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Het oude testament 
 
 

BIJBEL VOOR DE JEUGD 
 

Een bewerking van Olav van Outryve o.p. 
met illustraties van Reinhard Hermann 

 
!!! Deze kopie is enkel bestemd voor gebruik in het kader van de cursus “De boodschap van het 
oude testament” en zolang er geen herdruk gemaakt wordt van bovenvermelde jeugdbijbel!!! 
 
VOORAF 
Vooraf wil ik vertellen waarom je dit boek ook anders mag noemen. ‘Naar de bijbel’ zou heel goed 
passen, vind ik. 
Van je oude, hopelijk stukgelezen, kinderbijbel liggen de verhalen in je geheugen opgeslagen. Nu 
zie je uit naar de echte bijbel. Met deze ‘Bijbel voor de jeugd’ ga je op weg naar de Schrift, zoals 
grote mensen die lezen en jij die hoort voorlezen in de kerk. Daar vind je meer dan kinderverhalen! 
Er staan ook liederen in, vermaningen van profeten, wijze spreuken, wetten... 
Let eens op de geregeld terugkomende tekeningen aan de rand van de teksten in dit boek. Ze zenden 
signalen uit. Ze waarschuwen dat het gaat om een lied (het meisje met de tamboerijn), om woorden 
van een profeet (de man die onze boze wegen afwijst), om overpeinzingen van wijzen (koning Sa-
lomo met de scepter), of om leefregels (de priester, die ze wil inprenten). Dikwijls zul je ook een 
schrijver zien met zijn boekrol: hij leidt de schuin gedrukte aantekeningen in, die uitleg verschaffen 
over wat zal volgen. 
Uitleg is onmisbaar, want ‘naar de bijbel’ betekent ook, dat we hier niet vanuit jouw leven vertellen, 
maar zo dicht mogelijk bij de oorspronkelijke bijbel blijven. 
Dit boek is dus naar de bijbel, zoals een film soms gemaakt wordt naar een verhaal, dat reeds vooraf 
bestaat. Het oorspronkelijke verhaal is natuurlijk altijd beter. Maar hier willen we het vereenvoudi-
gen en doorvertalen naar onze tijd toe. 
Ondertussen verdoezelen we niet de vragen van de volwassen mensen, die in de bijbel aan het 
woord zijn. Op dit gebied kunnen de jongsten onder jullie voor verklaring ook terecht bij hun ou-
ders of leraren. 
Van harte wil ik Gerda van Cleemput bedanken, die geholpen heeft van dit boek echt een jeugdboek 
te maken. 
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Het verste verleden waaraan de bijbel herinneringen bewaart, is de tijd 
van de voorouders ABRAM, ISAAK en JAKOB. Hun afstammelingen, de 
Israëlieten, kennen niet meer het hele verloop van hun leven. Maar zoals 
het in elke familie gaat, vertellen ze van vader op zoon losse voorvallen 
over hun voorvaders. Vooral gebeurtenissen, waarin zij zichzelf 
herkennen als uitverkorenen van hun Goden als gelovigen. De appel 
valt niet ver van de boom. Wille jezelf begrijpen, luister dan naar de 
verhalen over je familie van vroeger. De oudst bekende van die 
voorvaders heette Abram. Hij was lid van een grote familie, een clan. 
Zo’n clan kon wel uit honderd mensen bestaan. Want de getrouwde 

zonen bleven met hun gezin rondde oude stamvader wonen. Ook de knechten en de meiden met hun 
kinderen. 
‘Wonen’ is veel gezegd. Zij leefden in tenten. Zij hadden geen vaste woonplaats en geen vaderland. 
Zij waren herders. Zij hoedden schapen en geiten, en zwierven over de grenzen van de landen heen. 
Waar zij kwamen, werden zij nauwelijks geduld als gasten. Er waren veel van die clans in het Na-
bije Oosten van de jaren 1800 voor Christus. In een moderne atlas zie je heel dat gebied, daar waar 
nu de landen Libanon, Syrië; Israël, Jordanië en Irak liggen. De landen hadden toen andere namen. 
Maar veel steden en dorpen heten nog steeds zoals vroeger. Je vindt ze op de landkaart achteraan 
in dit boek. 
Tussen die steden en dorpen, tussen de bewerkte akkers, liggen uitgestrekte droge steppen. Daar 
sloegen de zwervende families hun tenten op en ze zonden herders uit om voedsel en water te zoe-
ken voor hun kudden. I n de bijbel noemt men zo’n steppe ‘woestijn’. Er staan nergens huizen en er 
wonen ook geen mensen. Er kan immers niet gezaaid en geplant worden. 
De rondtrekkende clans vereerden elk hun eigen beschermende god. Heer en knechten hoopten dat 
die god hen naar goede weidegronden zou leiden, dat hij de familie talrijk en sterk zou maken en 
dat hij eens een land zou aanwijzen om vast te wonen. 
De clan van Terach, de vader van Abram, zwierf rond in het gebied van Paddan-Aram. Men noem-
de die streek ook ‘Aram met de twee stromen’. Daar was het goed leven voor herders, want de 
stromen hielden de struiken in de steppe mals en groen. 
Hier beginnen de oudste herinneringen van de Israëlieten. 
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1 HOE DE GELOVIGE ABRAM ABRAHAM WERD 
 
Een man had drie  zonen  
Genesis 11,27-32; 12,1-5 
Terach had drie zonen: Abram, Nachor en Haran. Abram was getrouwd met Sarai. Maar zij hadden 
geen kinderen. De jongste van de drie broers was vroeg gestorven. Hij liet een zoon na die Lot heet-
te. 
Vader Terach stierf in het land met de twee stromen. Toen zagen zijn zonen dat het land niet ruim 
genoeg meer was. Zij vonden er niet voldoende eten voor de talrijke kudden van de grote familie. 
In zijn hart voelde Abram zich als aangesproken door een nieuwe God: 

 
‘Vertrek uit dit land, uit je stam en je familie, 
naar het land dat Ik zal aanwijzen. Ik zal een groot volk van je maken. Met veel goeds 
zal Ik je bedenken. Door jou wil Ik alle mensen op aarde goed doen.’ 
Abram dacht wel even: 
Sarai, mijn vrouw, kan geen kinderen krijgen... 
in alle buurlanden zijn de steden al bevolkt... 
overal in de steppen staan de tenten van andere herders... 
Toch trok Abram met Sarai weg van zijn familie. Hij verliet het goede land, zoals God 
hem ingegeven had. 

Zijn neef Lot ging met hem mee. En ook de knechten en hun gezinnen, die zij in dienst genomen 
hadden in Aram met de twee stromen. Het was een hele stoet die door de steppen trok. Sterke man-
nen liepen voorop. Dan volgden de ezels, beladen met tenten en kleren en kookgerei. De vrouwen, 
die voor de kinderen moesten zorgen, bleven in de buurt van de ezels. Helemaal achteraan kwamen 
de herders die de kudden voortdreven. Zo kwamen zij in het land Kanaän. 
 
Talrijk als de sterren  
Genesis 12,6-8; 13,16; 15,5 
Eerst sloegen zij hun tenten op in de buurt van de stad Sichem, dan bij Betel. Overal waar hij 
kwam, maakte Abram een altaar om offers op te dragen en er met zijn God te spreken. Want hij 
vertrouwde erop dat God hem dit land zou geven. 
Het leek hem zo ruim als de wijdse hemel die ‘s avonds de eindeloze vlakte van de steppe over-
koepelt. Een oceaan zonder grenzen. Als Abram er lang naar keek, zag hij duizenden, miljoenen 
sterren. Vast en zeker zou God hem zoveel nakomelingen geven. Ze zouden het land bevolken, zo-
als de sterren de hemel vullen. Ontelbaar zoals de zandkorrels op het strand aan de zee. 
   

Lot kiest groen  
Genesis 1.3,2.5-13 
 
De kudden van Abram en Lot werden met zoveel schapen gezegend, dat er rond Betel geen struiken 
genoeg waren om ze te voeden, en geen waterputten genoeg om ze te drinken te geven. De herders 
van Abram begonnen met de herders van Lot te twisten om de weidegronden en de waterputten. 
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Toen zei Abram tegen Lot: ‘Geen ruzie tussen ons en tussen onze herders! Wij zijn toch familie van 
elkaar. Laten we in vrede uit elkaar gaan. Maak jij een nieuwe clan! Kom mee naar de hoge heuvel 
daarginds en kijk hoe groot het land is. Jij mag kiezen welk gebied je hebben wil. Ik neem de ande-
re kant wel.’ 
Lot keek om zich heen en zag hoe groen het land was rond de Jordaan. Daarom koos hij die kant, 
het Oosten. Het leek wel een besproeide tuin daar bij de rivier. Voortaan zou hij in dat gebied zwer-
ven. Daar lagen ook de steden Sodom en Gomorra, aan de oever van de Zoute Zee. 
 
Door een verbond verbroederd  
Genesis 21,22-34; 26,13-15 
De schapen van Abram werden al maar door met lammetjes gezegend. Abram moest steeds weer 
nieuwe putten laten graven door zijn knechten. Soms hadden de knechten geluk en vonden ze een 
bronader diep in de grond. Maar dan kwamen zij in botsing met herders van andere families. Die 

waren jaloers en er kwam ruzie. Soms 
gooiden vreemde herders de putten van 
Abram dicht met zand en stenen. Abram 
moest dan weer verder trekken en nieuwe 
putten laten graven. Toen kwamen er weer 
anderen die zeiden: ‘Die putten zijn van ons!’ 
Op een keer zocht Abram de gelegenheid om 
met de aanvoerder van zo’n vreemde familie 
te praten. Hij liet eerst zeven lammetjes uitzijn 
kudde halen en zei dan: ‘Laten we een 
overeenkomst sluiten! Door een verbond 
kunnen we vrienden worden, betrouwbaar 
voor elkaar als broers. Neem die zeven 
lammetjes van me aan. Ze zijn een geschenk, 

ze zijn voor altijd het bewijs dat wij een verbond met elkaar gesloten hebben. Ik zweer erop! Doe jij 
het ook?’ 
Nadat zij het eens geworden waren, zei Abram: ‘Nu kunnen we deze plaats wel ‘Zevenput’ noe-
men.’ In zijn taal is dat ‘Berseba’. 
Anderen zeggen dat de naam van de stad, die daar later gekomen is, ‘Eedput’ betekent. Zo kun je 
het ook verklaren. ‘Ber’ betekent put, en ‘seba’ zeven of eed. 
Op die plaats heeft Abram tot zijn God gebeden: ‘Weer hebt Gij me beschermd. Gij zijt mijn God 
voor altijd!’ Hij plantte een boom om te tonen hoe vruchtbaar de grond was en hoe sterk hij ver-
trouwde er eens voorgoed te zullen wonen. Zoals de bewoners van de streek begon hij stieren en 
koeien te houden. Op die manier probeerde hij zich te vestigen in het land.  
Maar nog was het niet van hem. 
 
Een groter verbond  
Genesis 15,1-12.17; 17,5.15-16 
Ook met zijn belofte om kinderen te doen geboren worden, scheen God geen haast te maken. Toen 
Abram eens tot God aan het bidden was: ‘Gij zijt mijn schild. Onder uw leiding vrees ik niets,’ 
werd het hem te machtig. Vrijpostig voegde hij eraan toe: ‘Maar wat heb ik aan al uw zegen? Gij 
hebt me geen kinderen gegeven! Hoe word ik ooit een groot volk? Met mij sterft de familie uit! Een 
van mijn knechten zal alles erven. Na mij zal een vreemde de clan aanvoeren. Met wie moet het 
voortgaan tussen U en de mensen, als ik het aan geen kind kan vertellen?’ 
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Dan zag Abram weer de hemel, die door God 
bezaaid was met miljoenen sterren, en hij 
dacht aan de ontelbare zandkorrels op het 
strand. Die zijn er altijd. Even standvastig zijn 
de beloften van God, dacht Abram, en hij 
kreeg weer vertrouwen. Dat is de juiste 
houding van een mens jegens God. 
Gerustgesteld viel Abram in slaap. Hij 
droomde dat God een overeenkomst, een 
verbond met hem kwam sluiten. God scheen 
te willen dat de mensen Hem ten volle zouden 
vertrouwen. Daarom legde Hij een eed af 
zoals herders het doen. Abram moest een koe 
halen, een bok, een ram, een tortel en een 
jonge duif. Hij sneed de dieren middendoor en 
legde de stukken op een afstand tegenover 
elkaar. Toen gingen een gloeiende oven en 
een brandende fakkel tussen de stukken 
door. Abram besefte dat het God zelf was. Hij 
hoorde de eed: ‘Zoals met de dieren zo mag 

men met Mij doen, als Ik mijn beloften niet houd: vierendelen en nog erger!’ 
Toen wist Abram dat hij zich aan God mocht toevertrouwen. Zo zeker was hij, dat hij zei: ‘Noem 
me nu maar ‘Abraham’, want dat betekent ‘Vader van velen’. En mijn vrouw zal van nu af aan ‘Sa-
ra’ heten, dat betekent ‘Prinses’; zij wordt nog moeder van koningen.’ 
 
Hoog bezoek in de woestijn  

Genesis 18,1-15 
Abraham en Sara werden zo oud als een 
grootvader en een grootmoeder. Iedereen zei: 
‘Hun God zegent hen wel met rijkdom, met 
een goede gezondheid en een hoge leeftijd... 
maar kinderen krijgen ze vast niet meer!’ En 
zij lachten. Abraham en Sara waren er be-
schaamd en verdrietig om. Zij waren 
nochtans goed voor de mensen en oprecht 
jegens hun God. 
Toen hun tenten bij de eik van Mamre 
stonden, kregen zij opnieuw een teken van 
Gods trouw. Op het heetst van de dag zat 
Abraham te dutten bij de ingang van zijn tent. 
Plots kwamen er drie mannen langs, bestoft 
van de reis. Zij zouden zeker voorbij gestapt 

zijn, als Abraham hen niet eerbiedig gegroet had. ‘Wees zo goed hier niet voorbij te gaan. Ik zal 
jullie dienen. Ik haal water om je voeten te wassen. Blijf hier wat rusten. Ik haal brood om jullie 
sterk te maken voor de verdere tocht.’ 
‘Graag. Dat is heel vriendelijk,’ antwoordden zij. Abraham ging haastig de tent binnen. ‘Neem 
gauw drie scheppen fijn meel, kneed het en bak er koeken van!’ zei hij tegen Sara. Dan liep hij naar 
de kudde, zocht een lekker mals kalf uit en gebood zijn knecht het vlug klaar te maken. Hij nodigde 
de mannen uit in de schaduw van de eik te komen zitten en bracht hen koele melk om te drinken. 
Bij de koeken en het kalfsvlees diende hij nog gestremde melk op. Gedienstig bleef hij op een af-
stand staan. 
‘Waar is Sara, je vrouw?’ vroegen de mannen. ‘Daar in de tent,’ antwoordde Abraham. 
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Toen sprak een van de mannen zoals God zou spreken. ‘Over een jaar kom Ik weer bij je terug. Sara 
zal dan een zoontje hebben,’ zei hij. 
Sara stond bij de tent achter hun rug mee te luisteren. Omdat ze al oud was, moest ze bij zichzelf 
lachen: ‘Zal ik dan nog de vreugde beleven dat uit mijn afgeleefd lichaam een kindje geboren 
wordt?’ 
‘Waarom lacht Sara?’ vroeg de Man. ‘Geloof me: over één jaar! Met Gods hulp is niets onmoge-
lijk.’ Sara besefte dat het Hem ernst was. Ze kreeg ontzag. ‘Ik heb niet gelachen,’ zei ze verlegen. 
‘Jawel, je hebt gelachen,’ zei de Man. ‘... van ongeloof!’ 
Sara zal nog lachen, maar dan van harte. 
 
Niet om te lachen  
Genesis 18,16-33; 19,1-29 
De mannen bleven nog wat napraten over het doel van hun reis. Ze waren op weg naar Sodom en 

Gomorra, vertelden ze. Dat waren de steden waar 
Lot vaste voet probeerde te krijgen. In de hele 
streek werd er veel kwaadgesproken over de 
bewoners van Sodom en Gomorra; in die steden 
nam men het niet zo nauw met goed en kwaad. 
In de late namiddag, toen het fris werd, vertrokken 
de mannen. Abraham liep een eindje mee om hen 
uitgeleide te doen. Onderweg vroeg de Man aan 

Abraham: ‘Als jij God was, zou je dan toelaten dat boze mensen kwaad doen op aarde? Of zou je ze 
straffen en hun stad verwoesten?’ 
‘Een hele stad?’ schrok Abraham. ‘Nee, want misschien wonen er vijftig goede mensen. Zoiets kunt 
Gij niet doen; de goede zouden samen met de boze omkomen! God, die rechter is over de hele aar-
de, moet rechtvaardig zijn.’ 
‘Akkoord,’ zei de Man. ‘Als Ik in Sodom vijftig goede mensen vind, zal Ik omwille van hen de stad 
sparen en vergiffenis schenken.’ 
‘Mag ik daar even op terugkomen,’ aarzelde Abraham. ‘Ik geloof dat God om vijf minder of meer 
de vergiffenis niet zou weigeren.’ 
‘Ik zal de stad niet verwoesten als Ik er maar vijfenveertig goede vind,’ antwoordde de Man. 

‘En als er maar veertig zijn?’ 
‘Ook als er maar veertig zijn, wil Ik 
vergiffenis schenken.’ 
Abraham gaf niet op. ‘Excuseer dat ik nog 
eens aandring,’ zei hij. ‘Zult Gij de stad 
straffen als er dertig goede te vinden zijn... of 
misschien zijn er maar twintig. 
‘Omwille van die twintig zal Ik de stad niet 
verwoesten.’ 
‘Word alstublieft niet kwaad als ik nog één 
keer spreek,’ waagde Abraham. ‘Misschien 
vindt Gij er maar tien.’ 

‘Dan wil Ik nóg vergiffenis schenken,’ zei de Man en Hij stapte vlug weg in de richting van Sodom. 
 
Abraham en Sara hebben later vernomen wat er precies gebeurd is. In het kort komt het hierop neer. 
De drie mannen werden gul ontvangen bij Lot. Zijn vrouw en dochters spanden zich in om het hen 
naar de zin te maken. Maar de bewoners van de stad aan de Zoute Zee eerbiedigden de wet van de 
gastvrijheid niet, ze beukten op de deur en wilden de mannen onteren en kwaad doen. Lot wist niet 
hoe hij zijn gasten kon beschermen, en daarom zij n ze met z’n allen gevlucht in de richting van het 
land van de Moabieten en Ammonieten. In de stad brak brand uit. Ze werd totaal verwoest. 
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‘Dat is de straf van God,’ zei iedereen. 
‘Zelfs als j e Lot en zijn huisgenoten 
meetelde, waren er nog geen tien goede 
mensen in die stad te vinden.’ 
De vrouw van Lot is kort daarna 
gestorven. Hoe verklaar je dat? Allerlei 
praatjes deden de ronde. Misschien kon zij niet 
bij de goede mensen gerekend worden... zij 
was nogal nieuwsgierig. Tot straf zou zij in 
een zoutklomp veranderd zijn. Nu vind je 
rond de Zoute Zee geen groen meer, geen 
bomen of planten, geen steden, geen 
mensen. Alleen grillige rotsen die glinsteren van het zout. Doet die ene zoutzuil daar ons niet den-
ken aan de vrouw van Lot? Alles in deze buurt herinnert ons aan het oordeel van God. We moeten 
blijven vertellen over Sodom en Gomorra en over de . bereidheid van God om vergiffenis te schen-
ken. 
 
Een kind doet lachen  
Genesis 21,1-7 
Zoals de Man onder de eik van Mamre voorspeld had, gebeurde. Op het aangekondigde tijdstip 
bracht Sara een zoontje ter wereld. ‘God heeft gezorgd dat ik weer kan lachen,’ zei ze. ‘Alwie van 
de geboorte hoort, zal lachen omdat zo’n oude vrouw als ik nog een kindje moet voeden.’ 
Daarom noemde Abraham zijn zoon: ‘God doet lachen’. Hij zei het in zijn taal: ‘Isaak’. Wij zouden 
zeggen: ‘God maakt mensen zielsgelukkig’. 
 
God voorziet er wel in  
Genesis 22,1-14 
Ook Abraham heeft nog veel gelachen, want zijn zoon werd een flinke knaap. Abraham kon niet 
vergeten wie hem die vreugde gegund had. Steeds meer begon hij zich verplicht te voelen jegens 
God. Zou hij niet moeten doen wat hij de vaders van de Kanaänieten had zien doen? Om zich te 
verzekeren van de gunst van hun goden offerden zij hun oudste zoon, juist zoals zij de eerstgeboren 
lammeren van hun kudde slachtofferden. 
Dit is zeker een ingeving van God, dacht Abraham. Ik zal op een hoge eenzame berg mijn enige, 
mijn liefste jongen slachten en als offer voor Hem verbranden. 
Heel vroeg de volgende morgen maakte Abraham een mutserd van droge struiken voor het brandof-
fer en hij zadelde zijn ezel. Hij ging op weg met twee knechten en zijn zoon Isaak. Na drie dagen 
zagen zij in de verte de berg Moria. 

‘Blijft hier bij de ezel,’ zei Abraham tegen 
zijn knechten. ‘Ik ga met m’n jongen de 
berg op om God te dienen.’ Hij laadde de 
takkenbos op Isaaks rug. Zelf droeg hij 
vuur in de scherf van een gebroken kruik, 
en een slachtmes. 
‘Vader!’ zei Isaak. ‘Ja, jongen.’ 
‘We hebben wel vuur en hout, maar waar is 
het dier dat we gaan offeren?’ 
‘God zal in alles voorzien, m’n jongen.’ 
Op de berg bouwde Abraham een altaar 
voor God, schikte het hout, bond zijn zoon 

Isaak vast en legde hem boven op het brandhout. Hij greep het slachtmes en kreunde: ‘O God! Wat 
verlangt Gij van een mens. 
‘ Toen hief hij het mes in de hoogte om zijn zoon te slachtofferen. 
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Precies op dat ogenblik klonk een klaaglijk geschreeuw in het struikgewas. Een ram was met zijn 
horens in het kreupelhout verstrikt geraakt. 
Dat is het antwoord van God, dacht Abraham. Ik had ontzag voor Hem en ging tot het uiterste. 
Maar Hij heeft voor een offerdier gezorgd. 
Terwijl hij Isaak losmaakte, de ram slachtte en offerde, bad hij: ‘Gij zijt een God die voorziet. Gij 
wilt niet dat een mens ooit mensen opoffert. Het past wel dat deze berg ‘Moria’ heet, want dat bete-
kent: God laat zich zien’. 
Zo kreeg Abraham voor de tweede keer zijn zoon van God. Maar het land bezat hij nog steeds niet. 

 
 
Eindelijk een eigen akker  
Genesis 23,1-20; 25,7-10; 49,29-32 

 
Abraham zal een lapje grond kopen! Helaas niet om erop te bouwen en te 
wonen, maar om er Sara, zijn vrouw, te begraven. Zij was gestorven te Hebron, 
ten oosten van Mamre. 
Abraham ging naar de mensen van het land. ‘Ik ben hier maar een vreemdeling 
die in de steppe kampeert. Verkoop me de grot daar aan de rand van die akker. 
Ik geef de volle prijs. Dan bezit ik hier tenminste een begraafplaats.’ 
Maar de mensen zeiden: ‘Wij verkopen ons land niet. Maar begraaf er je dode. 
Je mag van ons.’ 
Abraham bleef aandringen: ‘Nee. Ik wil kopen en zoveel betalen als de grond 
kost.’ 

‘Vierhonderd sikkel zilver rijker of armer... Wat geef ik om geld,’ zei de man van wie de akker was. 
‘Top!’ riep Abraham. ‘Je hebt de prijs genoemd en ik betaal. Je mag het zilver wegen en laten keu-
ren. Roep er ambtenaars en getuigen bij!’ 
Het werd een openbare verkoop, in het poortgebouw van de stad, temidden van heel wat mensen. 
Zo werd Abraham wettig eigenaar van een kleine akker in het wijde land dat God hem en zijn na-
komelingen beloofd had. Ook de bomen die erop stonden en de grot aan de rand waren nu van hem. 
Sara werd in die grot begraven. Later zou ook Abraham er bijgezet worden. En nog later zijn zoon 
Isaak en zijn kleinzoon Jakob met hun vrouwen. Je kunt het graf nog altijd zien. Het ligt nu binnen 
de muren van Hebron. 
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2 JAKOB DE BEDRIEGER KOMT BEDROGEN UIT 
 
Een meesterknecht met een boodschap 
Uit Genesis 24,1-67 

Toen Isaak groot was geworden, wilde de oude 
Abraham nog alles regelen voor het huwelijk 
van zijn zoon. Dan zal God zijn beloften kunnen 
vervullen, dacht hij, en zullen er veel 
nakomelingen geboren worden. Maar niet uit 
een meisje van Kanaän. Wij zijn een ander volk. 
De meesterknecht Eliëzer werd naar het verre 
Aram met de twee stromen gezonden. Daar 
verbleef nog steeds de grote clan van Abrahams 
broer, Nachor. Tien kamelen werden bepakt en 
beladen. Grote afstanden legt men immers af per 
kameel in karavaan. De dieren dragen de 

waterzakken en het voedsel voor onderweg. 
Nu werden ze ook nog beladen met geschenken voor de gastheren, bij wie Eliëzer op de reis een 
onderkomen zou vinden, voor de familie in de streek van Aram, en voor de toekomstige bruid. 
Na veel dagen reizen liet Eliëzer de kamelen neerknielen bij een bron in Aram. Het was avond, de 

tijd dat de vrouwen water komen putten. 
Eliëzer had dorst en was vermoeid, hij 
moest ook nog de kamelen drenken. Er 
kwam een meisje aan met een kruik op haar 
schouder. Eliëzer zag hoe zij afdaalde naar 
de bron, de kruik vulde en weer naar boven 
kwam. Hij liep naar haar toe en vroeg: 
‘Reik me de kruik alsjeblieft, om wat te 
drinken.’ 
‘Drink maar,’ zei het meisje. Ze liet de 
kruik zakken, hield hem schuin zodat hij 
kon drinken en voegde er gedienstig aan 
toe: ‘Ik zal nog meer water scheppen en de 
drenkbakken vullen voor uw kamelen.’ 
Eliëzer dankte haar met twee mooie gouden 
armbanden uit zijn bagage. Hij vroeg wie 
zij was en of er in de buurt een gastvrij huis 

stond, waar hij kon overnachten. 
‘Ik ben de kleindochter van Nachor. Bij ons kun je verblijven.’ 
Zo kwam de meesterknecht precies terecht bij de familie die hij zocht. Hij viel op zijn knieën, boog 
zich diep voorover en bad: ‘Geprezen zijt Gij, God van mijn meester Abraham! Trouw en bestendig 
zijt Gij hem goedgezind. Regelrecht hebt Gij me geleid naar de familie van mijn meester.’ 
Rebekka- dat was de naam van het meisje - toonde de man de weg naar haar huis. Haar broer Laban 
was het hoofd van de familie. Aan hem vertelde Eliëzer met welke opdracht hij gezonden was. Re-
bekka wilde graag de vrouw van Isaak worden! Daarom werd besloten dat zij en haar dienstmeisjes 
samen met Abrahams meesterknecht de verre reis naar Kanaän zouden maken. Ze bestegen de ka-
melen. Beladen met geschenken en mooie kleren voor het huwelijksfeest, ging de karavaan op weg. 
De tenten van Isaak stonden niet ver van de put ‘Lachai-Roï’; dat betekent ‘de levende God die mij 
ziet’. Die put ligt in de Negeb-woestijn. Tegen het vallen van de avond ging Isaak even buiten het 
tentenkamp wandelen. Hij keek op en zag de kleine karavaan naderbij komen. Ook Rebekka sloeg 
haar ogen op. Zij zag Isaak, liet zich van de kameel glijden en vroeg aan de meesterknecht: ‘Die 
jongen komt naar ons toe! Wie is hij?’ ‘De zoon van mijn meester Abraham.’ 
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Toen trok zij haar sluier voor haar aangezicht, zoals een bruid doet die naar haar bruidegom wordt 
geleid. De meesterknecht vertelde Isaak alles over Rebekka en over de familie. Hij leidde haar tot in 
Isaaks tent. Deze kreeg haar zeer lief en maakte haar tot zijn vrouw. Nu kan het leven met God ver-
der gaan, dacht hij. Zo vond hij troost voor het verlies van zijn moeder. 

 
 
Een tuimelaar en een hiel  
Genesis 25,21-26 
Toen haar tijd gekomen was, bracht Rebekka twee jongens ter wereld. De eerste werd Esau ge-
noemd. Die tuimelde eigenlijk de wereld in, want de tweede hield zijn hieltje vast, zodat hij strui-
kelde. Daarom werd de tweede zoon Jakob genoemd; dat betekent ‘hiel’. Jakob zou nog dikwijls 
anderen een hak zetten. Het begon met zijn tweelingbroer, en wel als volgt. 
 
Voor een bord rode brij  
Genesis 25, 27-34 
Esau werd een ruige jongen, rossig behaard van kop tot teen. Het was alsof hij een rode mantel 
droeg. Hij was nooit thuis te vinden. Hij trok er vaak op uit om te jagen. Zijn vader hield van hem, 
want vader Isaak was verlekkerd op gebraad van wild. 
Jakob daarentegen bleef aan moeders rokken hangen. Zo te zien, leek hij een rustige jongen, maar 
het zat hem dwars dat de wildvang Ezaü eerst geboren was. De oudste zou immers later vader Isaak 
opvolgen als aanvoerder van de clan. Als jongste zou Jakob zijn oudere broer moeten gehoorzamen 
en dienen. 
Op een keer was Jakob een rode brij van linzen aan het koken, zoals hij moeder het zag doen. Esau 
kwam thuis, uitgeput van de jacht. 
‘Geef me gauw wat van dat rode spul!’ 
‘Op voorwaarde...’ zei Jakob, die zag hoe begerig zijn broer was. ‘Op voorwaarde dat ik voortaan je 
plaats van oudste mag innemen.’ 
‘Ik sterf van de honger. Geef me te eten! De rest kan me niets schelen.’ 
‘Doe er een eed op!’ drong Jakob aan. 
Toen zwoer Esau zijn recht van eerstgeborene af... voor een bord rode brij. 
 
Isaak ruikt geen bedrog  
Genesis 27,1-40 
Soms wordt het bedrog van Jakob anders verteld. Vader Isaak werd oud en blind. Hij riep Esau bij 
zich en zei: ‘Jij bent de oudste. Ik wil de beloften en de zegen van mijn God aan jou doorgeven. Dat 
is het mooiste wat ik in mijn testament kan zeggen. Neem je pijlen en je 
boog. Schiet wat wild en maak het voor me klaar. Dan ben ik nog eenmaal sterk om mijn laatste 
woorden over je uit te spreken.’ 
Moeder Rebekka stond achter de tentdoek en had alles gehoord. Zodra Esau op jacht was getrok-
ken, riep zij Jakob. ‘Dit is je kans, jongen. Met wat wijn en kruiden braad ik twee geitenbokjes uit 
onze kudde, dan smaken ze naar wild. Jij trekt de kleren van Esau aan. Over je zachte hals en 
schouders trek ik de vachten van de bokjes, zodat je huid even ruw aanvoelt als die van je broer. 
Dan ga je naar je vader toe en je plukt de zegen weg voor de neus van Esau.’ 
Toen Jakob, gekleed zoals zijn broer, met de geurige schotel de tent binnenkwam, zei Isaak: ‘Je 
bent vlug terug, m’n jongen. 
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‘God heeft gezorgd dat ik veel geluk had, vader.’ ‘Maar jongen, wat is er met je stem? Kom eens 
hier. Nog dichter! Ik wil je ruiken. Ik wil je betasten en voelen of je werkelijk mijn zoon Esau bent. 
Ik kan maar één keer mijn laatste zegen geven... Hm, ja, vreemd! De stem van Jakob hoor ik, maar 
ik ruik de kleren en voel het ruige vel van Esau.’ 
Jakob zette hem de schotel voor en goot de beker van zijn vader telkens weer vol met wijn. Stralend 
van genoegen nam Isaak zijn jongste zoon in de armen en sprak: 
‘Ja, ik ruik het aan je kleren, Esau... 
Dat God je zegene met akkers,  
die geuren van koren, met dauw, 
die druiven doet barsten van sap.  
Wees heer en meester over je broer  
en over de volken die uit hem groeien!’ 
 
Zo gaf Isaak het goede van zijn God door aan Jakob. Toen kwam Esau er aan! Het wild, dat hij ge-
schoten en klaargemaakt had, geurde in de schotel die hij naar zijn vader bracht. 
‘Wie ben je?’ vroeg Isaak. 
‘Ik ben Esau, je oudste, die eerst geboren is.’ ‘Ach! Wie heeft dan zopas mijn laatste zegen gekre-
gen?’ 
Esau besefte wat er gebeurd was. Die stille, 
brave Jakob had hem bedrogen. Hij schreide 
en jammerde: ‘Vader, heb je dan niet een 
allerlaatste zegen voor mij?’ 
‘Het kan geen tweemaal,’ zei Isaak en voegde 
eraan toe: 
‘Jij zult ver van de rijpe akkers wonen, op 
jouw heuvelen druppelt geen dauw. Je zult 
eten wat je schieten kunt. Je broer zal de clan 
aanvoeren. Houd moed! Eens maak jij je vrij!’ 
 
De droom van een vluchteling  
Genesis 27,41 -45 ; 28,10-22 
Esau was woedend op zijn broer Jakob. ‘Als 
vader er niet meer zal zijn, vermoord ik hem,’ 
siste hij. ‘Dan ben ik weer de oudste.’ 
Rebekka kwam te weten wat Esau van plan 
was. ‘Je broer wil je doodmaken!’ zei ze tegen 
Jakob. ‘Bind wat je nodig hebt voor onderweg 
in een bundel. En vlucht! Ga je verbergen bij 
oom Laban in Aram met de twee stromen. Als 
de woede van je broer bekoeld is, zal ik 
iemand sturen om het te melden. Kom dan 
terug, want dit land is aan jou beloofd. Jij hebt 
toch de zegen en de beloften gekregen.’ 
Jakob nam z’n armoedig bundeltje op de schouder en vertrok. Moederziel alleen, heimelijk als een 
vluchteling. Hij had zichzelf bedrogen met zijn bedrog. 
Nadat hij de hele dag gelopen had en de zon reeds was ondergegaan, legde hij zich te slapen onder 
een boom. Zijn hoofd liet hij rusten op een steen, zoals iemand die geen thuis meer heeft, geen va-
der en geen moeder. Hij droomde van een trap. Zijn dromen bedrog? Of droomde Jakob van zijn 
diepste verlangen? De trap begon vlak bij hem. Maar het uiteinde kon hij niet zien. Dat reikte hele-
maal tot bij God. Boden kwamen van daarboven, als knechten om hem te dienen. Altijd weer nieu-
we, en ook stegen ze weer op naar de hemel. 
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Jakob schoot wakker en dacht: ook hier kan God voor mij zorgen. Deze plaats geeft me een vreemd 
gevoel. Ver van huis, ben ik thuis bij God. Hier staat een deur open naar de hemel! 
De volgende morgen zette Jakob de steen, waarop hij gerust had, rechtop als een altaar. Hij goot er 
wat van zijn voorraad olie over uit voor God en sprak: ‘Deze plaats verdient zijn naam ten volle. Hij 
heet ‘Betel’, dat betekent ‘huis van God’. Lieve God, als ik ooit gezond en welvarend terugkom van 
mijn verre tocht, maak ik van dit oord een heilige plaats, waar alle mensen zich thuis kunnen voelen 
bij U. Een huis van God bij de mensen. 
 
Met gelijke munt betaald  
Genesis 29,1-30 
Jakob werd goed ontvangen in de tenten van oom Laban. Hij bleef er een hele maand te gast. Toen 
stelde hij voor om wat te doen voor de kost. 
‘Je kunt de kudden hoeden,’ zei Laban. ‘Maar ik geef je nog wel wat méér dan eten en drinken. Zeg 
op, wat wil je verdienen?’ 
Laban had twee dochters. De oudste heette Lea. Jakob vond haar flauw, ze had fletse ogen. De 
jongste heette Rachel. Ze had levendige ogen en Jakob vond haar mooi. 
‘Ik werk zeven jaar voor je jongste dochter Rachel,’ zei Jakob; hij was verliefd geworden op haar. 
De jaren vlogen dan ook voorbij, en algauw kwam de dag waarop hij kon zeggen: ‘Geef me nu mijn 
vrouw. De tijd is om. Ik wil haar in mijn tent.’ 
Er werd feestgevierd, en ‘s avonds werd de bruid met zang en dans naar de tent van Jakob geleid. 
Zij was gesluierd. 
De volgende morgen werd Jakob wakker en schrok niet weinig: hij had met Lea geslapen! Hij 
spoedde zich naar zijn oom. ‘Wat heb je me aangedaan! Ik heb gewerkt om Rachel te krijgen. Jij 
bedrieger!’ 
Laban antwoordde: ‘Met gelijke munt ben je betaald. Eens heb je zelf de plaats ingenomen van de 
oudste. Bij ons moet je dat niet proberen. De oudste trouwt eerst, en dat is Lea. Als je nog eens ze-
ven jaar voor me werkt, krijg je Rachel.’ 
Het was toen de gewoonte dat een man, die er hard voor werkte, een tweede vrouw huwde. En Ja-
kob werkte nog eens zeven jaar bij zijn oom; na afloop kreeg hij ook Rachel als vrouw. Maar hij 
zon op wraak. 
 
Nog meer bedrog  
Genesis 29,31-31,21 
Lea en Rachel waren ontzettend jaloers op elkaar. Zó jaloers, dat ieder van hen, om Jakob plezier te 
doen, graag meer kinderen aan hem wilde geven dan de ander. Maar Rachel bleef lange tijd kinder-
loos. Toch werd het een groot gezin, waar Jakob trots op was. Als alleen nog maar de zonen op een 
rij stonden, scheen het wel een heel volk te zullen worden. Vaak liep Jakob de jongens te tellen. 
Ruben was de oudste. Dan volgden Simeon, Levi, Juda, Dan, Naftali, Gad, Aser, Issakar, Zebulon... 
En eindelijk kon ook Rachel een zoontje ter wereld brengen: Jozef! 
‘Mijn volk hoort thuis in het land van God,’ zei Jakob, en hij begon erover te denken om naar Kan-
aän terug te keren. Maar Laban dacht er anders over. 
‘Jullie hebben erg veel nodig om van te leven,’ zei hij. ‘Blijf nog een poosje hier, om wat te verdie-
nen voor je grote gezin. Zeg maar welk loon je hebben wilt. Ik zal het je geven.’ 
‘Akkoord!’zei Jakob. ‘Ik wil best nog een tijdje voor je kudden zorgen. Maar als ik vertrek, geef je 
me al de schapen en rammen, de geiten en de bokken, die gestreept, gevlekt of gespikkeld zijn. De 

effen zwarte en witte beesten blijven 
van jou.’ 
Ze werden het met elkaar eens. Maar de 
sluwe Laban nam alle dieren met ge-
streepte, gevlekte en gespikkelde vacht 
en liet ze hoeden door zijn zonen. De-
zen moesten er ver mee weg trekken. 
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Jakob mocht alleen de effen gekleurde dieren hoeden. 
Maar Jakob was erg bijdehand. Hij wist hoe het bij schapen en geiten gaat, en zorgde ervoor dat er 
van de sterkste dieren toch gestreepte, gevlekte en gespikkelde lammetjes geboren werden. Voor de 
effen zwarte en witte jongen die geboren werden, zorgde hij niet. Zijn kudde groeide vlug aan en 
een tijd later kon hij kamelen en ezels kopen. Toen riep hij Rachel en Lea en al zijn kinderen bij 
zich. 
‘Oom Laban en jullie broers worden vast heel kwaad op ons,’ zei hij. ‘Het is beter om geen afscheid 
van hen te nemen. Pak nog wat je vinden kunt, want we vluchten naar Kanaän, het land dat ons be-
loofd is.’ 
Zo was Jakob opnieuw de slimste van de bedriegers. Maar hij zal alles weer goedmaken. Eerst met 
oom Laban, dan met God en ten slotte ook met zijn broer Esau. 
 
Vrede met oom Laban  
Genesis 31,22-54 
Pas twee dagen nadien vernam Laban dat Jakob gevlucht was. Onmiddellijk ging hij met een aantal 
sterke kerels achter hem aan, maar het duurde wel zeven dagen voor hij Jakob en zijn familie in de 
bergen van Gilead, vlak bij de grens van Kanaän, ontdekte. Ze waren net bezig hun tenten op te 
slaan; Laban en zijn mannen deden hetzelfde. Daarna ging Laban naar Jakob toe. 
‘Waarom ben je heimelijk gevlucht?’ vroeg hij. ‘Je hebt me niet eens afscheid laten nemen van mijn 
dochters. Ik mocht je kinderen niet vaarwel kussen, toen je van me wegging. Jakob toch! Ik zou van 
het vertrek een feest gemaakt hebben met zang en met muziek op de tamboerijn en de citer... Of heb 
je me misschien bedrogen? Mag ik ook weten wat je allemaal meegenomen hebt?’ 
‘Ik was bang dat je me alles zou afnemen,’ bekende Jakob. ‘Veertien jaar lang heb ik gewerkt om 
Lea en Rachel te krijgen. En achteraf heb ik nog eens zes jaar voor) e kudde gezorgd. Maar je vond 
het nooit genoeg. Daarom heb ik mijn beloning genomen! Zou God dat niet goedvinden, denk je? 
Als Hij ons zag, zou God vast willen dat we weer vrienden werden.’ 
‘Je hebt gelijk,’ gaf Laban toe. ‘Als ik je kwaad doe, maak ik mijn dochters en kleinkinderen ver-
drietig. Allen die in je tenten leven, zijn eigenlijk van mij. En ook de dieren die hier grazen, komen 
van mij. Zul je goed voor ze zorgen?’ 
‘Dat beloof ik je,’ antwoordde Jakob. ‘We laten nu door onze knechten stenen rapen en maken er 
een grote ronde hoop van. Dat wordt de grens tussen ons. Laten we zweren bij God en beloven aan 
elkaar, dat niemand van ons ooit deze steenhoop zal passeren met kwade bedoelingen.’ 
Ze vroegen aan God, dat Hij hun eed zou horen en rechter zou zijn als ze hun belofte niet zouden 
nakomen. Daarna bleven ze als broers samen eten, vlak bij de steenhoop. 
‘We noemen hem ‘Gal-Ed’,’ besliste Jakob. ‘Dat betekent ‘ronde hoop die een bewijs is’. Hij zal 
ons er altijd aan herinneren, dat we hier vrede met elkaar gemaakt hebben.’ 
Zo komt het, dat de streek aan de grens ten oosten van Kanaän ‘Gilead’ heet. 
 

Vrede met God  
Genesis 32,23-33 
Jakob lag nog overhoop met zichzelf en met 
God. Hij zal zich er doorheen worstelen aan de 
Jabbok. Op de weg naar Kanaän moet je die 
beek over, hij ligt juist op de grens. 
Het werd al donker, en Jakob leidde zijn vrou-
wen en kinderen, knechten en kudden door het 
water naar de overkant. Op zijn eentje ging hij 
nog één keer terug om de laatste spullen over te 
brengen naar het land dat aan zijn vaderen Abra-
ham en Isaak beloofd was, het land van God. 
Plotseling was het alsof Iemand hem tegenhield. 



 15 

Een vreemde macht belette hem de beek over te steken en het land te betreden. 
Heel de nacht door bleef Jakob vechten tegen een kracht die goddelijk sterk was. Toen het lang-
zaam licht werd, dacht hij: Nu zal ik eindelijk weten tegen wie ik al die tijd standgehouden heb. 
‘Laat me los!’ zei de Vreemde. ‘Laat me los, want de dageraad hangt in de lucht.’ 
‘Wie zijt Gij?’bad Jakob... ‘Mijn God, zegen me voor Ge mij weer verlaat.’ 
‘Voortaan zult ge niet meer Jakob, de bedrieger, zijn, maar Israël. Want Israël betekent ‘hij die wor-
stelt met God’.’ 
Hier heb ik het aangezicht van God gezien, dacht Jakob, en mankend stak hij de beek over, want de 
Man had hem tegen zijn heup gebeukt en die was ontwricht. 
Zijn hele verdere leven bleef Jakob mank. Dat herinnerde hem eraan, dat hij nog wat anders kon 
dan alleen maar bedriegen. God wist dat Jakob ook sterk kon zijn en dat hij verdiende om in het 
land te wonen. 
 
Vrede met Esau  
Genesis 32,4-22; 33,1-20 
Maar Esau! Hoe zou die hem ontvangen? 
Jakob stuurde een paar knechten voorop om uit te vissen hoe zijn broer gezind was. Ze kwamen 
terug met het bericht, dat Esau met vierhonderd vechtersbazen in aantocht was. 
Jakob werd ontzettend bang. Hij vatte het plan op om de mensen en de kudden die bij hem waren, 
in twee groepen te verdelen. Als Esau de ene groep aanvalt en neerslaat, dacht hij, dan kan de ande-
re vast nog ontsnappen. En hij bad: ‘O God, die altijd mijn vaderen Abraham en Isaak beschermd 
hebt! Als Gij werkelijk dit land aan mij wilt geven, red mij dan uit de greep van mijn broer. Ik ben 
bang. Als Esau ons overwint, zullen wij het land nooit bevolken, en nooit zullen wij zo talrijk wor-
den als de zandkorrels op het strand van de zee.’ Vol vertrouwen viel hij in slaap. 
Maar de volgende dag nam hij uit zijn kudde tweehonderd geiten en twintig bokken, tweehonderd 
schapen en twintig rammen, dertig kamelen met hun jongen en vijftig stuks grootvee. Hij verdeelde 
de dieren in drie kudden en vertrouwde ze toe aan zijn knechten. ‘Trek voor mij uit naar Esau toe,’ 
beval hij. ‘Niet om tegen hem te vechten. Houd een afstand tussen de drie kudden. Als de eerste 
groep Esau tegenkomt, en hij vraagt wie je bent en van wie de kudde is, zeg dan: Van Jakob, die 
zich klein voelt in uw ogen. De kudde is een geschenk voor u. Hijzelf komt achterop.’ Zo moesten 
ook de tweede en de derde groep doen. Op die manier hoopte Jakob zijn broer mild te stemmen. 
Toen hij in de verte zijn broer zag aankomen, vergezeld van de vierhonderd vechtersbazen, wist hij 
niet of de poging om zijn broer te vermurwen ook werkelijk gelukt was. Hij aarzelde om onder de 
ogen van zijn broer te komen en boog diep tot op de grond, wel zevenmaal. 
Esau stormde op hem af... sloeg zijn armen 
om hem heen, omhelsde en 

kuste 
hem. Met tranen in de ogen keken de broers elkaar aan. 
Toen vroeg Esau: ‘Wat betekenden eigenlijk de drie kudden, die je me gezonden hebt?’ 
‘Een geschenk,’ antwoordde Jakob, ‘om je gunstig te stemmen.’ 
‘Ik ben rijk genoeg,’ lachte Esau. ‘Wat van jou is, blijft ook van jou.’ 
Maar Jakob drong aan: ‘Toe Esau! Als je me werkelijk goed gezind bent, neem dan iets aan. In 
jouw ogen heb ik gezocht of God me toelacht. Hij heeft me toegelachen; dat mag me wat kosten. 
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Totnogtoe heeft Hij me overvloed gegeven, en Hij zal er zeker voor zorgen dat mij verder niets ont-
breekt.’ 
Esau stemde toe. Bovendien vond hij goed, dat Jakob het land verder zou intrekken, in de richting 
van Sichem. Zelf koos hij de streek die Edom heet. 
‘Edom’, dat rood betekent, had die naam gekregen omdat in de hele omgeving de rotsen en de 
grond rood zijn. Overigens... de hele geschiedenis van Esau ziet er nogal rood uit. Al van bij zijn 
geboorte had hij rossig haar, hij verkocht zijn recht van eerstgeborene voor een bord rode linzenbrij, 
en hij ging in ‘Roodland’ wonen. 
 
Een twaalfde zoon  
Genesis 35, 16-20 

Opnieuw schonk Rachel het leven aan een 
zoontje, de twaalfde jongen voor Jakob. De 
geboorte verliep erg moeilijk; Rachel was 
uitgeput. ‘Noem hem: ‘Kind dat me pijn doet’,’ 
zei ze. Toen stierf de lieve vrouw. 
Jakob treurde. ‘Laten we het kindje liever 
‘Benjamin’ noemen,’ zei hij. ‘Dat betekent 
‘Gelukskind’. Het wordt vast de lieveling van 
het hele gezin.’ Maar in zijn hart bleef Jakob 
meer van Jozef houden, de benjamin die nu als 
jongste onttroond was. 
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3 JOZEF DE LIEVELING WORDT WIJS 
Het leven van JOZEF is als een roman. Nooit hebben de Israëlieten over 
één enkele persoon zo’n lang verhaal gemaakt. Het is een verhaal met 
hoogtepunten en met dieptepunten, als in een drama. Zulke romans 
schrijven, dat was een Egyptische gewoonte. 
In Egypte leerden de kinderen op school hoe ze zonder kleerscheuren 
door het leven konden komen. Die wijsheid werd hen bijgebracht met 
spreuken en met lange verhalen over lukken en mislukken. Ze mochten 
alles opschrijven, want op die manier leerden ze in één moeite schrijven 
en zich verstandig gedragen. Velen onder hen brachten het ver in het 
bestuur van hun land. 

Naar dat model hebben de Israëlieten over Jozef verteld. Door veel mislukkingen zal Jozef leren 
zich wijs te gedragen. Langzamerhand wordt hij één van de belangrijkste mensen van het land. Hij 
klimt naar de top en slaagt er tevens in zijn familie gelukkig te maken. 
Maar hoe kon jozef het zover brengen in een vreemd land? En hoe konden de Hebreeën gelukkig 
zijn in Egypte, ver van het beloofde Kanaän? I n die tijd regeerden over Egypte Farao’s die van een 
zelfde soort volk waren als de Hebreeën. Jozef en zijn familie werden er graag gezien. 
In dit lange verhaal laten de vertellers God achter de schermen de touwtjes van het gebeuren in 
handen houden. Voorzienig leidt Hij de levensweg van Jozef, en de wijsheid van Jozef is een gave 
uit zijn hand. 
 
De lieveling onttroond  
Genesis 37,2-36; 39,1-40,23 
Jakob verbleef met zijn grote familie in een dal bij Hebron. Van al zijn kinderen was Jozef nog 
steeds zijn lieveling. Op een keer had Jakob alleen voor hem een fraai kleed laten maken. Jozef zag 
er prachtig uit in zijn nieuwe gewaad, en zijn broers werden jaloers op hem. 
Men beweert dat er nog meer redenen waren, waarom zijn broers hem niet mochten. Men zegt dat 
Jozef, toen hij een jaar of zeventien was en samen met de anderen de kudde hoedde, alle kwaad dat 
over de jongens verteld werd, aan zijn vader ging overbrieven. 
Bovendien voelde Jozef zich boven zijn broers verheven, zegt men. Op een keer droomde hij dat 
zijn familie landerijen bezat en aan het oogsten was. De schoven die Jozef bond, stonden mooi 
rechtop. De schoven van zijn broers kwamen eromheen staan, en bogen diep voor de zijne. Weer 
een andere keer droomde hij dat de zon, de maan en elf sterren voor hem bogen. Toen Jakob dat 

hoorde, stond hij onthutst naar zijn zoon te kijken. 
‘Moeten je ouders en je broers voor jou buigen als voor een koning?’ vroeg hij onzeker. 
De broers van Jozef werden nog afgunstiger. Maar Jakob was juist blij over wat Jozef gedroomd 
had. Dromen zijn niet altijd bedrog, dacht hij. Misschien zal de jongen het later werkelijk ver bren-
gen. 
Toen de broers met de kudde ver van huis, in de buurt van Sichem waren, stuurde Jakob Jozef naar 
hen toe. ‘Ga eens kijken of alles in orde is met de jongens en met het vee,’ zei hij. ‘En kom me dan 
nieuws brengen.’ ‘Graag vader,’ antwoordde de jongen bereidwillig. 
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Na een lange tocht kwam hij eindelijk in de buurt van Sichem. 
‘Wat zoek je?’vroeg een man die op het veld stond te werken. 
,Heb je mijn broers soms gezien?’wilde Jozef weten. ‘Ze zijn met z’n elven en zwerven rond met 
veel schapen en geiten.’ 
‘Ja,’ knikte de man. ‘Ik heb ze gezien. Maar ze zijn al weggetrokken van hier. Toevallig hoorde ik, 
dat ze van plan waren om naar Dotan te gaan.’ 
Jozef trok dus in de richting van Dotan. 
Al van ver zagen zijn broers hem aankomen. 
‘Daar heb je hem, met zijn prachtige kleed,’ zeiden ze minachtend. 
‘Onze grote dromer is er weer,’ spotte één van de jongens. 
‘Nu hebben we eindelijk de kans hem klein te krijgen,’ zei een ander. 
Opeens hadden ze allemaal wat te zeggen. 
‘We gooien hem in een put.’-’Ver van huis. Niemand die er erg in heeft.’-’Ik zal hem de nek om-

draaien.’-’Ik wil zijn kleed wel hebben.’-’Hee 
nee. Dat kunnen we maar beter aan vader geven, 
en zeggen dat Jozef verslonden werd door een 
wild beest.’ 
Juda had opeens medelijden met zijn broer. ‘Hou 
toch op!’ gilde hij. 
En ook Ruben probeerde de oplaaiende woede te 
bedaren. Hij wilde Jozef redden, en zorgen dat 
hij naar vader kon terugkeren. ‘Het idee van die 
put is zo slecht nog niet,’-zei hij. ‘Bloed 
vergieten vind ik onzinnig en dom.’ 
Zodra Jozef bij hen was, trokken ze het prachtige 
kleed van zijn lijf, en ze wierpen hem in een 
uitgedroogde 
waterput. Ze gingen, een 
eindje verderop, 

rustig zitten eten. 
Toen kwam er een karavaan langs met veel kamelen. De kooplui reisden van 
Gilead naar Egypte en hun dieren waren beladen met gom en balsem en 
hars. Juda zat zich af te vragen hoe het nu verder moest met zijn 
hongerige broer, op de bodem van de put. En opeens schoot er een idee door zijn hoofd. 
‘Laten we hem verkopen aan die handelaars,’ stelde hij voor. ‘Dan krijgen we er nog geld voor 
ook.’ 
De koop werd vlug gesloten. Twintig sikkel zilver kregen ze voor hun broer, en toen hij weg was, 
zochten ze een uitleg voor zijn verdwijning. Ze slachtten een geitenbokje. Ze doopten het kleed van 
Jozef in het bloed, en stuurden het met een bericht naar hun vader. 
‘Dit werd gevonden. Kijk eens goed. Is dit niet het kleed van uw zoon?’ 
Onmiddellijk herkende Jakob het prachtige kleed van zijn lieveling. Mijn jongen is verscheurd, 
dacht hij. Een wild dier heeft hem verslonden. 
Hij weende en treurde, en lange tijd kon niemand hem troosten. Zijn zonen niet, en ook zijn doch-
ters niet. 
‘Ik zal pas troost vinden als ik sterf,’ zei hij. ‘Als ik afdaal in het land der doden en er mijn jongen 
terugzie.’ En zelfs Benjamin, die nu zijn lieveling werd, slaagde er niet in hem te troosten. 
Ondertussen waren de kooplui in Egypte aangekomen. Zij verkochten Jozef als slaaf aan een zekere 
Potifar, een hoge heer aan het koninklijk hof, die aan het hoofd stond van de lijfwacht van de grote 
Farao. 
Jozef vond moed en bescherming bij God. Potifar maakte hem tot zijn huisknecht. Jozef deed erg 
zijn best. Hij was zo ijverig en gedienstig, dat Potifar hem steeds belangrijker taken begon toe te 
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vertrouwen, en het duurde niet lang of zijn meester beschouwde hem als zijn gelijke en als zijn 
naaste medewerker. 
Zijn God is met hem, dacht Potifar, en hij liet hem alles in huis besturen. Hij vertrouwde hem ook 
het beheer van zijn bezittingen toe. Zelf kwam hij alleen nog naar huis om te eten. 

Jozef werd een voorname, rijzige man. Hij was 
bijzonder mooi en de vrouw van Potifar kon 
haar ogen niet van hem afhouden. Al gauw ging 
ze naar hem verlangen, zoals een vrouw naar 
haar man verlangt. Maar Jozef deed net of hij 
het niet merkte. 
Op zekere dag, toen er geen andere knechten in 
huis waren, kwam hij haar kamer binnen om 
zijn gewone werk te doen, en opeens was de 
vrouw haar begeerte niet meer meester. Ze 
greep hem bij zijn kleed en trok hem naar zich 
toe. ‘Wil je niet lief voor me zijn en bij me 

komen liggen?’ vroeg ze. 
Maar Jozef zei: Nee, dat kan niet! Uw man heeft me al zijn bezittingen toevertrouwd, zijn hele huis. 
Maar u blijft van hem alleen. Ik mag u niet bezitten. Ik wil hem niet bedriegen.’ 
Ze bleef maar aandringen, en Jozef kon enkel nog vluchten. Hij rukte zich los, maar de vrouw van 
Potifar hield zijn bovenste kleed in haar handen. Verward rende Jozef het huis uit. 
De vrouw was ontgoocheld en beledigd, en toen haar man ‘s avonds thuiskwam, was ze ontzettend 
opgewonden en verontwaardigd. 
‘Die Hebreeuwse slaaf, waar jij zoveel vertrouwen in stelt, heeft me met slechte bedoelingen willen 
benaderen,’ loog ze. ‘Maar om me te verdedigen heb ik luidkeels geroepen. Dat maakte hem bang, 
en hij rende naar buiten. Kijk maar... toen hij ervandoor ging vergat hij zelfs zijn kleed mee te ne-
men. Dit hier is het bewijs.’ 
Potifar was woedend, want hij geloofde zijn vrouw. Hij stuurde zijn knecht uit om Jozef te zoeken, 
en liet hem in de gevangenis opsluiten. 

Jozef bleef bescherming vragen aan God, en als 
gevangene gedroeg hij zich voorbeeldig. Hij won 
daardoor het vertrouwen van heel wat bewakers, 
en kreeg verantwoordelijkheid over andere 
gevangenen. 
Onder hen bevonden zich ook de wijnschenker 
en meesterbakker, die aan het koninklijk hof van 
Farao gewerkt hadden. Op een keer droomde de 
eerste van rijpe druiventrossen. Hij perste ze uit 
in een beker en reikte die aan Farao. Jozef, die 
zoals de wijzen uit Egypte heel wat wist over 

dromen, voorspelde de wijnschenker dat hij weldra uit de gevangenis zou ontslagen worden, en dat 
hij weer in dienst zou komen van Farao. En zo gebeurde het ook. 
De bakker, die alles gehoord had, kwam een dag of wat later naar Jozef toe, want ook hij wilde uit-
leg krijgen over zijn droom. 
‘Ik droeg wel drie manden brood op mijn hoofd,’ vertelde hij. ‘De bovenste was voor Farao be-
stemd. Maar vreemde vogels kwamen aangevlogen en pikten alles weg.’ 
‘Ook jij zult de gevangenis verlaten,’ zei Jozef. ‘Helaas niet om Farao weer te dienen, maar om op-
gehangen te worden vanwege je schuld.’ En zo gebeurde het ook. 
Net vóór de wijnschenker de gevangenis verliet, had Jozef nog even met hem gepraat. ‘Als het je 
goed gaat, denk dan aan mij,’ had hij gezegd. ‘Doe een goed woordje voor me bij Farao. Ik ben 
onschuldig gestraft.’ 
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Maar toen de wijnschenker opnieuw aan het hof werkte, was hij Jozef en de ellende in de gevange-
nis al lang vergeten. 
 
De lieveling op de troon  
Genesis 41,1-45,28 

Twee jaar nadien had Farao een vreemde droom. Uit 
de Nijl, de grote stroom in Egypte, zag hij zeven 
mooie, vette koeien komen. Ze liepen naar de 
groene oever en begonnen te grazen. Toen kwamen 
er nog zeven koeien uit het water, maar het waren 
lelijke, magere beesten. Ze vraten de zeven vette 
koeien op. 
Verschrikt schoot Farao wakker, maar hij viel weer 
in slaap en meteen begon de narigheid van voren af 
aan. 
Uit één korenhalm groeiden zeven volle aren en 
vlak ernaast schoten zeven armtierige, spichtige 
aren op, die de volle onmiddellijk opslokten. 
Alle wijze droomverklaarders uit het land Egypte 
werden de volgende morgen bijeen geroepen om de 

wonderlijke dromen van Farao uit te leggen. Maar niemand werd er wijs uit. 
Plotseling herinnerde de koninklijke wijnschenker zich, hoe voortreffelijk Jozef dromen kon verkla-
ren. ‘In de gevangenis zit een jonge Hebreeër, die met de wijsheid van zijn God, mijn droom en die 
van de bakker wist uit te leggen,’ zei hij. ‘Het is allemaal precies uitgekomen zoals hij het voor-
speld had. Ik kreeg mijn baan terug, en de bakker werd terechtgesteld.’ 
Jozef werd uit de gevangenis gehaald. Gewassen, geschoren en netjes gekleed, werd hij voor de 
troon van Farao geleid. Toen die hem zijn dromen verteld had, zei Jozef. ‘De twee dromen van gro-
te Farao, betekenen allebei hetzelfde. Ik zie wat er in dit land gaat gebeuren. 
De zeven vette koeien en de zeven volle aren, betekenen zeven jaren van overvloed aan vlees en 
graan. Maar er zullen zeven jaren van hongersnood volgen, en de voorraden zullen opgegeten wor-
den. Daarom geef ik Farao de raad, een verstandig en wijs man aan te stellen over Egypte, en een 
korps bekwame opzichters aan te werven. Zij moeten tijdens de goede jaren in heel het land het 
overschot aan voedsel ophalen. Ze moeten het opslaan in silo’s, en erover waken dat het bewaard 
wordt voor de zeven magere jaren.’ 
Farao was verbaasd over zoveel wijsheid, en ook zijn hovelingen gaven toe, dat Jozef de verstan-
digste man was in heel het land. 
‘Neem jij de leiding,’ zei Farao tegen Jozef. ‘Het volk van Egypte moet jou gehoorzamen. Ik zit op 
de koninklijke troon, maar van nu af ben jij, na mij, de eerste in het rijk. De onderkoning.’ 
Om te bewijzen dat hij ook meende wat hij zei, stak hij zijn ring, waarmee hij alle rijksdocumenten 

van zijn zegelmerk voorzag, aan Jozefs vinger, 
en hij gaf hem een fijn, wit linnen overkleed, 
zoals alleen de groten in Egypte er een droegen. 
Verder moest Jozef ook een gouden keten 
dragen, die versierd was met kostbare 
edelstenen. En ten slotte gaf Farao hem een 
naam, die bij zijn taak paste: ‘Voedsel voor wie 
leeft’. 
Farao liet de tweede wagen uit de koninklijke 
stallen voorrijden, en Jozef moest instappen. 
Begeleiders liepen voor de wagen uit om overal 
zijn komst te melden. ‘Breng hulde!’ riepen ze 
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telkens weer, en allen die het hoorden, brachten eer aan de nieuwe onderkoning van Egypte. 
Het werk begon. De oogst was groot dat jaar, en ook de zes volgende jaren. Jozef liet alle mogelijke 
levensmiddelen inzamelen. De opzichters moesten alles wat ingeleverd werd, tellen. Maar het opge-
slagen graan was zo overvloedig, dat tellen of meten niet mogelijk was. 
Nog vóór de zeven jaren van overvloed om waren, huwde Jozef een voorname Egyptische vrouw, 
en hij kreeg twee zoontjes. De oudste noemde hij Manasse, de jongste Efraïm. 
Toen braken de zeven magere jaren aan. De mensen in Egypte kregen honger en gingen bij Farao 
klagen. ‘Geen nood,’ zei Farao. ‘Ga naar Jozef, en doe maar wat hij zegt.’ 
Ook in Kanaän en in alle andere landen in de buurt, heerste hongersnood. Jakob hoorde dat er in 
Egypte graan in voorraad was, en zei tegen zijn zoons: ‘Wat zitten jullie daar met de handen in de 
schoot? Ga naar Egypte om graan te kopen, dan hoeven we niet van honger te sterven.’ 
De jongens maakten zich allen klaar voor de reis. ‘Jij niet, Benjamin,’ zei Jakob. ‘Jij blijft bij mij. 
Het is al genoeg, dat ik Jozef verloren heb.’ Hij was bang dat zijn troetelkind iets zou overkomen. 
Na een lange reis lieten de broers zich aanmelden bij de onderkoning van Egypte. Jozef herkende 
hen onmiddellijk, maar hij zorgde ervoor dat zij hèm niet konden herkennen. 
‘Jullie komen zeker spioneren,’ zei hij. ‘Jullie willen uitzoeken waar de grenzen van mijn land niet 

goed verdedigd zijn. Dan kan jullie koning langs die 
onbeschermde plaatsen Egypte binnenvallen.’ 
Maar ze schudden ontkennend het hoofd. 
‘Nee, heer,’ zeiden ze. ‘Wij zijn allen broers uit één 
groot gezin. We lijden honger en komen graan 
kopen. We zijn niet door een koning of legeroverste 
gezonden, maar door een treurende vader. Eén broer 
hebben we lang geleden verloren, en Benjamin, ons 
jongste broertje, is thuis gebleven bij vader.’ 
‘Dat zullen jullie moeten bewijzen,’ zei Jozef. ‘Eén 

van jullie gaat terug om dat broertje te halen. De anderen houd ik 
hier als gijzelaars.’ 
Maar achteraf vond Jozef dat hij zich niet zo hard mocht wreken op zijn broers, en hij hield alleen 
Simeon als gijzelaar gevangen. De anderen mochten vertrekken om Benjamin te halen, en zo te 
bewijzen dat ze de waarheid gesproken hadden. Het graan dat ze gekocht hadden, mochten ze mee-
nemen. 
Ze vertelden alles aan Jakob, maar hij gaf niet toe. ‘Ongelukskinderen!’ riep hij vertwijfeld. ‘Jozef 
heb ik verloren. Simeon laten jullie gevangen nemen. En nu willen jullie Benjamin van me afpak-
ken. Dat sta ik niet toe. Die jongen mag niet mee. Als hem iets overkomt, ga ik dood van verdriet.’ 
Maar toen al het graan, dat ze meegebracht hadden, op was, wilde Jakob zijn zonen opnieuw naar 
Egypte zenden. De jongens aarzelden. 
‘De onderkoning van het machtige Egypte heeft ons gewaarschuwd,’ zeiden ze. ‘Kom niet onder 
mijn ogen zonder jullie broertje, heeft hij gezegd. We moeten bewijzen, dat we geen spionnen zijn, 
vader, en Simeon vrijmaken.’ 
‘Waarom hebben jullie dan aan die man verteld, dat er nog een broertje thuis was!’ verweet Jakob. 
‘Daardoor zit ik nu in de knel.’ 
‘We konden niet anders,’ bekende Juda. ‘Hij hield ons voor spionnen en hij zou ons zeker met z’n 
allen gevangen genomen hebben. Toe, vader, laat die jongen toch meegaan. Ik zorg wel voor hem. 
Als hem iets overkomt, wil ik ervoor boeten. Alsjeblieft! Zonder al dat getreuzel waren we al lang 
weer terug geweest.’ 
‘Akkoord,’ zei Jakob ten slotte. ‘Maar doe het dan goed. Neem wat geschenken mee voor die man. 
Gom en honing, parfum en hars, pimpernoten en amandelen... Pak het beste uit onze streken in zak-
ken en laad het op de ezels. Vergeet ook geen geld om het graan te betalen.’ 
In Egypte werden ze deze keer meteen naar het paleis van Jozef geleid. Ze waren ontzettend bang. 
Het is een valstrik, dachten ze. Ze zullen ons beroven. Ze maken ons tot slaven en nemen onze ezels 
in beslag. 
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Maar ze hadden het mis. Ze werden erg goed ontvangen. Ze konden zich verfrissen na de lange reis. 
De ezels werden verzorgd. Simeon mocht bij hen komen. En ze bemerkten dat een lange tafel ge-
dekt werd. 
Tegen de avond, toen hij klaar was met zijn werk, trad Jozef de zaal binnen. Iedereen boog diep 
voor hem. Jozef vroeg hoe ze het maakten, en hij was ongewoon benieuwd hoe hun oude vader het 
stelde. Hij keek naar de rij broers en bemerkte Benjamin. 
‘Is dat jullie jongste broertje?’ vroeg hij. ‘Is dat de lieveling van Jakob?’ 
In zijn hart bad Jozef: ‘O God, laat hem geen kwaad overkomen!’ Zijn ogen werden vochtig en hij 
had moeite om zijn ontroering te verbergen. IJlings verliet hij de zaal om in zijn eigen kamer te 
gaan uithuilen. De gedachte aan zijn vader overweldigde hem, maar hij vermande zich en keerde 
naar de zaal terug. Hij gaf iedereen een plaats aan tafel, en tot hun grote verwondering zaten de 
broers precies volgens hun leeftijd. 
Jozef zat apart en werd afzonderlijk bediend, zoals het een onderkoning van Egypte past. Maar de 
broers kregen hetzelfde te eten als hij, alsof ze één grote familie waren. Op aanwijzing van de on-
derkoning kreeg Benjamin porties, die wel vijfmaal groter waren dan die van zijn broers. 
Ze dronken samen, werden vrolijk en letten er niet op dat Jozef fluisterend bevelen gaf aan zijn 
hofmeester. 
De volgende dag mochten ze ongehinderd vertrekken, hun ezels zwaar beladen met zakken graan. 
De broers waren al een flink eind op weg, toen een van hen de ezels te eten wilde geven. Hij trok 
een zak open, en tot zijn grote verwondering zag hij, dat het geld waarmee die betaald was, boven 
op het graan lag. Ze stonden allen verslagen. 
‘Zullen we dan nooit uit de moeilijkheden geraken?’ Nauwelijks hadden ze dat gezegd, of de hof-

meester en een paar gewapende mannen kwamen daar aan. ‘Mooie jongens!’riep de hofmeester 
woedend. ‘Jullie worden vriendelijk ontvangen en bestelen dan de gastheer.’ 
Eén voor één werden de zakken opengetrokken. In elke zak werd het geld van de aankoop gevon-
den, en bij Benjamin... de zilveren beker, waaruit alleen de onderkoning van Egypte mag drinken! 

 
Op bevel werd alles opgeladen. De broers 
moesten, onder strenge bewaking, terugkeren 
naar het paleis, en als boeven werden ze voor 
Jozef geleid. Ze wierpen zich aan zijn voeten 
en hoorden hoe ze beschuldigd werden. Het 
vonnis luidde: ‘Alleen degene bij wie mijn 
zilveren beker gevonden is, zal hier blijven. 
Hij moet me dienen als een slaaf. De overigen 
mogen vrij naar hun vader terugkeren.’ 
Juda sprong recht en zei: ‘Heer! Al troont u zo 
hoog als Farao zelf, word niet kwaad wanneer 
een kleine man als ik, tot u spreekt. We 
vertelden u alles over vader thuis. Zijn liefste 

vrouw Rachel heeft hem slechts twee zonen gegeven. Hij hield zielsveel van Jozef, maar die is ge-
storven. Dan hechtte hij zich aan Benjamin. Maar u eiste dat we de jongen mee naar hier zouden 
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brengen. En nu wilt u ons terugsturen, zonder hem. Als Benjamin niet bij ons is, krijgt vader vast 
een beroerte van verdriet. Laat mij de plaats van Benjamin innemen.’ 
Het werd Jozef te machtig. Hij stuurde alle dienaren en slaven weg, en huilde als een kind. Hij 
wenkte zijn broers dichterbij. 
‘Ik ben Jozef,’ zei hij snikkend. ‘Ik ben de broer, die jullie verkocht hebben. God wilde zeker, dat ik 
voor het geluk van heel onze familie zou kunnen zorgen.’ 
Hij omhelsde zijn broers, en zei: ‘Reis naar vader toe. Vraag hem ook hierheen te komen. Breng 
vrouwen en kinderen mee. En de runderen, de schapen en je hele bezit. In de streek Gosen is plaats 
om te wonen.’ 
Farao vond het plan van Jozef goed, en beloofde zelfs de meest bekwamen uit Jozefs familie werk 
te bezorgen als hoeders van zijn eigen vee. Er werden wagens meegestuurd voor de reis van de 
vrouwen, de kleine kinderen en de oude Jakob. Zo werd de hele familie verenigd in het vreemde 
land Egypte. 
 
Gelukwensen van vader Jakob  
Genesis 46,2-5; 48,1-50,26 
Jakob bleef met zijn hart aan Kanaän gehecht. Hij bad altijd weer: ‘God van mijn vaderen Abraham 
en Isaak, wie weet waarvoor het goed is, dat uw grote familie nu in Egypte woont. Maar ik blijf 
vertrouwen dat Kanaän ooit ons land wordt’. 
Toen hij stokoud en zwaar ziek was, gaf hij aan zijn kinderen al het mooie door, dat zijn vaderen en 
hijzelf van God geloofd hadden. In zijn laatste zegen beschreef hij het karakter van elk van zijn zo-
nen. Hij voorzag hoe hun nakomelingen het later zouden stellen in het beloofde land. 
Voor Juda was er iets speciaals. Jakob zei: 
‘Je hand zal de nek van allen  
die je kwaad willen doen, 
neerduwen tot in het stof.  
Oudere broers zullen je macht erkennen. 
Je bent de welp van een leeuw:  
met roven word je groot.  
Je vlijt je neer, koning der dieren.  
Wie durft jou plagen? 
 
De koninklijke scepter blijft in je hand  
totdat de beste van de koningen komt,  
die over alle volken zal heersen. 
 
Wijn zal er in je land zijn,  
zoveel als water.  
Je kan er je kleren in wassen  
en je ogen fonkelen ervan.’ 
 
Ook Jozef kwam aan de beurt, om een zegen te krijgen.  
Maar hij duwde zijn twee zoontjes, Manasse en Efraïm, naar voren. 
‘Mogen je zonen en hun nakomelingen een voorbeeld van geluk worden,’ zei Jakob. ‘Mensen die 
elkaar geluk willen toewensen, zullen voortaan zeggen: Mocht je het zover brengen als Efraïm en 
Manasse!’ 
Allen hadden gehoord, dat Jakob eerst de naam van Efraïm, de jongste, had genoemd. ‘Dat is vast 
geen vergissing,’ zeiden ze. ‘De jongste zal de oudste overvleugelen.’ 
Een bijzondere zegen over Juda en een bijzondere zegen over Efraïm. Twee namen om te onthou-
den! Deze jongens en hun nakomelingen zullen nog een grote rol spelen.  
Omdat vader Jakob het zo gewild had werd hij na zijn dood bij Sara begraven in Hebron, in Kana-
an. 
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1 EEN MAN DIE GEEN ONRECHT KON ZIEN 
Wat je in de bijbel leest over MOZES EN HET HEBREEUWSE VOLK, is een feestverhaal. Ieder 

jaar in de lente kwamen de Israëlieten samen in Jeruzalem, de hoofdstad 
van hun land, om Pasen te vieren. Je zou dat hun nationale feestdag 
kunnen noemen. Want op dat feest werd in een lange vertelling herdacht 
dat zij honderden jaren tevoren onder de leiding van Mozes uit Egypte 
vertrokken waren, op weg door de woestijn naar een eigen land. 
Het feestverhaal begon triest - onze paalviering begint ook in de 
duisternis. Er moet immers eerst verteld worden over de ellende in 
Egypte. Was het dan niet meer goed leven in de streek Gosen? Na de 
dagen van Jozef hadden weer echt Egyptische Farao’s de macht 
gegrepen. Zij hadden de koningen, die van hetzelfde soort volk waren als 
de Hebreeën, uit het land verdreven en samen met hen veel Hebreeën. 

Over hen vertelt het paasverhaal niet meer. De Hebreeën echter die in Egypte gebleven waren, 
werden niet graag gezien door de nieuwe Farao’s. Vooral Ramses de Tweede heeft hen gedwongen 
zwaar werk te doen. Ze werden als onvrije gastarbeiders behandeld. 
Mensen die zwerven, die geen thuisland hebben en die aan de kost moeten komen door in dienst van 
vreemde koningen te werken, noemde men in die dagen ‘Habiru’. Vandaar komt de naam ‘Hebree-
en’. Dat merk je omdat in beide namen dezelfde medeklinkers voorkomen: h b r. 
Ontsnappen aan de greep van de nieuwe Farao’s, die hen nodig hadden als werkvolk, is dus niet 
gemakkelijk geweest voor de Hebreeën. Mozes is er toch in geslaagd hen te bevrijden. Maar dat 
leek zo ongelooflijk, dat de Hebreeën zeiden: God heeft ons uitgeleid. God heeft Mozes eerst uit een 
groot gevaar gered en naar ons toe gezonden. God heeft hem uitzonderlijke krachten gegeven, ster-
ker dan die van de Egyptische tovenaars. God heeft zich ons lot aangetrokken; dat blijkt uit de gro-
te daden die Hij Mozes liet verrichten. God - en niet Mozes - werd daarom genoemd: ‘Hij die ons 
uit Egypte heeft geleid’. 
Pasen is een dag waarop wij nu nog gedenken en vertellen wat vroeger in Egypte is gebeurd. Een 
feest om God te danken dat wij daar een vrij volk zijn geworden. 
 
Een harde Farao  
Exodus 1,8-12.15-22 

Op de koningstroon in Egypte zat een 
nieuwe Farao. Hij wist niets meer van het 
wijs beleid van jozef, en hij vond dat de 
Hebreeën te talrijk werden. 
‘Die vreemdelingen worden ons te sterk,’ 
zei hij tot zijn volk. ‘Wij moeten wetten 
tegen hen maken om te voorkomen dat zij 
nog talrijker worden. Als wij in oorlog ra-
ken met vijanden die van hetzelfde soort 
volk zijn als zij, zullen zij zich bij hen 
aansluiten, strijd tegen ons voeren en 
wegtrekken uit ons land.’ 
Om hen te onderdrukken legde hij hen 
dwangarbeid op en stelde werkbazen over 

hen aan. De Hebreeën moesten voor Farao garnizoensteden en 
voorraadsteden helpen bouwen. Pitom heette een ervan, Pi-
Ramses 
een andere. Maar hoe harder men hen afbeulde en onderdrukte, 
des te meer bleven de Hebreeën groeien in aantal. 
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‘Alle Hebreeuwse jongetjes die geboren worden, moeten gedood worden!’gebood Farao. ‘De vrou-
wen die de jonge moeders bij de geboorte helpen, zullen dat doen!’ 
Maar de Hebreeuwse moeders hielden zich zo sterk, dat zij zich door niemand wilden laten helpen 
bij de geboorte. Zo spaarden zij het leven van hun kinderen. ‘Dan moeten de Egyptenaren alle He-
breeuwse jongetjes in de Nijl gooien!’ zei Farao. 
 
Uit het water gered  
Exodus 2,1-10 
In die moeilijke dagen schonk een vrouw uit de familie van Levi het leven aan een jongetje. Toen 
zij zag hoe mooi het kindje was, verborg ze het drie maanden lang uit vrees voor de Egyptenaren. 
Maar het jongetje werd groot en sterk. Het had door zijn luid gehuil alles kunnen verraden. Daarom 
nam de moeder een rieten mandje, bestreek het met asfalt en pek, en legde haar kind erin. Ze zette 
het tussen het riet aan de oever van de Nijl, en een oudere zus van het kindje moest zich in de buurt 
schuilhouden om te zien wat er verder zou gebeuren. 

Er 

kwam een prinses, een dochter van Farao, om zich in de stroom te baden, terwijl haar slavinnen op 
en neer bleven lopen langs de oever om te waken. Plots zag de prinses het mandje drijven tussen het 
riet. Zij stuurde een van haar slavinnen om het te halen. Zij maakte het open, en kijk: daar lag een 
jongetje te schreien. 
‘Natuurlijk een Hebreeuws kind!’ riep zij, en ze kreeg medelijden. 
De zuster van het kind, die alles bespied en afgeluisterd had, kwam aangelopen. 
,U kunt het niet riskeren het kindje te verzorgen,’ zei ze. ‘Wil ik bij de Hebreeuwse vrouwen ie-
mand zoeken om het te voeden en ervoor te zorgen?’ 
‘ja, doe dat,’ antwoordde de prinses. En het meisje verdween om haar moeder te roepen. 
‘Neem het kind mee,’ beval de prinses aan de vrouw. ‘je zult het voor me voeden. Ik zal je er per-
soonlijk voor belonen.’ 
Zo werd de vondeling door zijn eigen moeder gevoed en verzorgd. Toen hij groter was, bracht ze 
hem naar het koninklijk paleis. Daar gaf ze hem terug aan de dochter van Farao. Deze nam hem aan 
en zei: ‘Ik noem je ‘Mozes’, in mijn taal betekent dat ‘Kind’. Voor mij ben je een kind zonder meer, 
want ik weet niet wie je bent.’ 
Maar de moeder, die de naam Mozes hoorde, dacht: In onze taal betekent dat ‘Getrokken’. Hij is uit 
het water getrokken en trekt ons zeker nog door het water heen uit de diepte van veel ellende. 
 
Overal onrecht  
Exodus 2.11-15 
Met de jongens van het land werd Mozes Egyptisch opgevoed. Maar hij vergat zijn eigen volk niet. 
Als jongeling bezocht hij eens de grote bouwwerken in de stad, waar Hebreeën dwangarbeid moes-
ten verrichten. Hij zag dat een Egyptische opzichter een vermoeide Hebreeuwse arbeider tegen de 
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grond sloeg. Het was voor Mozes alsof zijn eigen broer werd geslagen. Hij keek vlug rond. 
Niemand in de buurt? Toen sloeg hij de Egyptenaar neer en verborg hem onder een hoop zand. 
Ik moet bij mijn volk zijn, dacht hij. Ze zijn moe getergd. Ze hebben mij nodig. 
De volgende dag ging hij terug. Maar kijk nu! Twee Hebreeuwse mannen vochten op leven en 
dood. Mozes ging er zich mee bemoeien en vroeg aan de man, die het sterkste was: ‘Waarom sla jij 
je kameraad?’ 
‘Wie heeft jou als rechter over ons aangesteld?’ beet de man terug. ‘Ben je soms van plan ook mij 
te vermoorden net als de Egyptenaar?’ 
Het is dus toch bekend geworden, dacht Mozes en hij werd bang. Farao zendt vast zijn politie uit en 
hij zal me laten terechtstellen. Wie zal dan mijn volk uit de ellende helpen? 
Daarom vluchtte Mozes. Weg uit Egypte, de grens over naar de onmetelijke woestijn van Sinaï. 
 
Voorlopig te gast  
Exodus 2,15-22 
Dagenlang zwierf Mozes rond in de woestijn en hij leerde hoe je er kunt overleven. 
Eens ging hij zitten bij een waterput, niet ver van een tentenkamp vandaan. Daar verbleven Midja-
nieten; Jetro was de leider van die grote herdersfamilie. 
Tegen de avond kwamen er meisjes water putten om de drenkbakken te vullen, want de kudden van 
vader Jetro zouden spoedig komen drinken. Maar er kwamen ook herders van een andere familie. 
Met hun brute kracht wilden zij de meisjes wegduwen en het vers geputte water aan hun eigen 
schapen geven. 
Mozes sprong recht! Hij kwam de meisjes te hulp en zorgde dat zij eerst hun schapen en geiten te 
drinken konden geven. 
Toen de meisjes weer bij de tenten waren, vroeg hun vader Jetro: ‘Hoe komt het dat jullie vandaag 
zo vroeg terug zijn?’ 
‘Een man, een vreemde zwerver, heeft ons in bescherming genomen tegen de herders. Hij heeft ons 
ook nog geholpen om water te putten en om het vee te drenken. Hij ziet eruit als een Egyptenaar.’ 
‘Waar is die man?’ vroeg Jetro. ‘Waarom hebben jullie hem achtergelaten? Ga hem roepen! Mis-
schien wil hij bij ons blijven eten.’ 
Mozes was erg blij een thuis te vinden. Er werd overeengekomen dat hij zou helpen de kudde van 
Jetro te hoeden en hij kreeg een van Jetro’s dochters tot vrouw. Zij heette Sippora. 
Toen Sippora een zoontje baarde, noemde Mozes hem ‘Gerson’. Die naam betekent ‘Gast’. Want 
Mozes kon niet vergeten dat hij slechts te gast was in een vreemde familie. Hij hoorde eigenlijk 
thuis bij zijn geknechte volk in Egypte. 
 
Belast met een zending  
Exodus 2,2.3-25; 3,1-15 
Eens had Mozes de kudde ver in de woestijn gedreven, tot bij een hoge berg, die Sinaï heet. Daar 
ontdekte hij tussen droge doornstruiken de stenen waarop de herdersfamilie van Jetro kwam offe-
ren. 
Hier is het heiligdom, dacht hij. Hier spreken ze met God. Ja, Hij moet hier zijn, en ons, mensen, 
tegemoet komen. Hoe vreemd! Er staat een doornstruik in lichtelaaie! Hij brandt, maar wordt niet 
verteerd. 
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Ik kan er niet in kijken, zoals men God niet in het gelaat kan zien. Hier trek ik m’n sandalen uit: 
deze plek is heilig. 
Vol ontzag bedekte Mozes zijn aangezicht. Hij durfde niet te kijken in het licht dat God is. 

‘Ach!’zo begon hij te klagen en te bidden. 
‘Mijn volk zucht nog steeds onder 
dwangarbeid. Slaven zijn het, zonder land, 
zonder koning, zonder vrijheid, zonder 
recht. Onze voorvaders Abraham, Isaak en 
Jakob zijt Gij nabij geweest. Zie dan hoe nu 
uw volk in Egypte wordt onderdrukt. En ik 
ben hier. Zal ik ernaar toe gaan? Ja, hier ben 
ik! Zal ik ze vrij maken? Maar wie ben ik 
dan wel, dat ik naar de grote Farao zou gaan 
en vragen mijn volk uit Egypte te laten 
vertrekken... Als Gij me nabij blijft, wil ik 

het wagen. Want dan zijt Gij het die me zendt en die hen vrij zal maken.’ 
De hele dag bleef Mozes daar in de buurt met zijn kudde. Hij liep het voor en tegen te overwegen 
van het stoute plan om zijn volk uit Egypte te bevrijden. 
Deze herdersstaf neem ik mee, dacht hij. Dan zullen zij zien dat ik kom om voor hen te zorgen als 
voor een verloren kudde. Maar als zij me niet willen geloven? Als zij de gevaren van de vlucht niet 
aandurven? Dan antwoord ik, dat ik me door God gezonden weet. En als zij bewijzen vragen en 
zeggen: ‘Wie is die God? De God van onze voorvaders laat ons in de steek!’... Dan zal ik vertellen 
hoe ik Hem hier ervaren heb: als Degene die er voor mij is en mij nabij zal blijven. Ja, Hij die er 
altijd voor ons geweest is, heeft mij naar jullie gezonden. Zo zullen wij Hem noemen van nu af voor 
altijd: ‘Jahweh’, dat betekent: ‘Hij die er voor ons is’. In zijn naam zal ik mijn volk uit Egypte lei-
den. En op de weg naar Kanaän kom ik met het hele volk U hier vereren, Jahweh, op deze berg. 
 
Met de opdracht naar zijn volk 
Exodus 4,18-20.27-31 
Zodra hij terug bij de tenten was, ging Mozes naar Jetro, zijn schoonvader. 
‘Ik zou willen terugkeren naar mijn broeders, naar mijn volk,’ zei hij. ‘Ik ben benieuwd hoe zij het 
in Egypte maken.’ 
Jetro wenste hem een behouden reis toe met de woorden: ‘Ga in vrede! Misschien zijn degenen die 
je naar het leven stonden, ondertussen gestorven.’ 
Toen hij de grens weer over was, zocht Mozes zijn broer Aäron op en bracht hem op de hoogte van 
zijn heilig voornemen. Zij riepen in het geheim de vertegenwoordigers van het volk en de familie-
hoofden bijeen. Aäron, die veel vlotter kon spreken dan Mozes, zette het plan van zij n broer uiteen 
om hen uit Egypte te bevrijden. Met klem betoogde hij, dat Jahweh zich hun lot aantrok en God-
met-hen wilde zijn: ‘Hij is een God die er voor ons zal zijn, ook in het gevaar!’ 
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Toen de mannen dat hoorden, vatten zij moed; zij knielden neer, bogen zich ter aarde om Jahweh te 
erkennen en baden tot Hem met heel hun hart. 
 
Eerste onderhandelingen met Farao  
Exodus 5,1-21 
 
Mozes en Aäron zouden de diplomatieke weg volgen. Ze werden in audiëntie ontvangen bij Farao 
en zeiden hem: ‘Laat ons volk vertrekken! We moeten aan Jahweh, onze God, offers gaan brengen 

in zijn heiligdom, drie dagreizen ver in de 
woestijn.’’Waarom willen jullie de Hebreeën van 
het werk houden?’riep Farao kwaad. ‘Ik ken 
geen God die Jahweh heet. Vooruit, aan het 
werk! Jullie ook!’ 
Nog diezelfde dag gaf Farao aan de Egyptische 
werkopzichters het bevel: ‘Tot nu toe werd aan 
de Hebreeën door onze slaven het stro geleverd, 
dat gemengd moet worden in het leem waarmee 
de stenen gebakken worden. Voortaan zullen zij 
het zelf op de velden zoeken! Maar jullie moeten 
wel dezelfde hoeveelheid stenen blijven eisen als 
voorheen. Ze zijn lui, de Hebreeën. 
Om aan het werk te ontsnappen eisen ze vrijaf en 

willen een offer aan Jahweh, hun God, opdragen ver weg in de woestijn. Geef ze meer werk, tob ze 
af! Dan denken ze niet meer aan tochten van veel dagreizen.’ 
Toen zag je de Hebreeën het hele land aflopen om stoppels te verzamelen. Maar evenveel stenen als 
tevoren konden ze niet leveren. Hun ploegbazen kregen verwijten te horen van de Egyptische op-
zichters; ze werden geslagen en mishandeld. ‘Luiaards! Vooruit, werken! Vergeet het maar van die 
offers, zolang er geen stenen genoeg geleverd worden.’ 
De ploegbazen werden bitter: ‘Nu is ons leven nog ellendiger dan tevoren.’ Ze trokken naar Mozes 
en Aäron. Was het niet hun schuld dat ze voor luiaards gescholden werden? ‘Waarom hebben jullie 
uit naam van het volk aan Farao verlof gevraagd om de woestijn in te trekken?Jullie hebben hem zo 
een stok in de hand gegeven om ons te slaan. Is Jahweh er voor ons, dan zal Hij het jullie kwalijk 
nemen!’ 
‘Jahweh is met ons allen!’ zei Mozes. ‘Mopperen jullie maar niet tegen ons. Kijk liever uit wie het 
hardst met de stok zal slaan. Dan zal Farao ondervinden wie Jahweh is. 
 
De krachtmeting  
Exodus 7,14-8,11 

Er was maar één uitweg voor Mozes en 
Aäron: zij moesten weer onderhandelen met 
Farao. De gelegenheid liet niet op zich 
wachten. In die dagen kruide het water van de 
grote rivier van Egypte, de Nijl, veel rood 
zand. Dat gebeurt nog wel, wanneer de 
sneeuw van de bergen bij de bronnen over-
vloedig smelt. Dagenlang konden de mensen 
het water niet drinken; ze konden het ook niet 
gebruiken om eten te maken of om te wassen. 
Farao ging het wondere verschijnsel bekijken. 
Maar Mozes en Aäron kwamen hem tege-
moet. ‘Jahweh, de God van de Hebreeën, had 
ons naar u gezonden,’ zo begon Mozes, ‘met 
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het bevel ons volk vrij te laten om Hem in de woestijn te dienen met offers. Maar uit uw dienst hebt 
gij ons tot op heden niet willen ontslaan. Zie hoe het water van de Nijl als bloed wordt. De vissen 
zullen sterven en rotten. Het zal hier stinken! Daaraan kunt ge zien dat Jahweh onze God is.’ 
Maar de Egyptische magiërs in het gevolg van Farao zeiden: ‘Door onze toverkunsten hebben wij 
dat van ónze goden verkregen!’ 
Farao geloofde de magiërs. Hij keerde Mozes en Aäron de rug toe, ging naar zijn paleis terug en 
zwichtte niet voor het teken van de rode Nijl. 
Kort daarna deed zich een tweede teken voor. De Hebreeën zeiden: ‘Dit is een nieuwe slag die Jah-
weh toebrengt aan Farao en aan zijn volk.’ 
In de Nijl, in alle moerassen en plassen begon het te wemelen van kikkers. Ze sprongen uit het wa-
ter en drongen binnen in het koninklijk paleis, tot in de slaapkamer en in het bed van Farao! In al de 
huizen van zijn hovelingen en onderdanen krioelde het van de kikkers. 
Ze wipten in de ovens en de troggen van de bakkers. Ze sprongen tegen de mensen op: tegen Farao, 
zijn hovelingen en dienaars. Het land werd eronder bedolven. 
‘Beseffen jullie nu,’ zei Mozes, ‘dat Jahweh enig is en dat er geen God is zoals Hij?’ 
Maar toen de kikkers stierven en men ze op stinkende hopen bijeenveegde om het land ervan te 
zuiveren, weigerde Farao weer om het volk van Jahweh te laten gaan. 
 

Dat vertelden de Israëlieten in het feestverhaal van hun jaarlijkse 
paasviering. Zo maakten ze zijne majesteit de Farao, zijn hovelingen en 
alle Egyptenaren belachelijk. Die waren immers op hygiëne, orde en 
netheid gesteld. Om Jahweh hoog te verheffen en zijn overwicht nog 
groter te maken, hebben de beste vertellers onder de Israëlieten nog 
méér tekens verzonnen. Alle rampen die in Egypte kunnen voorkomen, 
hebben zij op een rijtje gezet alsof die alle samen uitgebroken -waren in 
de dagen dat Mozes en Aäron met Farao onderhandelden. Farao gaf niet 
toe wanneer zijn land getroffen werd door een muggenplaag. Ook niet 
wanneer de mensen aangevallen werden door stekende horzels, wanneer 

het vee stierf door de pest, of de oogst verwoest werd door onweer en hagelbuien. Hij bleef hard-
nekkig weigeren wanneer zwermen sprinkhanen op het land neerstreken en alle veldgewassen en 
vruchten opvraten, of wanneer duisternis het land lam legde en in een doodse stilte hulde. 
 
Mozes en Aäron bleven onderhandelen met het hof. Nu eens stond Farao de Hebreeën toe offers op 
te dragen aan Jahweh - maar in Egypte zelf, dan weer beloofde hij hen te laten vertrekken - maar de 
mannen alleen mochten gaan. Dan mochten zij allen gaan - maar ze moesten hun vee, hun hebben 
en houden achterlaten in zijn land. 
De magiërs van Farao hielden het niet vol om de uitzonderlijke rampen aan hun goden toe te schrij-
ven. Zelfs de hovelingen en het volk van Egypte verdroegen de ellende niet langer. Zij kozen partij 
voor Mozes en voor de Hebreeën, en zonden boden naar het paleis om Farao te vermurwen. Maar 
hij bleef halsstarrig, hij alleen. Hij weigerde Jahwehs hand te herkennen in de tegenslagen en joeg 
ten slotte Mozes weg met de woorden: ‘Verdwijn! Kom me nooit meer onder de ogen of ik laat je 
vermoorden!’ 
‘Precies!’ zei Mozes. ‘Ik zal ver uit uw ogen verdwijnen. Voorgoed!’ En ziedend van woede ging 
hij weg uit Farao’s paleis. 
 
De laatste slag  
Exodus 11,1-13,16 
Kort daarna stierf de oudste zoon van Farao, de eerstgeborene die hem zou opvolgen op de troon. 
De mensen fluisterden dat ook dit een slag was, die Jahweh had toegebracht. Ja, overal waar men 
een dode betreurde, sprak men van een vonnis en een straf van Jahweh. Men zei dat Hij een doden-
de boodschapper had gezonden van familie tot familie, van deur tot deur. Er was geen huis zonder 
dode. 
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Mozes gaf toen het volgende bevel aan de Hebreeën: ‘Vanouds weten wij dat God niet het offer van 
onze eerstgeboren zonen eist. Ga voor elk van je families een lam uit de kudde halen, een jong dat 
dit jaar geboren is. Slacht het, zoals jullie doen wanneer je in de lente naar nieuwe weidegronden 
trekt. Vang het bloed op in een schaal, neem dan een bundeltje takken en doop het in het bloed. 
Daarmee moeten jullie de deurposten van je huis bestrijken en de balk boven de deur. Kom niet 
buiten. De bode van de dood zal je huizen herkennen en je deur overslaan.’ 
De nacht waarin de troonopvolger van Egypte gestorven was, rees Farao op van zijn troon. En al 
zijn hovelingen en alle mensen rezen op. Luid geschreeuw klonk over het land. Zij treurden om hun 
doden. 
Nog diezelfde nacht liet Farao Mozes roepen. ‘Weg uit mijn land! Jij en alle Hebreeën. Ga Jahweh 
dienen, zoals jullie geëist hebben. Neem alle vee en bezittingen mee. Vertrek! En smeek voor mij 
om de zegen van je God.’ Ook het volk van Egypte was doodsbang geworden en drong er bij de 
Hebreeën op aan te vertrekken: ‘Anders slaat die God van jullie ons allemaal met de dood.’ 
De Hebreeën vertrokken ijlings. Wie nog deeg in de trog had staan, kreeg de tijd niet om het te laten 
zuren en rijzen. Met trog en al werd het in mantels gewikkeld en op de schouders meegedragen. 
Haastig sloegen ze de weg in naar Sukkot, een ‘Huttenkamp’. 
Bij die eerste halte probeerden ze op vuurtjes broden te bakken van het deeg dat nog niet gezuurd 
was; het waren maar platte koeken. Nog voor het volk daarover kon zeuren, zei Mozes: ‘Elk jaar 
opnieuw zullen we feestvieren met zulke platte koeken. Want eeuwig en altijd willen we gedenken 
dat Jahweh er voor ons geweest is, toen wij slaven waren in Egypte. Hij heeft ons uitgeleid en vrije 
mensen van ons gemaakt. Als wij in het land zullen wonen dat God aan onze voorvaders Abraham, 
Isaak en Jakob beloofd heeft, slacht dan bij de eerste volle maan in de lente een lam. Smeer het 
bloed ervan aan de deurposten. Braad het lam en dien het op met bittere kruiden. Je mag haastig 
eten, zoals iemand die gereed staat om te vertrekken: stevige schoenen aan de voet en een reisstok 
in de hand. En als je kinderen vragen: Waarom eten we vandaag zo anders? dan moet je zeggen: 
Omdat het Pasen is. De dood is aan onze deur voorbijgegaan. De bittere kruiden herinneren ons 
aan de ellende van het slavenwerk en aan de verdrukking in Egypte. Het lam ‘is onze oudste zoon, 
het offer dat God niet vraagt. De reisstok en de schoenen betekenen de tocht naar de vrijheid. Het 
ongezuurde brood toont de haast waarmee Jahweh ons heeft weggeleid uit Egypte. We zullen het 
nog een week lang eten, want we hadden onderweg de tijd niet om het deeg te laten rijzen.’ 

Door het water heen gered  
Exodus 13,17-15,21 
Sukkot, de plaats van het ‘Huttenkamp’, bracht de Hebreeën nog geen rust. Want toen Farao ver-
nam dat zij in de richting van de woestijn vertrokken waren, veranderde hij van gedachte: ‘Hoe 
konden wij die slaven uit onze dienst laten vertrekken? Ze zullen het zeker moeilijk hebben in de 
woestijn. Wij zetten ze achterna!’ 
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De beste wagens werden aangespannen, alle met drie man bezet. Met veel manschappen zetten de 
Egyptenaren de achtervolging in. 
Grote angst overviel de Hebreeën. Sommigen riepen luid tot Jahweh en baden om hulp. Anderen 
kregen spijt en wilden naar Egypte terugkeren. Mozes kreeg harde woorden te horen. ‘Waren er in 
Egypte geen graven, dat je ons hebt uitgeleid om hier te sneuvelen? Hebben we vroeger al niet 
gezegd: Bemoei je maar niet met ons, laat ons slaven blijven van Farao! Jij maakt het altijd maar 
erger dan het al is. Liever verdrukte slaven in Egypte dan vrije lijken in de woestijn!’ 

‘Trek op!’ beval Mozes. ‘Over de moerassen 
van de Rietzee naar de woestijn! Als Jahweh er 
voor ons is, zal Hij dat nog deze nacht bewijzen 
aan Farao, aan zijn ruiters en wagenmenners.’ 
De duisternis viel in en de hele nacht waaide 
een verzengende oostenwind. Waar water was, 
werd droog land. Mozes en het volk trokken 
erover als over de bodem van een droge zee. 
Pas tegen de morgen zagen de Egyptenaren 
welke kant ze uit moesten. Maar het water had 
de grond weer drassig gemaakt en de wielen 
van de wagens zakten scheef, zodat ze niet 
vooruit kwamen. Zij raakten in paniek. ‘Laten 
we vluchten!’ riepen ze door elkaar. ‘Hier 
geraken we nooit meer uit! Hun God doet won-
deren. Hij strijdt tegen ons!’ 
Toen de Hebreeën beseften wat er gebeurd was, 
kregen zij ontzag voor Jahweh. Zij stelden 
vertrouwen in Hem en in Mozes, die hen 
dienend voorgegaan was. De meisjes en de 
vrouwen begonnen te juichen. Miriam, de 
zuster van Mozes en Aäron, nam de leiding. Zij 
pakte haar tamboerijn en danste voorop. Allen 
volgden haar dansend en zingend om Jahweh te 
vieren zoals een held gevierd wordt die 
thuiskomt na een overwinning. Geen woorden 

waren hoog genoeg: 
 
‘Laten wij zingen voor Jahweh,  
want Hij is de grootste:  
paarden en ruiters dreef Hij in zee! 
 
Jahweh, met wind hebt Gij geblazen,  
het water bleef staan als een dam,  
de golven verstijfden midden in zee. 
 
Farao’s wagens, zijn machtige leger,  

zijn door de vloed overspoeld: 
als een steen naar de bodem gezakt. 
 
Laten wij zingen voor Jahweh,  
want Hij is de grootste:  
paarden en ruiters dreef Hij in zee!’ 
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2 DIENSTBAAR AAN GOD EN AAN ELKAAR 
 

Tot op vandaag vieren de joden zeven weken na Pasen het ‘Wekenfeest’ 
of Pinksteren. Zij herdenken dan wat Mozes en het Hebreeuwse volk bij 
de berg Sinaï hebben beleefd. Mozes heeft ons daar verbonden aan 
Jahweh, de God die ervoor ons wil zijn. Hij heeft ons daar ook voorgoed 
verbonden aan elkaar, want hij leerde er hoe wij met anderen als broers 
en zussen vrede kunnen maken en vrede bewaren. 
I n de herfst, wanneer de oogst van de akkers en boomgaarden in schuren 
en kelders opgeborgen is, wordt ‘Loofhuttenfeest’ gevierd. Dan maken de 
joden in de tuin, op het terras of op het dak van hun huis een hut van 
takken en bladeren. Ze wonen er acht dagen in om te gedenken dat hun 

voorouders met Mozes in tenten moesten verblijven tijdens hun tocht door de woestijn. 
 
Hard leven in de woestijn  
Exodus 15,22-27; 16,1-36; 17,8-16 
Mozes leidde de Hebreeën verder, van de Rietzee dieper de woestijn in. Het werd geen gemakkelijk 
leven. Eens trokken zij drie dagen zonder water te vinden. Toen ze eindelijk een put ontdekten, 
smaakte het water zo bitter dat het niet te drinken was. 
‘Laten we het hier ‘Mara’ noemen,’ zeiden ze schamper. Dat betekent ‘Bitter’. En ze morden tegen 
Mozes: ‘Wat moeten wij nu drinken?’ 
Maar Mozes kende het leven in de woestijn en leerde hen welk hout je in het water moet gooien om 
het zoet en drinkbaar te maken. 
Daarna hadden zij het weer beter, want ze kwamen in Elim. Daar vonden ze een oase met twaalf 
bronnen en zeventig palmbomen. Zij legerden zich bij het water, en wilden er wel eeuwig blijven. 
Maar Mozes deed hen verder trekken: naar de woestijn van Sin, tussen Elim en de berg Sinaï. 
In die lege vlakte leden zij honger. Weer begonnen ze te morren tegen Mozes: ‘Waren wij maar 
doodvermoeide slaven in Egypte gebleven! Daar zaten we tenminste bij de vleespotten en konden 

volop brood eten. Je hebt ons in de woestijn 
gebracht om ons allen van honger te laten 
omkomen.’ 
‘Hou op!’ zei Mozes. ‘Want niet tegen mij 
mopperen jullie, maar tegen Jahweh, die ons uit 
Egypte heeft geleid. Hij zal voor ons zorgen. 
Morgen geeft Hij zeker te eten. Dan zullen 
jullie erkennen dat Jahweh er voor ons is. 
De volgende morgen hing er nevel over het 
kamp. Toen die was opgetrokken, lag er onder 
de struiken een fijne laag korrels, alsof de 
grond met rijp bedekt was. De Hebreeën wezen 
ernaar en vroegen aan elkaar: ‘Man-hoe?’; dat 
betekent ‘Wat is dat?’. Het was nieuw voor 
hen. En Mozes moest het uitleggen. ‘Je kunt 
het eten als brood. Ja, noem het maar ‘man-

hoe’ of ‘manna’. Het valt van de struiken als dauw uit de lucht. Het is brood van God uit de hemel. 
Maar bewaren kun je het niet. Je moet niet méér nemen dat je nodig hebt.’ 
Sommigen stoorden zich niet aan de waarschuwing van Mozes. Ze zochten een hele hoop manna 
bijeen en wilden het bewaren voor de volgende dag. De worm kwam erin en het begon afschuwelijk 
te stinken. Bovendien ging het smelten toen de zon heet begon te worden. Mozes werd woedend: 
‘Wanneer zullen jullie leren leven uit de hand van God? Je kunt iedere morgen verzamelen zoveel 
je nodig hebt!’ 
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Toen zij bij Refidim in de Sinaï-woestijn gekomen waren, overviel de Hebreeën een andere kwaal 
van het leven in de woestijn. Een vreemde stam, de Amalekieten, kwam op hen af om hen te be-
roven. 
Mozes zocht een sterke, jonge man onder het volk. Jozua leek hem een geschikte kerel. ‘Jij zult 
mijn eerste helper zijn,’ zei Mozes. ‘Kies de dapperste mannen uit het volk en trek ten strijde tegen 
die Amalekieten. Zelf ga ik als herder van mijn volk, met de staf in mijn hand, voor Gods aanschijn 
op de top van die heuvel daar staan.’ 

Mozes nam Aäron en Choer mee en besteeg 
de heuvel. Hij begon te bidden, de armen 
opgeheven en wijd uitgestrekt. Zolang Mozes 
de armen uitgestrekt hield, kon Jozua met zijn 
mannen de aanval van de Amalekieten 
afslaan. Maar liet hij de armen zakken, dan 
gingen de Hebreeën verliezen. Ten slotte 
werden Mozes’ armen moe. Aäron en Choer 
zochten een grote steen voor hem om op te 
zitten en zij ondersteunden zijn armen, de een 
rechts de ander links. Tot de avond toe bleven 
Mozes’ armen biddend opgeheven. Zo kon 
Jozua de Amalekieten verslaan. 
Mozes feliciteerde hem en het hele volk: ‘Dit 
mogen wij nooit vergeten: Jahweh is met ons 
geweest tegen de Amalekieten. Zo zal het 
steeds gaan, zolang wij bestaan en Hem 
erkennen.’ 
 

De lessen van Jetro  
Exodus 18,1-27 
Had Jetro, de schoonvader van Mozes, van die strijd in de woestijn gehoord? Hij vertrok uit zijn 
tentenkamp om Mozes te zien. Ook Sippora, Mozes’ vrouw, ging mee. Om veilig te zijn was zij 
naar haar familie teruggekeerd en ze had nu al twee zoontjes. Jetro zond boden voorop, die moesten 
zeggen: ‘Ik, je schoonvader Jetro, ben op weg naar je. Je vrouw en de jongens komen mee.’ 
Toen hij het bericht kreeg, trok Mozes hen tegemoet. Bij het weerzien kusten ze elkaar. Ze hadden 
ontzettend veel nieuws. Mozes had het sterkste verhaal te doen. Langdurig vertelde hij hoe Farao 
gezwicht was, toen hij ervaren had dat Jahweh achter de Hebreeën stond. Hij vertelde ook van de 
moeilijkheden die het volk ondervonden had om in de woestijn te overleven, en hoe ze geleerd had-
den op Jahwehs voorzienige hulp te rekenen. 
Jetro was blij te horen wat ze aan Jahwehs hand te danken hadden. ‘Geprezen zij Jahweh!’riep hij 
uit. ‘Hij heeft jullie uit de macht van Egypte bevrijd en uit de greep van Farao! Nu hoor ik het weer: 
Jahweh is groter dan de goden van andere volken.’ 
Zij brachten samen offers aan Jahweh en hielden met de voornaamsten van het volk een feestmaal-
tijd van het geofferde vlees. 
De volgende dag was het weer werken. Mozes hield rechtszitting, zoals hij gewoon was te doen. De 

mensen die ruzie met elkaar hadden om het een of ander, stonden in een lange rij voor 
zijn tent te wachten tot zij aan de beurt zouden komen. Mozes hoorde hun klachten en 
grieven aan, luisterde naar de getuigen en deed dan uitspraak zoals God hem in 
geweten te zeggen gaf. Jetro, die de lange rij mensen zag staan, liet Mozes even 
buiten de tent roepen. ‘Zo doe je toch niet verstandig,’ zei hij tegen Mozes. ‘Het is 
vermoeiend! Voor jezelf en voor de mensen die zo lang staan te wachten. Zo is het te 
zwaar voor je. 
Alleen kun je het niet langer aan. Kies uit het volk een aantal mannen die wijs zijn, 
die ontzag hebben voor God, die betrouwbaar zijn en die zich niet zullen laten 
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omkopen. Stel hen aan als rechters. Als zij geen uitkomst weten voor een twist of als het om beslis-
singen van groot belang gaat, kunnen ze de zaak aan jou overlaten. Zo kun jij het volhouden en zul-
len ook de mensen tevreden naar hun tenten terugkeren. Voor jou blijft dan nog het belangrijkste 
over. Jij moet in naam van het volk met God spreken. Je zou ook algemene wetten en bepalingen 
moeten maken. Die kunnen aan het volk ingeprent worden en ze zullen een leidraad zijn voor de 
rechters.’ 
Mozes vond dat een goede raad. Hij was al bezig alles te regelen, toen Jetro en Sippora afscheid van 
hem kwamen nemen om naar hun tenten terug te keren. 
 
Hoe mensen aan elkaar verbinden  
Exodus 19,3-8 
Tijdens de laatste etappe naar de heilige berg, toen hij de Sinaï al zag opdagen, bad Mozes tot Jah-
weh. Hij overlegde welke richtlijnen God zelf aan het volk zou geven. Het zouden wetten moeten 
worden in het binnenste van hun hart: leefregels om elkaar als broers en zusters te dienen. Het heeft 
met God te maken, dacht Mozes, als mensen aan elkaar verbonden zijn. Want Hij wil ons zien leven 
in vrede. Sinds wij in Egypte waren, heeft Hij dit volk gemaakt en op arendsvleugelen tot bij de 
Sinaï gedragen. Als wij zijn woord gehoorzamen, blijven we ook aan Hem verbonden. Al behoort 
heel de aarde Hem toe, wij zullen onder de volken zijn bijzonder geliefd bezit worden. Zoals pries-
ters zullen we voor alle volken bemiddelaars zijn bij Hem. Aan Hem toegewijd door het vervullen 
van zijn wil. 
 
Tien gezegdes 
Exodus 19,9-20,21; 24,3-8.18; 34,29-32 

Ze kwamen bij de Sinaï. De tenten werden 
opgeslagen om er langer te kamperen. Mozes 
beval een terrein af te bakenen en dreigde met 
strenge straffen wie de berg zou opgaan of zelfs 
de voet van de berg zou betreden. 
Want zelf wilde hij opstijgen naar de heilige 
plaats om er met Jahweh te spreken. 
Het begon te donderen en te bliksemen. Boven 
de berg hing een donkere wolk en er klonk 
oorverdovend gedreun als van schallende 
bazuinen. Alle mensen in het kamp beefden van 
angst. Mozes leidde hen naar buiten, maar aan de 

voet van de berg bleven zij staan. Ze waren 
overweldigd door de donderslagen, de blik-
semflitsen, het gedruis en de rokende berg. 
‘Laat God niet tot ons spreken,’ zeiden ze 
tot Mozes: ‘Dat overleven we niet. Spreek 
jij met God en wij zullen het van jou horen.’ 
‘Wees maar niet bang,’ antwoordde Mozes. 
‘Jahweh toont zijn aanwezigheid om jullie 
te testen. Jullie moeten niet bevreesd zijn 
voor God, maar je laten doordrenken van 
ontzag voor Hem. Dan zondig je niet meer.’ 
Toen vertrouwde hij de leiding van het volk 
toe aan Aäron. En terwijl zij op afstand 
bleven, beklom hij de berg, trad op de 
donkere wolk toe en ontmoette God... 
Het duurde wel veertig dagen en veertig 
nachten eer het volk Mozes eindelijk de 
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berg zag afdalen. Een glans van licht en majesteit straalde van zijn gelaat, alsof de heerlijkheid van 
God hem doordrenkt had. Aäron en het volk deinsden achteruit. ‘Hij heeft God gezien,’ fluisterden 
ze. ‘Misschien van aangezicht tot aangezicht, vertrouwelijk, zoals een mens omgaat met z’n 
vriend.’ Langzamerhand kwamen ze toch wat dichterbij, Aäron en de rechters voorop. Ze wilden 
vernemen wat God aan Mozes had toevertrouwd. 
‘Zo spreekt Jahweh,’ begon deze plechtig. ‘Ik ben de God die er voor jullie is. Ik heb jullie uit 
Egypte geleid, uit het slavenbestaan. Daarom: 
 
Zul je Mij, alleen Mij, als je God beschouwen. 
 
Dien nooit iets of iemand anders als god.  
Alles wat je kunt tekenen of uitbeelden is niet waard dat je ervoor buigt. 
 
Voor zaken van groot belang mag je mijn naam inroepen.  
Maar doe het altijd omzichtig en met ontzag. 
 
Gedraag je om de zeven dagen als een vrij mens. 
Laat die dag ook niemand voor je werken; sinds Egypte weet je hoe ellendig een slaaf eraan toe is; 
gun aan anderen de vreugde zich vrij te voelen. 
 
Hou met eerbied van je vader en je moeder.  
Je dankt aan hen dat je er bent. 
 
Spaar het leven van elke mens. Het is zijn grootste schat. 
Waardeer je gezinsgeluk en dat van anderen.  
Wie een huwelijk doet stranden, maakt mensen verdrietig. 
 
Laat aan elkeen het zijne.  
Met wat hij bezit, is een ander even blij als jij met al wat je hebt. 
 
Leg alleen een waar getuigenis af over je naaste.  
Door leugenachtig te getuigen maak je anderen verdacht. 
 
Wees tevreden met watje hebt.  
Laat je niet verblinden door wat een ander is en door wat hem toebehoort.’ 
 
‘Al deze woorden van Jahweh willen wij 
onderhouden,’ riep het volk eenstemmig. 
‘Daartoe verbinden wij ons!’ 
Mozes grifte toen de tien gezegdes van God in 
twee schrijftafels van steen, zoals men een 
verdrag tussen koningen of volken op schrift 
stelt. Daarna gaf hij orders om de ceremonie 
van het verbond voor te bereiden. 
De volgende morgen werd aan de voet van de 
berg een altaar gebouwd. Daaromheen werden 
twaalf grote stenen rechtop gezet. Elke steen 
verbeeldde een stam van de Hebreeën en zou 
voor altijd blijven staan als bewijs van de verbintenis met Jahweh. Aan de jongens gaf Mozes de 
opdracht dieren te slachten en ze als offer voor God op het altaar te verbranden. Zelf nam hij de 
helft van het bloed van de dieren en goot het uit over het altaar van Jahweh. De andere helft deed hij 
in schalen. Toen nam hij de stenen tafels en las de tien gezegdes voor aan het volk. ‘Wat Jahweh 
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vraagt zullen wij ter harte nemen en doen!’ verzekerden allen plechtig. Vervolgens nam Mozes de 
schalen, ging rond tussen de mensen en sprenkelde het bloed over hen. ‘Ik verbind jullie aan God,’ 

sprak Mozes, ‘zoals mensen van hetzelfde bloed aan 
elkaar verbonden zijn. Dit is het bloed van het 
verbond dat Jahweh met jullie sluit op grond van de 
tien gezegdes.’ 
Na de plechtigheid gingen allen eten en drinken en 
feestvieren. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zal Jahweh verder meegaan?  
Exodus 33,1-3.12-23: 34,6-9 
‘Nu moeten we weer optrekken,’ zei Mozes tot het volk. ‘Want Jahweh heeft ons uit Egypte geleid 
om ons naar Kanaän te voeren, het land dat Hij aan onze voorvader Abraham heeft beloofd. Een 
land waar melk en honing te vinden is en van alles genoeg om te eten.’ 
Maar in een laatste gesprek met God op de berg zei Mozes: ‘Gij wilt dat we verder trekken. Maar 
wie zal met ons meegaan in onbekende woestijnen? Wie zal voor ons zorgen? Wie ons verdedigen? 

En wie zal voor ons de volken verjagen die nu in 
Kanaän wonen? Gij hebt mij gezonden en tot nu toe 
grote liefde betoond. Als Gij werkelijk om mij geeft, 
blijf ons dan nabij en trek met ons mee door de 
woestijn. Onder de volken zijn wij toch uw bijzonder 
geliefd bezit? En...’ voegde Mozes eraan toe: ‘wat zou 
ik graag uw heerlijkheid zien, van aangezicht tot 
aangezicht!’ 
Maar niemand kan God aanschouwen zoals Hij is... 
Aan ieder die hem vroeg hoe God eruitziet, zei Mozes: 
‘Op de berg heb ik God slechts van achteren gezien, op 

de rug. Daarvoor moet je hoog boven jezelf uitstijgen. Je moet als op het puntje van een rots gaan 
staan. Dan is God je rakelings nabij. Het is alsof Hij zich afschermt met zijn hand. Ja, zijn helpende 
hand kun je alle dagen zien. Hijzelf gaat aan je voorbij. Dan besef je dat Hij Jahweh is: een barm-
hartige en meevoelende God, lankmoedig, groot in liefde en trouw. Die goed voor je is zonder ein-
de, en die je schuld vergeeft. Die echter ook oordeelt over je misstappen en die je fouten niet onge-
straft laat. Maar daarom laat Hij je nog niet in de steek!’ 
 
Een oosterse troon 
Exodus 25,1-23; 37,1-9; Numeri 6,22-27 
Aan handige mannen gaf Mozes de opdracht een mooie koffer van acaciahout te maken, ongeveer 

één meter lang, half zo breed en half zo hoog. Allen uit 
het volk brachten hun kostbare sieraden en juwelen 
voor de versiering ervan. De koffer werd met goud be-
legd, een gouden deksel werd gegoten en gouden ringen 
aan de vier hoeken bevestigd om hem te dragen. Hij 
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werd op houten poten gemonteerd en begon eruit te zien als een draagbare troon. Twee beelden van 
dieren werden erop bevestigd. Ze hadden uitgespreide vleugels, die op armleuningen leken. 
‘Een beeld van God zetten we niet op de troon,’ zei Mozes. ‘Jahweh kun je immers niet voorstellen 
met wat mensenhanden maken. Maar we snijden stokken, schuiven ze in de draagringen en zullen 
ze er nooit meer uitnemen. Want Jahweh is aan ons verbonden en trekt mee, waar we ook gaan. Zijn 
wil heerst in ons midden.’ 
Toen nam Mozes de schrijftafels met de tien gezegdes en legde ze in de koffer. ‘Dit is de ark van 
het verbond,’ zei hij. ‘De levieten, zonen van Levi, zullen haar dragen en ervoor zorgen. De zonen 
van Aäron zullen er priesterdienst bij verrichten. De mildheid van God zullen zij ons toewensen met 
deze woorden: 
Moge Jahweh je zegenen en behoeden! 
Moge Jahweh de glans van zijn gelaat over je laten schijnen en lief voor je zijn! Moge Jahweh 

steeds naar je lachen en welzijn schenken!’ 
Er werd een tent gespannen boven de ark, een bij-
zonder mooie tent, die wat terzijde van de 
woontenten van het volk werd opgericht. 
Voortaan ging Mozes daar spreken met God. 
 
 

Nog meer gemor 
Numeri 11,4-12,16 
Van de Sinaï trokken de Hebreeën naar de barre woestijn van Paran, in de richting van Kanaän. En 
weer begonnen zij tegen Mozes te morren. ‘Wie zal ons aan vlees helpen,’ klaagden ze. ‘We dro-
men van de vis die we in Egypte voor niets te eten kregen. Van de komkommers en de meloenen en 
de verse groenten. Hier drogen we uit! Wij krijgen alleen maar manna en nog eens manna!’ 
Elk zat voor zijn tent te jammeren en Mozes wist geen raad. Hij trok naar jahwe’s tent en vroeg: 
‘Waarom doet Ge mij dat aan? Geeft Ge niet meer om mij, dat Ge mij de last van heel dat volk laat 
torsen? Het lijkt wel alsof ik dat volk ter wereld heb gebracht en het nu op de arm moet dragen zo-
als een moeder haar kind: de hele woestijn door naar het land dat Gij beloofd hebt. Waar haal ik 
vlees vandaan voor zoveel mensen? Al slachtten we al onze schapen, het zou nog niet volstaan. In 
de hele zee zwemt geen vis genoeg voor zoveel volk. Ik kan ze niet langer horen klagen! Als het zo 
doorgaat, laat me dan liever sterven. Dàt zou een gunst voor me zijn! Dan hoef ik niet langer die 
ellende uit te staan.’ 
Toen stak er een hevige wind op uit de richting van de zee. Een vlucht kwartels op trektocht, uitge-
put van tegen de wind in te vliegen, viel neer over het tentenkamp en over heel de omtrek. Iedereen 
begon vogels te rapen. Wie het minste verzameld had, kon nog tien ezels met vogels laden. En allen 

smulden gulzig van het vlees. 
Zo bleek weer eens dat Mozes er niet altijd 
tegen opgewassen was de last van dat volk 
alleen te dragen. Hij koos zeventig mannen uit 
de oudsten en vroeg hen rond de tent van 
Jahwehs troon te komen staan. Hij wilde hen 
aanstellen tot leiders, die een deel van zijn 
taken zouden 
vervullen. Tijdens 
de plechtigheid wer-
den de oudsten 
gegrepen door de 

geest van God die Mozes bezielde. Zij begonnen geestdriftig te doen. 
Nu waren er twee mannen, die in het kamp gebleven waren. Al waren zij 
niet naar de tent gegaan, toch traden ook zij bezield als profeten op. Een 
jongen ging het ijlings aan Mozes vertellen. Jozua, die al sinds de strijd 
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tegen de Amalekieten in Mozes’ dienst was, zei: ‘Heer, dat moet verboden worden!’Maar Mozes 
zei: ‘Waarom kom je voor mij op? Ik zou willen dat God àlle mensen met zijn geest bezielde; ja, 
dat heel ons volk profetisch was!’ 
Mozes was niet jaloers. Hij was een bescheiden man, een van de minst aanmatigende mensen die er 
ooit geweest zijn. Zelfs Mirjam en Aäron hebben zich eens tegen 
het gezag van hun broer Mozes gekeerd. Toen Mirjam nadien aan een huidziekte leed en er als een 
melaatse uitzag, wit als sneeuw, werd er gefluisterd: ‘God doet haar lijden om die dwaasheid.’ Maar 
Mozes vroeg aan God om Mirjams genezing. 
 
 
Verkenning van het beloofde land  
Numeri 13,1-14,45 
Na de woestijn van Paran vonden de Hebreeën een groene oase, Kades Barnea geheten. Ze legerden 
zich daar, want nu lag alleen nog de kleinere Negeb-woestijn tussen hen en Kanaän. Daarom zond 
Mozes twaalf mannen uit, één uit elke stam, om het land te gaan verkennen. Onder hen was Jozua, 
zijn helper, uit de stam Efraïm. Zij trokken de Negeb in en verdwenen uit het gezicht. 
Pas na veertig dagen keerden zij terug en brachten verslag uit aan heel het volk. ‘Wij zijn tot op de 
bergen en in de dalen van het land geweest. Je kan zeggen dat het overvloeit van melk en honing. 
Kijk maar naar het mooie fruit dat we daar geplukt hebben: druiventrossen die je met twee man aan 
een stok moet dragen! Granaatappels en vijgen. Helemaal uit het dal Eskol. Maar... de mensen die 
daar wonen! Buitengewoon sterk. Reuzen hebben we er gezien. Ze keken op ons neer als op sprink-
hanen. Volken van wel zeven soorten wonen daar. Rond hun steden hebben ze hoge muren ge-
bouwd. Die nemen we nooit in!’ 
Ze waren nog niet uitverteld of èèn van de verkenners, Kaleb, die zag hoe het volk ontmoedigd 
werd, nam het woord. Hij wilde de mensen winnen om achter het aanvalsplan van Mozes te staan. 
‘Wij kunnen ons rustig gereed maken om dat land te veroveren,’ zei hij. ‘We kunnen het zeker aan!’ 
Maar de mensen waren angstig geworden door het verhaal van de verkenners. Verbitterd morden ze 
tegen God: ‘Jahweh jaagt ons op tegen dat land om ons er te doen sneuvelen. Ze nemen ons daar 
vrouw en kinderen af. We doen beter met naar Egypte terug te gaan!’ En ze begonnen zelfs te be-
disselen wie ze als aanvoerder zouden kiezen om hen de hele weg terug te voeren naar Egypte, waar 
God hen uitgeleid had. 
Nu koos ook Jozua de zijde van Mozes. Hij sprong Kaleb bij: ‘Als Jahweh om ons geeft, dan voert 
Hij ons dat land binnen. Ja, Hij gèèft het ons. Kom niet in opstand tegen Hem! We krijgen de be-
woners van dat land er nog bij als spijs. Wees niet bang!’ 
Allen begonnen stenen van de grond te rapen om Mozes, Kaleb en Jozua te doden. 
‘Blijf dan hier!’ riep Mozes. ‘Ja, jullie zullen hier blijven, een mensenleven lang. Opstandelingen 
verdienen niet het land te krijgen. Maar Kaleb, Jozua en je kleine kinderen, die zullen het land zien. 
Jullie kunnen hier rondzwerven, hier oud worden en hier begraven worden.’ 
Toen waren er een paar die spijt kregen en toch wilden optrekken. Ze kwamen ‘s avonds bij Mozes. 
‘Wij staan klaar,’ zeiden ze, ‘om aan te vallen. Jahweh heeft dat land beloofd. We hebben verkeerd 
gedaan door niet te vertrouwen.’ 
‘Waarom zouden jullie nu weer anders doen dan ik beslist heb?’ vroeg Mozes. ‘Ben ik niet gezon-
den door Jahweh zelf? Wat je doet tegen Gods wil in, zal zijn zegen niet krijgen. Jullie zullen falen 
en sneuvelen.’ 
Mozes kwam het kamp niet uit om hen aan te voeren en aan de Levieten gaf hij niet het bevel om de 
ark van Jahwehs aanwezigheid mee te dragen. Dat handjevol Hebreeën werd door de Kanaänieten 
verpletterd en zij sneuvelden. 
 
Zal Mozes het land binnengaan? 
Numeri 20,2-13; Deuteronomium 1,34-46 
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Nog vele malen heeft het volk Mozes weerstaan en tot vertwijfeling gebracht. Daarom werd later 
beweerd dat het lange verblijf in Kades een verdiende straf 
van God was. Er wordt ook gezegd, dat Mozes het volk 
onmiddellijk had moeten overtuigen en doen optrekken om 
Kanaän binnen te vallen. Omdat hij toen niet op Jahweh 
heeft vertrouwd, is ook hij gestraft en heeft het beloofde 
land niet mogen betreden. Anderen vertellen het als volgt: 
Weer eens maakten de Hebreeën Mozes bittere verwijten, 
omdat er geen water te vinden was. ‘Waren ook wij maar 
gesneuveld zoals onze broeders! Je hebt ons hier in deze 
woestijn gehouden om er mens en dier een langzame dood 
te doen sterven. Geen koren, geen vijgen, geen druiven, 
geen granaatappels... en nu ook geen water meer!’ 
Mozes was diep geschokt door hun aanklacht. Hij nam zijn 
staf en liet het hele volk samenroepen bij een rots. ‘Luister, 
weerbarstigen,’ zei hij. ‘Zal ik voor mensen als jullie water 
uit de rots laten stromen?’ Hij hief de staf op en sloeg er 
éénmaal, en toen een tweede maal mee op de rots. Er kwam 
water in overvloed uitgevloeid: mensen en dieren konden 

drinken. 
Heeft óók Mozes toen getwijfeld of God wel gereed stond om voor zijn volk te zorgen? De plaats 
waar dat gebeurde, heet nog altijd ‘Meriba’, dat betekent ‘Aanklacht’, en ook ‘Massa’, dat is: ‘Op 
de proef gesteld’. 
 
Geen doortocht!  
Numeri 20,14-21; 21,10-22,1 
De beslissing was gevallen: de Hebreeën zijn bijna een mensenleven lang rond Kades blijven zwer-
ven met hun kudden. Mirjam is daar gestorven en Aäron, en velen uit het volk. Met de jonge gene-
ratie zou Mozes verder trekken, maar niet rechtstreeks door de Negeb-woestijn naar Kanaän. Hij 
zond boden naar de koning van Edom, naar het volk dat van Esau afstamt. 
‘Dit vragen uw broeders,’ moesten de boden zeggen. ‘Na veel ellende in Egypte en een zware tocht 
door woestijnen, hebben wij ons gelegerd rond Kades, aan de grens van jullie gebied. Kanaän blijft 
ons doel. Geef ons toestemming om door jullie land te trekken. We zullen niet over de akkers of 
door de wijngaarden lopen, en geen water gebruiken uit jullie putten. We blijven op de koninklijke 
weg tot we door jullie gebied heen zijn.’ 
De Edomieten antwoordden met een zware bedreiging: ‘Wij staan geen doortocht toe. Komen jullie 
toch, dan zal ons leger jullie verwelkomen. Wij staan paraat!’ 

‘Maar we blijven op de grote weg,’ verzekerden de 
boden. ‘Gebruiken we water voor ons vee, dan 
betalen we het. We vragen niet mèèr dan door jullie 
land te mogen trekken.’ 
‘Nee!’ zeiden de Edomieten en ze hielden hun 
troepen paraat. 
De Hebreeën moesten dus om Edom heen trekken. 
Daarna ging de tocht nog verder naar het oosten, om 
het land Moab heen. Maar voorbij Moab ging het 
weer naar het westen in de richting van de Jordaan. 
De Amorieten hebben zij verslagen en ook Og, de 
koning van Basan. Hun land namen zij in bezit. 
Daarna sloegen zij hun kamp op in de vlakke velden 
van Moab, aan de oostelijke oever van de Jordaan 
tegenover Jericho. 
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Mozes’ laatste dagen  
Numeri 27,12-23; 32 Deuteronomium 31;34 
Toen hij het land zo nabij wist, trof Mozes de laatste schikkingen voor zijn volk. Het veroverde land 
ten oosten van de Jordaan gaf hij aan de stammen Ruben, Gad en een deel van de stam Manasse om 
er te wonen. De andere stammen zouden zich later ten westen van de Jordaan vestigen, wanneer het 
land veroverd zou zijn. Voor de inval in het land gaf Mozes ook richtlijnen, want zelf zou hij zijn 
volk niet meer aanvoeren. 
Nu moet ik over hen iemand aanstellen, dacht hij. Iemand die hen thuisbrengt. Anders wordt het 
volk van Jahweh een kudde zonder herder. Jozua, mijn helper, is een man vol van Gods geest. 
Mozes liet hem roepen, en in aanwezigheid van de priesters en van heel het volk legde hij hem de 
handen op om zijn taak en gezag aan hem over te dragen. De Hebreeën erkenden Jozua als leider, 
omdat Mozes hem aangesteld had en omdat zij ondervonden hadden hoe dapper hij was. 
Toen allen naar hun tenten teruggekeerd waren, beklom Mozes de berg Nebo, die boven de velden 
van Moab uitsteekt. Vanaf de top kon hij over de Jordaan het beloofde land zien liggen. Vooraan 
Jericho, de palmenstad, en in de verte de heuvels en de valleien waar de stammen zouden wonen. 
Daar stierf Mozes, de trouwe dienaar van Jahweh. Tot het laatste toe was hij kranig geweest; zelfs 
zijn ogen waren niet verzwakt... tot ze braken. 
In het nabije dal is hij begraven. De Hebreeën treurden wel dertig dagen om zijn dood. Want nooit 
zouden ze nog geleid worden door zo’n man van God, door zo’n vertrouweling van Jahweh. 
 
Naar Mozes’ geest  
Uit Deuteronomium 

Zolang Mozes het volk van God begeleidde, gaf hij het vermaningen, 
voorschriften en bepalingen om te leren de tien gezegdes van Jahweh in 
het leven van alledag te onderhouden. Als een Israëliet later nieuwe 
wetten wilde uitvaardigen, probeerde hij ze te maken in de geest van 
Mozes. ‘Ook deze wetten zijn van Mozes,’ zei men dan. En het mooiste 
van wat in Mozes’ hart omging werd in toespraken neergelegd, toen 
honderden jaren na zijn dood het boek Deuteronomium geschreven -werd 
om het volk in zijn gezindheid te onderrichten. 
 
 

 
Luister, Israël! 
Jahweh, alleen Jahweh is onze God. Je moet je God beminnen met heel je hart, met heel je gemoed 
en met al je krachten. 
Prent dat in je binnenste. Verkondig het ook aan anderen. Denk eraan thuis, onderweg, als je opstaat 
of slapen gaat. Schrijf het op je hand en op je voorhoofd. Grif het in de deur waarlangs je buitengaat 
en binnenkomt. 
En als iemand je vraagt: ‘Waarom doe je dat?’moet je zeggen: ‘Om het nooit te vergeten. Want 
Jahweh heeft ons van verschrikkelijke kwalen in Egypte verlost. Hij heeft ons grootgebracht zoals 

een vader zorg draagt voor zijn kinderen... 
Veertig jaar heeft Hij ons door de woestijn laten 
trekken, maar Hij gaf ons water uit de rots en 
brood uit de hemel. De kleren aan ons lijf zijn niet 
versleten en ook niet de sandalen aan onze 
voeten. En nu mogen we leven in een land dat we 
niet zelf moeten bevloeien: de heuvels en dalen 
worden hier door regen uit de hemel besproeid. 
Nooit zullen we vergeten dat een mens niet leeft 
van brood alleen, maar ook van wat in naam van 
God geboden wordt.’ 
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Luister, Israël! 
In opdracht van Jahweh heb ik voorschriften en bepalingen gegeven. Leef ernaar in het land dat 
God ie geeft. Want daaruit zal voor alle volken je wijsheid en inzicht blijken. Als vreemdelingen 
die voorschriften horen, zullen ze zeggen: ‘Wat een machtig volk is Israël! Wijs en verstandig!’ 
Staan de goden van andere, grotere landen zo dicht bij hun volk als Jahweh ons nabij is zo vaak als 
wij Hem aanroepen? Zoek Jahweh dan met heel je hart en heel je gemoed. Keer je naar je God 
wanneer je geen uitweg meer ziet. Hij is met je begaan. Hij zal je niet aan je lot overlaten. Hij wil je 
ondergang niet. Hij zal nooit vergeten dat Hij zich aan jouw volk verbonden heeft. Geen enkele 
God heeft ooit zo met mensen gesproken, ze uitverkoren of uit slavernij geleid, zoals Jahweh voor 
jou gedaan heeft sinds Egypte. 
Vervul dan trouw zijn geboden. 
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Derde Hoofdstuk 
 

JOSUA EN DE RECHTERS BEKRONEN DE TOCHT 
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1 JOZUA DE VEROVERAAR 
Over JOZUA zijn legendarische pioniersverhalen opgetekend. Met slecht 
bewapende mannen zou hij koningen en legers overwonnen hebben. 
Zonder katapulten of ladders zou hij versterkte steden ingenomen 
hebben. Heel het land veroverd, want... Jahweh gaf het hen’. Vooral het 
geloof heeft hen kracht gegeven tegen de Kanaänieten. Maar datzelfde 
geloof heeft ook sterke verhalen ingegeven. De inneming van Jericho lijkt 
meer op een gebedstocht van soldaten dan op een belegering. Noch uit 
het verhaal noch uit de opgegraven ruines kan opgemaakt worden wat er 
eigenlijk gebeurd is. I n feite heeft Jozua meer dan eens een list gebruikt 
om bewoners uit hun stad te lokken en ze te verschalken. En de ene 

Kanaänitische stad kwam de andere niet te hulp. Zo kregen de Hebreeën tenslotte vaste voet in het 
land. Maar naast de verhalen van successen vinden we in de bijbel ook lijsten van steden en gebie-
den die niet in hun handen gevallen zijn. 
Bij dit hoofdstuk kun je de kaart van Kanaän raadplegen achteraan in dit boek. 
 
Over de Jordaan 
Jozua 1,5-8.17:2; 3,14-18; 4,1-8 
Jozua, de helper van Mozes, was sterk en moedig. Dag en nacht overwoog hij in gedachte de voor-
schriften die God door Mozes gegeven had. Daarom vertrouwde hij erop dat Jahweh met hem zou 
zijn, zoals Hij met Mozes geweest was. Hij vreesde niet om stoute plannen te maken. En het jonge 
volk verzekerde hem: ‘Zoals wij altijd gegaan zijn waar Mozes ons leidde, zo zullen we ook jou 
gehoorzamen. Moge God er voor ons zijn!’ 
Jozua zond twee spionnen uit. Zij moesten het land verkennen, speciaal Jericho, de palmenstad, die 

aan de overkant van de Jordaan ligt. 
Tegen de avond glipten de twee door 
de stadspoort naar binnen. Ze 
speurden in hoeken en gaten, en om 
onderdak te vinden klopten zij aan bij 
Rachab, een publieke vrouw. Daar 
kwamen wel vaker vreemde mannen 
over de vloer, zodat de twee geen 
gevaar liepen opgemerkt te worden. 
Rachabs huis was tegen de stadsmuur 
gebouwd. Maar een van de buren had 
de vreemdelingen toch gezien en liet 
aanstonds de koning van Jericho 

waarschuwen: ‘Er zijn enkele Hebreeën bij Rachab gekomen. Zeker om de stad te verkennen.’ De 
koning zond een bevel aan Rachab: ‘Je moet de mannen die bij jou overnachten onmiddellijk uitle-
veren! Ze komen spioneren.’ 
De vrouw haastte zich naar binnen. ‘Ga het dak op,’ zei ze tegen de mannen. ‘Vlug! Verberg je daar 
onder het vlas dat op stokken te drogen hangt.’ En aan de boodschapper van de koning antwoordde 
zij: ‘Ja, hier zijn wel mannen geweest. Ik wist niet wie zij waren. Ze zijn weggegaan toen het begon 
te schemeren, juist voor de stadspoort gesloten werd. Misschien kun je ze nog inhalen.’ 
De boodschapper meldde het aan de koning. Er werden achtervolgers uitgezonden om de He-
breeuwse mannen op te sporen. Ze zochten op alle wegen, maar vonden niemand. 
Ondertussen klom Rachab de trap op naar het dak. ‘Jullie kunnen hier niet blijven,’ zei ze tegen de 
twee mannen. ‘De burgers van onze stad zijn doodsbang voor de Hebreeën. Wij hebben gehoord dat 
Jahweh jullie helpt bij al wat jullie ondernemen. Onze stad wordt zeker ingenomen. Vertrek nu 
vlug! Ik laat een koord door het venster naar beneden. Zo zijn jullie meteen over de stadsmuur. 
Wacht! Eerst moeten jullie beloven dat er mij geen kwaad zal geschieden wanneer de stad veroverd 
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wordt. Mij niet en m’n hele familie niet. Ik ben goed geweest voor jullie, wees het dan ook voor 
mij.’ 
‘Akkoord,’ zeiden de mannen. ‘Hang dit touw weer buiten als we de stad innemen. We herkennen 
het dan wel, het is rood.’ 
Ze klommen langs het touw naar beneden en in het donker slopen ze naar de heuvels in de buurt. 
Drie dagen lang hielden ze zich daar verborgen, tot de achtervolgers het zoeken gestaakt hadden. 
Daarna gingen ze aan Jozua melden wat ze gezien hadden en hoe bang de bewoners van Jericho 
waren. 
Enkele dagen later leidde Jozua het volk tot aan de Jordaan. Hij beval de Levitische priesters met de 
ark van het verbond voor het volk uit te gaan en de rivier te doorwaden. Hij vertrouwde dat Jahweh 
hen door het water zou leiden, zoals Hij weleer Mozes en het volk door de Rietzee had geleid. 
Toen allen de overkant bereikt hadden, zei Jozua: ‘Zoek twaalf grote stenen in de rivier, één voor 
elke stam. We stellen ze rechtop aan deze oever. Ze zullen een monument zijn, dat ons er altijd aan 
herinnert hoe we zonder verlies het water zijn overgestoken. Binnen de kring van stenen maken we 
ons eerste woonkamp in dit land, en we noemen het ‘Gifgal’, dat betekent ‘Ronde’. 
Er was eens een palmenstad  
Jozua 6,1-27 
De mensen van Jericho, de palmenstad, hielden de poorten van hun vesting nu dag en nacht geslo-
ten. 
Niemand mocht er nog in of uit. Zo bang waren ze. Jozua riep de priesters bijeen en deelde zijn 
plannen mee. Zij moesten de ark van het verbond dragen, en zeven andere priesters moesten voor 
de ark uitgaan, elk met de hoorn van een ram in de hand. Dan riep Jozua al de mannen uit het volk 
op, met de wapens die ze hadden. Gewapend moesten zij nog voor de priesters opmarcheren. Zo 
trokken ze van Gilgal naar Jericho. Bij de stad begonnen de priesters hard op de ramshoorns te bla-
zen; ze maakten een hels lawaai. Maar de mannen mochten geen krijgsgeschreeuw aanheffen, want 
een aanval werd het niet. Als in een stoet, stapten ze éénmaal rond de stad en keerden dan naar het 
kamp in Gilgal terug om er de nacht door te brengen. De tweede dag trokken ze opnieuw rond de 
stad en er werd zo hard op de hoorns geblazen, dat de mensen van Jericho uit hun huizen gelokt 
werden. Ze kwamen op de muren staan en werden nog banger bij het zien van de Hebreeuwse strij-
ders. Zo stapte de stoet zes dagen achtereen eenmaal rond de stad. De morgen van de zevende dag 
trok de stoet zevenmaal rond de stad. Toen riep Jozua: 
‘Nu het krijgsgeschreeuw! Roepen!’ Alle mannen schreeuwden als voor een aanval... 
Wat is er gebeurd? 
De muren zijn gevallen. De Hebreeën zijn de stad binnengestormd. Er is gemoord, geplunderd en 
brand gesticht. Jozua vreesde immers, dat de mensen van Jericho de Hebreeën zouden verleiden 
hun goden te dienen. Daarom’ mocht ook niemand iets van de heilige voorwerpen die buitgemaakt 
waren, voor zichzelf houden. Maar Rachab en haar verwanten bleven gespaard. Zij kregen een ver-
blijfplaats aan de rand van het kamp te Gilgal. 
 
De langste dag  
Jozua 9,1-10,15 
Het nieuws van Jozua’s verovering verspreidde zich in heel het land. De inwoners van Gibeon 
vreesden dat ook hun stad vernield zou worden en zij smeedden een listig plan. 
Op een dag kwamen enkele burgers van Gibeon bij Jozua in het kamp te Gilgal. Ze droegen oude 
sandalen en verkleurde kleren. Hun ezels waren beladen met versleten voederzakken en gelapte 
wijnzakken. Hun proviand was uitgedroogd, de broden verkruimeld. 
‘Wij komen uit een ver land,’ zeiden ze onderdanig. ‘Wilt u vrede met ons sluiten? We willen uw 
dienaars zijn. 
Jozua nam het voorstel aan en om de overeenkomst te vieren en hun vriendschap te tonen, gingen 
ze samen eten. De Hebreeën namen wat van het verkruimelde brood en aan de Gibeonieten gaven 
ze van hun eigen proviand. ‘We sparen jullie stad en laten heel jullie volk in leven,’ beloofde Jozua. 
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Maar drie dagen nadat de vrede gesloten was, merkten de Hebreeën dat Gibeon niet heel ver lag. Ze 
begonnen tegen Jozua en tegen hun leiders te morren: ‘Laat ons met Gibeon doen zoals met Jeri-
cho!’ ‘Nee! We hebben ons woord gegeven,’ zei Jozua. ‘We hebben de naam van Jahweh gebruikt 
bij onze eed. Die mensen moeten we in leven laten. Maar om ze te straffen maken we knechten van 
hen. We laten ze hout hakken voor ons en water halen bij de bron. Slaven zullen ze zijn, voor al-
tijd.’ 

Nu hoorde Adonisedek, de koning van 
Jeruzalem, dat Gibeon zonder slag of stoot in de 
handen van Jozua was gevallen. Gibeon was een 
grote stad, niet ver van Jeruzalem. Daarom riep 
Adonisedek de koningen uit de omtrek bijeen. 
Twee kwamen er uit het zuiden en twee uit het 
lage heuvelland, vanwaar men afdaalt naar de 
kust. Zij besloten om Gibeon te vernietigen. Zij 
riepen hun krijgers bijeen en begonnen de stad 
te belegeren. Bij de eerste aanvallen zonden de 
Gibeonieten een boodschap naar Jozua in het 

kamp te Gilgal: ‘Laat uw knechten niet in de steek! Kom spoedig en red ons! Kom ons ontzetten. 
Vijf legers zijn samen tegen ons opgerukt.’ 
In één nacht legde Jozua met zijn mannen de afstand af tussen Gilgal en Gibeon! Onverwacht viel 
hij de legers rond Gibeon aan. De krijgers waren zo verrast, dat zij in verwarring op de vlucht sloe-
gen. De Hebreeën dreven hen de bergen in; daar waren zij het sterkst, want de koningen konden er 
hun strijdwagens niet gebruiken. Mijlen ver zaten de Hebreeën de krijgers achterna en sloegen er 
velen neer. Toen de vijand langs een steile helling wilde ontsnappen in de richting van Ajjalon, be-
gon het hevig te hagelen. Velen van hen kwamen om door de grote hagelstenen. 
Jozua zag er de helpende hand van God in. Zo sterk geloofde hij. En omdat de dag niet lang genoeg 
was om de vruchten van de overwinning te plukken, bad hij: 
‘Zon, blijf staan bij Gibeon!  
Maan, sta stil bij Ajjalon!’ 
 
Allen samen in Sichem  
Jozua 14,1-5; 23,1-24.28 
Toen vier grote streken van het land veroverd waren, gaf Jozua aan elke stam een woongebied. 
Maar mensen van de Levistam kregen geen deel toegewezen, alleen enkele steden en wat weide-
grond voor hun vee. Mozes had vroeger gezegd, dat Jahweh zelf het deel was waarvan zij zouden 
leven. Priesters en Levieten moeten immers vrij zijn om de dienst van God te verzekeren. Zij mo-
gen eten van wat de mensen offeren. 

Nog vóór elke groep naar zijn eigen 
gebied vertrok, riep Jozua heel het volk 
samen in Sichem. Hij drukte hen op het 
hart dat zij verder het land moesten bin-
nendringen en hun gebieden vergroten. 
Zelfs Jeruzalem was toen nog niet 
veroverd.’ 
‘Ik ben nu hoogbejaard,’ zei Jozua. ‘Ik zal 
niet lang meer kunnen vertellen van Gods 
grote daden uit vroegere tijden. Maar 
jullie hebben nu zelf meegemaakt dat God 
alle beloften vervult, die Hij aan onze 
voorvaders heeft gedaan. Hij heeft jullie 
dit land gegeven, waarvoor jullie niet 
gezwoegd hebben, steden die jullie niet 
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gebouwd hebben, vruchten van olijfbomen en wijngaarden die jullie niet geplant hebben. Daarom 
moeten jullie volhardend en nauwgezet alles volbrengen wat God voorschrijft. Mozes heeft het in 
de stenen tafels gegrift. Op de eerste plaats staat daar te lezen dat Jahweh, Hij allèèn, je God is. Je 
eerste bekommernis moet dus zijn Hem te beminnen. Als jullie je van Hem afkeren en de goden 
vereren van het volk dat hier woont, zal Jahweh zich van jullie afkeren en niet langer geluk geven 
en vrede. Nu kan ieder van jullie nog kiezen wie hij wil als god. Ik en mijn familie hebben Jahweh 
gekozen.’ 
‘Wij denken er niet aan Jahweh onze God te verlaten,’ riep het volk. ‘Wij willen verbonden blijven 
aan Jahweh, die ons naar hier heeft gebracht. Al de voorschriften van Mozes willen wij onderhou-
den.’ 
Jozua liet onder de grote eik die in Sichem staat, een steen oprichten. Plechtig verbond bij het volk 
opnieuw aan Jahweh en zei: ‘Deze steen heeft de belofte gehoord. Hij helpt eraan te denken dat 
jullie Jahweh niet willen verlaten.’ 
Daarop liet Jozua de Hebreeën vertrekken, elk naar zijn eigen gebied. De stammen namen hun deel 
van het land in bezit. 
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2 RECHTERS VERDEDIGEN DE STAMMEN 
 

Nu de Hebreeën vast in Kanaän wonen, noemen we hen ‘Israëlieten’ of 
‘de stammen van Israël’. 1n de steppen en woestijnen in de omgeving 
waren er echter nog andere zwervende stammen die een woonplaats 
zochten. Zij drongen het land binnen en slaagden er soms in een streek 
van de Israëlieten te bezetten. Buurvolken kwamen de akkers plunderen 
en gebieden innemen. V oorcel de Filistijnen, die aan de kust woonden in 
het westen, hebben de Israëlieten veel last bezorgd. De Israëlieten gaven 
zichzelf de schuld van alle ellende. Velen van hen hadden immers niet 
alleen de taal, de landbouw en de stadsgewoonten van de Kanaänieten 
overgenomen, maar ook de goden. In tijden van ellende keerden zij zich 

dan weer tot Jahweh. De leiders, die op het geschikte moment opstonden om hen te bevrijden, 
noemden zij RECHTERS. Die rechters deden hen de rechten van Goden van hun naasten eerbiedi-
gen, èn zij verdedigden ook het recht van de Israëlieten op het land. Gods geest bezielde hen. Soms 
zo hevig, dat er alleen nog heldhaftige verhalen over hen bewaard zijn. 
 
Gideon: wie niet sterk is...  
Rechters 6 ,1-7,23 
Vanuit de woestijn vielen Midjanieten het landgebied van de stam Manasse binnen. Zij sloegen er 
hun tenten op en roofden het graan van de akkers. Uit vrees voor hen gingen de Israëlieten zich ver-

bergen in holen en grotten in de heuvels, waar 
ze schuilplaatsen maakten. Daardoor konden 
nog meer vreemden hun land binnendringen. 
Zo kwamen er Amalekieten met kamelen en 
tenten; ze waren even talrijk als een zwerm 
sprinkhanen. Ze roofden schapen, ossen en 
ezels, en er bleef geen eten meer over voor de 
Israëlieten. 
Op zekere dag was Gideon, de zoon van Joas 
uit de stam Manasse, tarwe aan het dorsen. 
Onder een terpentijnboom klopte hij de 
schoven uit in een kuip waarin men gewoonlijk 
olijven perst. Hij dacht: Zo zullen de bezetters 
van het land niet merken dat ik nog tarwe heb. 
Plots stond er een vreemde man naast hem. 
‘Jij bent erg moedig,’ zei de onbekende. 

Jahweh is zeker met jou?’ 
Gideon wist niet of het ernst was of spot. ‘Als Jahweh met ons is,’ antwoordde hij, ‘waarom over-
komt ons dan al dat leed?’ 
‘Ga de Midjanieten bevechten! Jij bent sterk genoeg om de Israëlieten te bevrijden.’ 
‘Ik?’ hernam Gideon. ‘Hoe zou uitgerekend ik dat kunnen? Mijn familie is de kleinste van heel de 
stam Manasse, en ik ben de jongste van onze familie.’ 
Jahweh zal met je zijn,’ zei de man. ‘Als je op God vertrouwt, zul je die troep verslaan alsof het 
maar één man was.’ 
‘Jij spreekt zoals God zou spreken! Ik wil de proef op de som. Ik maak wat eten voor je. Ben je hier 
nog als ik terugkom, dan heb je woorden van God gesproken.’ 
Gideon ging naar huis, braadde een geitenbokje en bakte wat koeken van meel. Vlees en brood deed 
hij in een mand, de saus in een kruik, en hij bracht alles naar de onbekende. Die stond nog steeds 
onder de boom. 
‘Leg het hier maar op dat rotsblok,’ zei de man. ‘De saus mag je erover gieten.’ 
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Toen maakte hij van de spijzen een offer voor Jahweh. Alles werd door vuur verteerd, en de man 
verdween in de rook. Gideon was door ontzag bevangen. Hij bleef er bidden als bij een altaar: Jah-
weh heeft me zekerheid in het hart gegeven. Hij alleen is God!’ 

Gideon riep tien knechten van zijn vader, en de volgende nacht 
trokken zij erop uit. De Israëlieten hadden ter ere van Baal, de 
grote god van de Kanaänieten, een altaar opgericht en daarnaast 
een gewijde offerpaal gezet. Met zijn knechten brak Gideon het 
altaar af en hakte de paal om. Daarop bouwden ze, nauwkeurig 
volgens de voorschriften van Mozes, een nieuw altaar, een altaar 
voor Jahweh. Gideon legde er als brandoffer een vette stier op uit 
de stal van zijn vader. 
De volgende morgen ontdekten de Israëlieten wat er gebeurd was. 
Zij vreesden dat Baal woedend zou worden en zich op hen zou 
wreken. Er werd overal navraag gedaan om te onderzoeken wie 
zoiets gedurfd had. Toen ze ontdekt hadden dat het Gideon was, 
gingen zij z’n vader Joas opzoeken. 
‘Joas, lever je zoon uit!’ eisten ze. ‘Hij moet ter dood gebracht 
worden. Hij heeft Baal kwaad gedaan.’ 
‘Willen jullie soms Baal in bescherming nemen? Als hij god is, 
kan hij zelf zijn belangen verdedigen. Het is zijn altaar dat 
vernield werd.’ 
Maar de Israëlieten zeiden dreigend: ‘Geef die zoon van je maar 

een nieuwe naam! 
In de plaats van Gideon kun je hem beter ‘Jerubbaal’ noemen, dat betekent ‘Moge Baal tegen hem 
strijden’!’ Gideon was bevreesd. Mèèr voor de overweldigende macht van de Midjanieten waarte-
gen hij het moest opnemen, dan voor die god van de Kanaänieten die het tegen hem opnam. Om 
zeker te zijn van zijn onderneming vroeg hij een teken aan God: ‘Als Gij werkelijk met me zijt om 
Israël te bevrijden, laat dan vannacht dauw vallen op deze vers geschoren schapenwol, en laat het 

eromheen droog blijven.’ 
En zo gebeurde het. De volgende morgen wrong 
Gideon de wol uit, er druppelde een 
hele schaal water uit. Eromheen was de grond 
droog gebleven. Maar nog was hij niet 
gerustgesteld. ‘Word niet kwaad, God,’ zei hij. "k 
Zou nog een proef willen nemen. Laat nu de 
grond nat worden van dauw en de wol droog 
blijven.’ 
Zo gebeurde, en Gideon 
voelde zich vol van Gods 

kracht. Hij blies op de bazuin, en de hele familie van zijn vader sloot zich bij 
hem aan. Toen zond hij boden uit om mannen te ronselen in de stam van 
Manasse. Ook van de stammen Aser, Zebulon en Naftali wilden veel mannen 
meedoen. 
Zij legerden zich met z’n allen niet ver van het kamp van de Midjanieten, dat 
aan de voet van de Waarzeggersheuvel in de vlakte van Jizreël lag. 
We verpletteren hen, dacht Gideon. Wij zijn veel talrijker... maar hoe zal het 
duidelijk worden dat God met ons is? Niemand zal geloven dat God voor ons 
strijdt als wij met duizenden zijn om de verdrukkers te verjagen. 
Gideon verliet zijn tent en riep al zijn mannen bijeen. ‘Luister!’zei hij. ‘Jullie zijn vrijwillig geko-
men. Al wie bang is, mag dan ook vrij heengaan en ons verlaten.’ 
Duizenden gingen daarop naar huis, maar duizenden bleven nog over. 
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‘Jullie willen dus doen wat ik beveel,’ zei Gideon tegen de mannen die gebleven waren. ‘Kom, we 
gaan drinken in de beek.’ 
Nauwkeurig keek hij toe hoe de mannen hun dorst lesten. Velen lagen op de grond en slurpten het 
water op als honden. Maar de meesten gingen op hun knieën zitten en schepten het water met hun 
handen. 
‘Allen die water geschept hebben, keren naar huis terug!’beval Gideon. ‘Die gedronken hebben als 
honden gaan met mij de Midjanieten en Amalekieten verjagen. 
Er waren nog maar driehonderd mannen overgebleven. Zij kregen de proviand en de krijgsbazuinen 
van degenen die naar huis terugkeerden, en ze bereidden zich voor op de strijd. 

Gideon wilde eerst het kamp van de vijand 
verkennen. Hij nam Pura mee als helper, en bij 
het begin van de nacht sloop hij ongezien naar 
een van de tenten in de vlakte. Achter de 
tentdoek hoorde hij een soldaat aan een 
makker vertellen wat hij gedroomd had: ‘Ik 
zag een grote koek, van gerst gebakken, ons 
kamp binnenrollen. Hij stootte een tent omver, 
helemaal overhoop. Daar lag die tent!’ 
Zijn makker zei: ‘Dat kan niets anders 
betekenen dan het zwaard van Gideon. Die 
kegelt zeker ons kamp omver.’ 
Ik weet genoeg, dacht Gideon. Ze zijn bang 
voor ons. En hij liep naar zijn mannen terug. 

‘Opstaan! Vlug! We vallen aan. Ieder neemt een bazuin mee en een lege kruik met een toorts erin. 
Bij het kamp van de Midjanieten doen jullie precies na wat ik doe. Stil nu!’ 
Omstreeks middernacht, even voordat de tweede nachtwake begon, kwam Gideon met zijn mannen 
bij de buitenwacht van het kamp. De driehonderd moesten zich in een kring rond de tenten opstel-
len. De wacht was nauwelijks afgelost of Gideon blies luid de bazuin en sloeg zijn kruik stuk. De 
driehonderd mannen deden hem na, zodat een oorverdovend lawaai de soldaten wekte en in paniek 
deed opspringen. Ondertussen waren de toortsen aangestoken, zodat de Midjanieten zagen dat ze 
omsingeld waren. Gideons mannen schreeuwden luid de oorlogskreet: ‘Voor Jahweh en Gideon! Te 
wapen!’ 
Midjanieten en Amalekieten, ze sloegen allemaal op elkaar in en doodden velen van hun eigen 
makkers. Wie ontsnappen kon, werd achternagezet en neergeslagen door de Israëlieten. 
Een mensenleven lang, zolang Gideon rechter was, werden de Israëlieten met rust gelaten. 
 
Struiken en bomen  
Rechters 8,22-2,3; 9,1-15 
De Israëlieten vierden hun bevrijder met lied en dans. ‘Gideon moet over ons heersen als een ko-
ning,’ zongen ze. En ze vroegen hem de heerschappij te willen aanvaarden; na hem zouden zijn 
zonen koning worden. 
‘Alleen Jahweh zal over ons heersen,’ zei Gideon. ‘Een mens als ik kan dat niet, mijn zonen even-
min.’ En hij weigerde. 
Nu was er onder de vele zonen van Gideon een zekere Abimelek. Hij was het niet eens met zijn 
vader en wilde graag koning worden. Maar hij had nog oudere broers, en die hadden meer te zeg-
gen. Zodra zijn vader Gideon gestorven was, ronselde Abimelek een bende leeglopers en ver-
moordde zijn broers. Alleen de jongste, Jotam, kon ontsnappen. Jotam hield zich schuil tot op de 
dag dat de Israëlieten samenkwamen om Abimelek tot koning uit te roepen. Toen kwam hij uit zijn 
schuilhoek en zei: ‘Mensen! Luister naar mijn verhaal en je zult de bedoeling van God begrijpen. 
Struiken en bomen gingen op weg,  
ze wilden een koning kiezen. 
‘Oude, wijze olijfboom, wil je koning over ons zijn?’ 
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- ‘Mag ik dan geen olie meer geven,  
- mensen voeden en nuttig zijn?  
- Moet ik vadsig boven alle bomen zweven?’ 

‘Grote, groene vijgenboom, wil je koning over ons zijn. ‘ 
- ‘Zal ik dan geen vruchten meer geven,  
- heerlijk en zoet in je mond?  
- Moet ik vadsig boven alle bomen zweven?’ 

‘Zwaar beladen druivenrank, wil je koning over ons zijn?’ 
- ‘Kan ik dan geen druiven meer geven,  

- groten en kleinen verblijden met wijn?  
- Moet ik vadsig boven alle bomen zweven?’ 

‘Kronkelende, stekende doornstruik, wil je koning over ons zijn?’  
- ‘Wil je schaduw bij mij zoeken,  
- kom dan schuilen onder m’n troon.  
- Maar al wie tegen mij roepen,  
- verwond ik met m’n doorn.  
- Uit mij komen moord, vuur en brand  
- voor alle hoge bomen in dit land.’ 

 
De Israëlieten verstonden het verhaal van Jotam. Zij hebben zich tegen Abimelek gekeerd en alleen 
Jahweh als koning gewild. 
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Ruth, een vreemde in de stamboom  
Ruth 1-4 

Toch is in de dagen van de rechters de wortel geplant van de stamboom, 
waaraan later veel koningen zouden ontspruiten. Toen Israël gelukkig was met 
die koningen, werd er een romantisch verhaal gemaakt, dat zich afspeelt in de 
tijd van de rechters. Het vreemde, arme meisje Ruth wordt ten huwelijk 
gevraagd door Boaz, een rijke man uit Israël. Zo is zij een  
van de voorouders van koning David geworden. 
 
 

Er brak hongersnood uit in het land. Onder de mensen die elders eten gingen zoeken, was een man 
uit Betlehem in Juda. Met zijn vrouw, die Noömi heette, en met zijn twee zonen reisde hij naar het 
buitenland en hij vestigde zich in de vruchtbare vlakte van Moab. Zijn zonen trouwden met Moabi-
tische meisjes. De ene heette Orpa en de andere Ruth. Na verloop van jaren stierf de man en liet zijn 
vrouw Noömi als weduwe achter. De twee zonen werden ziek en kwijnden weg, en ook Orpa en 
Ruth bleven alleen achter. 
Toen Noömi vernam dat er weer voedsel te vinden was in Judea, keerde zij met haar twee schoon-
dochters terug naar haar eigen land. Maar nog voor zij de grens passeerden, bedacht zij zich. ‘Jullie 
kunnen misschien beter naar je familie teruggaan en bij je eigen volk blijven. Dan vinden jullie nog 
een man en kunnen jullie hertrouwen.’ 
Zij wilde hen kussen en afscheid nemen. Maar Orpa en Ruth begonnen te schreien. ‘Nee! We willen 
met jou meegaan naar je volk.’ 
‘Toch is het beter om terug te gaan,’ drong Noömi aan. ‘Voor jullie is er geen toekomst in mijn fa-
milie. Daar zijn jullie vreemd. En... bij ons wordt Jahweh vereerd, terwijl jullie de god van Moab 
aanhangen.’ 
Orpa en Ruth bleven schreien. Ten slotte nam Orpa een besluit. Ze omhelsde haar schoonmoeder, 
zei vaarwel en keerde terug naar haar familie. Maar Ruth klemde zich aan Noömi vast. 
‘Ga toch met haar terug naar je volk en naar je god,’ zei Noömi en ze wilde zich losmaken. Maar 
Ruth zei: ‘Ik verlaat je niet! Ik kies jouw volk en ik verkies Jahweh boven mijn god.’ 
Met die vastberaden woorden overtuigde Ruth haar schoonmoeder en zij trokken samen verder tot 
zij in Betlehem kwamen. 
‘Maar dat is Noömi!’ zeiden de vrouwen van Betlehem. 
‘Ach,’ zuchtte Noömi. ‘Ik ben niet meer dezelfde Noömi van vroeger. Rijk en welvarend ben ik hier 
vertrokken, maar arm en met lege handen kom ik terug. Het lot heeft me hard getroffen. Mijn naam 
past niet meer bij me, want Noömi wil zeggen ‘Lieve’. Noem me liever ‘Mara’, dat wil zeggen ‘Bit-
ter’.’ 
Ruth bleef bij Noömi wonen. In de tijd van de gersteoogst zei ze tegen haar schoonmoeder: ‘Ik ga 
met de armen van de stad naar de velden om achter de schovenbinders gevallen aren te rapen. An-
ders komen wij om van honger.’ 
Het toeval wilde dat zij terecht kwam op de akker van Boaz. Boaz was naaste familie van de over-
leden man van Noömi. Hij vroeg aan zijn knechten: ‘Wie is die jonge vrouw?’ 
‘Het is de jonge Moabitische,’ antwoordden ze, ‘die met Noömi meegekomen is uit het buitenland. 
Ze is heel ijverig; sinds vanmorgen heeft ze nog niet opgekeken van haar werk.’ 

Boaz wandelde naar Ruth toe. ‘Luister eens kind,’ zei hij tegen haar. 
‘Je mag op mijn akker blijven aren zoeken. Volg op de voet de 
knechten en meiden die de schoven binden, dan raap je veel. ‘k Zal ze 
opdracht geven je niet lastig te vallen.’ 
‘U bent wel goed,’ antwoordde Ruth, en ze boog diep. ‘Waar heb ik 
dat aan verdiend? Ik ben toch maar een vreemde.’ 
‘Ze hebben mij verteld hoe lief je voor je schoonmoeder geweest bent 

sinds haar man gestorven is,’ zei Boaz. ‘Straks is het etenstijd. Kom dan maar bij ons zitten.’ 
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Ruth mocht haar brood dopen in de kruik azijn die de maaiers hadden meegebracht om hun dorst te 
lessen. En Boaz gaf haar gepoft graan. Toen zij verzadigd waren, zei Boaz tegen zijn knechten: 
‘Laat maar veel aren op de grond vallen als je de schoven bindt, en val Ruth niet lastig als zij ze 
opraapt.’ 
Tegen de avond klopte Ruth de aren leeg die ze had verzameld. Een mand vol! Wel vijf schepels 
gerst droeg ze mee naar huis. En ook de rest van wat ze ‘s middags te eten had gekregen. 

‘Maar kind, waar heb je dat gevonden!’ riep 
Noömi uit. 
‘Op de akker van een zekere Boaz,’ antwoordde 
Ruth. 
‘Dat is de naaste verwant van mijn overleden 
man! Hij vergeet zijn familie niet. Moge God 
hem met weldaden overladen!’ 
Ruth bleef aren lezen zolang er gerst gemaaid 
werd. Daarna was het de tijd van de tarweoogst, 
en ook toen was ze iedere dag op de akkers van 
Boaz. De man zorgde ervoor dat ze steeds meer 

graan kon meenemen naar huis. 
Noömi gaf haar schoondochter de raad zich altijd netjes te wassen, te parfumeren en aantrekkelijk te 
kleden. Zo werd Boaz ten slotte verliefd op Ruth. 
Boaz ging naar de rechters, die in de zaal onder de stadspoort zetelden, om de erfenis te regelen van 
de overleden man van Noömi. Nu was er nog iemand van de familie, die alles wilde erven en ervoor 
betalen. Maar toen hij hoorde dat hij dan bovendien Ruth en Noömi zou moeten onderhouden, trok 
hij zijn sandaal uit... Dat was in die dagen de gewoonte om te gebaren dat men afstand deed van 
zijn recht op bezit. Zo werd Boaz erfgenaam en hij vroeg Ruth ten huwelijk. 
Toen zij een kindje kregen, noemden zij het Obed. Die Obed is later de vader geworden van Isai. En 
nog later is Isai de vader geworden van koning David. 
 
Simson: één tegen allen  
Rechters 13-16 

I n de tijd van Jozua hadden de Filistijnen vanuit de zee de lage streken 
aan de kust ingenomen. Het was een heel vreemd volk, afkomstig van een 
eiland in de Middellandse Zee. De Israëlieten hadden hen niet kunnen 
verdrijven, want de Filistijnen waren meesters in het smeden van -
wapens. Ze gingen maar door met nieuwe gebieden van het land in bezit 
te nemen. Waar ze overheersten, verboden ze aan de bevolking om nog 
ijzer te bewerken en wapens te smeden. Ten slotte was er zoveel van het 
land door hen bezet, dat men het later niet meer ‘Kanaän’ noemde, maar 
‘Palestina’, naar de naam van de Filistijnen. 
 

In de eerste heuvels aan de kant van de kust woonde een man uit de stam Dan. Zijn vrouw had nooit 
kinderen kunnen krijgen. ‘Waarom doe je niet een belofte aan God?’had iemand haar eens gezegd. 
Na lang wikken en wegen zei ze tegen haar man: ‘Als ik nu eens een belofte aan God deed, dan 
krijgen we misschien een kindje. Van nu af zal ik geen wijn of sterke drank meer drinken en ik zal 
niets eten dat door de wet van Mozes verboden is. En àls we een zoontje krijgen, bestem ik hem 
voor de dienst van God en van zijn volk. Er zijn immers mannen nodig om ons van de Filistijnen te 
bevrijden! Zijn haren zal ik nooit knippen, dan zien de mensen dat hij anders is, helemaal van God.’ 
En er werd een jongen geboren. Hij kreeg de naam Simson. 
Simson groeide op. Omdat zijn haren niet geknipt werden, zag hij er woest en sterk uit. Met een 
stok gewapend ging hij van tijd tot tijd rondslenteren in Timna, een stad dichtbij, waar ook Filistij-
nen kwamen. Op een dag kwam hij thuis en vroeg aan zijn ouders: ‘In Timna heb ik een mooi Filis-
tijns meisje gezien. Willen jullie het met haar ouders regelen, dat ik haar krijg als vrouw?’ 
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‘Maar jongen toch!’ schrokken zijn ouders. ‘Zijn er dan onder ons volk geen meisjes genoeg, dat je 
er een zoekt onder de Filistijnen?’ Zij wisten niet wat hij van plan was. Maar omdat hij volhield, 
gaven zij toe en ze regelden alles voor het huwelijk. 
Simson was vroeger op de weg naar Timna eens overvallen door een brullende leeuw. Met zijn gro-

te kracht had hij de leeuw gegrepen en zomaar met zijn 
handen aan stukken gescheurd, alsof het een jong geitje 
was. 
Nu hij naar Timna trok om te trouwen, ging hij even 
van de weg af om naar de rest van het kadaver te 
kijken. Zie, een bijenzwerm had zich erin genesteld en 
verzamelde er honing. Simson proefde van de 
zoetigheid en liep verder naar de stad. 
Daar stonden dertig Filistijnse bruidsjonkers gereed om 
hem in stoet te begeleiden naar het meisje. 
‘Ik zal jullie eerst een raadsel opgeven,’ zei Simson. ‘Ik 
beloof dertig onderkleren en dertig bovenkleren als 

jullie binnen zeven dagen de oplossing vinden. Geven jullie de oplossing niet, dan krijg ik zoveel 
kleren.’ De mannen wilden de weddenschap aangaan: ‘Geef je raadsel maar op!’ 
‘Hier gaan we dan,’ zei Simson. ‘Uit de verslinder komt iets om te eten, uit de sterke komt iets 
zoets. Wat is dat?’ 
Na drie dagen zoeken konden zij het raadsel nog niet oplossen. De vierde dag gingen ze naar de 
verloofde van Simson. ‘Jij moet hem de oplossing van het raadsel ontfutselen! Of heb je ons voor 
het huwelijksfeest uitgenodigd om ons arm te maken? Zoveel kleren! We doen jou en je familie 
kwaad als je ons niet helpt!’ 
Toen ging het meisje bij Simson schreien: ‘Vertel me de oplossing. Hou je niet meer van me? Eens 
getrouwd, zullen we toch alles delen met mekaar.’ 
‘ ‘k Zou het zelfs aan mijn ouders niet vertellen,’ antwoordde Simson. ‘Waarom dan aan jou?’ 
Maar ze bleef aandringen: ‘Straks zijn de zeven dagen voorbij, die we vrijgemaakt hebben voor het 
huwelijksfeest.’ 
Ontroerd door haar tranen, gaf hij toe en vertelde haar de oplossing. Het was al de zevende dag. Het 
meisje liep vlug naar de bruidsjonkers. Nog voor de zon was ondergegaan, brachten de jongens de 
oplossing naar Simson. ‘Het zoete is de honing, de sterke is de leeuw.’ 
‘Jullie waren niet slim genoeg om het zelf te vinden,’ zei Simson. ‘Jullie hebben m’n meisje moeten 
bedreigen!’ 
Hij werd woedend. De kracht van God ontwaakte in hem. Hij ging naar hun stad Askelon, sloeg er 
dertig mannen neer, beroofde ze van hun kleren en ging ze naar de jongens van Timna brengen. Het 
meisje wilde hij niet meer hebben. Zij is later met een van de bruidsjonkers getrouwd. 
Nu Simson weer een vrij man was, begon hij allerlei kwaad te doen in het land van de Filistijnen. 
Op een keer ving hij dertig vossen, bond ze twee aan twee met de staarten aan elkaar, stak branden-
de toortsen in de knopen en joeg ze de velden in. Het gemaaide koren en de schoven van de Filistij-
nen schoten in brand. 
Een andere keer ging hij ‘s avonds binnen bij een vrouw in de stad Gaza. Toen de inwoners het 
hoorden, wilden ze hem gevangennemen. Maar ze durfden niet, omdat het donker was. Daarom 
sloten ze de stadspoorten en zetten overal wachtposten uit om hem niet te laten ontsnappen en hem 
bij klaarlichte dag te vangen. 
Maar midden in de nacht werd Simson wakker; hij vermoedde wat ze van plan waren. Hij stond op, 
greep de deuren van de stadspoort, rukte ze met grendel, stijl en al uit de muur en droeg ze naar 
buiten, ver weg tot op de top van een hoge berg. 
Ondertussen had Simson kennis gemaakt met een ander meisje: Delila. Leiders van de Filistijnen 
gingen naar haar toe en vroegen: ‘Kun je niet proberen erachter te komen wat het geheim is van zijn 
kracht? Hoe we hem in de boeien kunnen slaan? Elk van ons zal je belonen met elfhonderd zilveren 
muntstukken.’ 
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Delila liet zich omkopen. Bij de eerste gelegenheid vroeg ze aan Simson: ‘Vertel me nu eens het 
geheim van je grote kracht. Waarmee zou men je kunnen binden?’ 
‘Met zeven verse ossepezen die nog niet gedroogd zijn,’ zei Simson. ‘Dan ben ik zo zwak als een 
kind.’ De leiders van de Filistijnen bezorgden haar zeven pezen. Terwijl hij sliep, bond ze hem vast, 
en enkele sterke mannen stelden zich verborgen op in de kamer. Toen riep Delila luid: ‘De Filistij-
nen vallen aan!’ Simson ontwaakte, rukte aan de pezen, die afknapten als droge vlastouwen die ver-
branden. Zo bleef het geheim van zijn kracht verborgen. 
‘Je hebt me bedrogen,’ zei Delila. ‘Zeg me nu toch hoe je geboeid kan worden.’ 
‘Je moet eens proberen de zeven vlechten van mijn haar vast te maken aan de pin van een weef-
stoel,’ zei Simson. 
Terwijl hij sliep, deed ze dat, en toen ze weer riep: ‘De Filistijnen!’ schoot Simson wakker, sprong 
op en rukte de pin los met al wat eraan hing. 
Dag in dag uit bleef Delila hem nu lastig vallen. ‘Tot nog toe heb je alleen maar gelogen,’ zei ze. 

‘Je beweert wel dat je van me houdt, maar in je 
hart voel je niets voor mij. Je houdt me voor de 
gek.’ 
Op de duur gaf Simson toe en verklapte het 
geheim: ‘Van kindsbeen af ben ik aan Jahweh 
gewijd en aan mijn volk. Als teken daarvan wordt 
mijn haar nooit geknipt. Mijn moeder heeft dat 
vroeger beloofd. Zolang mijn haar mag groeien, 
staat Jahweh me bij met zijn kracht tegen de 
Filistijnen.’ 
Delila liet de Filistijnse leiders roepen: ‘Nu heeft 
Simsón me de waarheid verteld.’ 
Ze kwamen naar haar toe met de beloofde zilveren 

munten en stelden zich verborgen op. 
Delila liet Simson inslapen op haar knieën 
en zijn haar word afgeknipt. 
Dan riep zij: ‘Simson! De Filistijnen!’ 
Hij werd wakker en wilde op de Filistijnen 
springen om ze neer te slaan. Maar kracht 
vond hij niet meer. Ze grepen hem, staken 
hem de ogen uit en wierpen hem in de 
gevangenis van Gaza. Hij werd vastgelegd 
met twee bronzen kettingen en moest de 
handmolen draaien als een klein meisje. 
De mensen kwamen naar hem kijken en 
lachten. 
Maar Simsons haar begon weer te groeien. 
De Filistijnse leiders kondigden grote 
feesten aan om hun god Dagon te danken. 
Zij dachten: Onze god heeft gezegevierd 
over de kracht van Jahweh in Simson. Met 
veel volk kwamen zij samen in hun tempel 
om een offer te brengen aan Dagon. 
Iedereen was in vrolijke stemming. ‘We 
laten Simson halen,’ zeiden de leiders. 
‘Hij mag voor ons dansen. Dat wordt een 
mooi nummertje!’ 
Knechten haalden de blinde held uit de 
gevangenis en lieten hem plaats nemen 
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tussen de zuilen. Tegen de man die hem bij de hand leidde, zei Simson: ‘Laat me maar los, ik houd 
me wel vast aan de zuilen.’ 
Toen bad hij tot God: ‘Jahweh, denk aan mij. Geef me voor één keer uw kracht terug.’ Hij tastte 
naar de middelste zuilen, waarop heel de tempel rustte. Hij steunde  
met zijn rechterhand tegen de ene zuil, met zijn linker tegen de andere, en duwde uit alle macht. De 
tempel stortte in. Leiders en volk werden bedolven onder het puin, en ook Simson stierf. Bij zijn 
dood heeft hij meer Filistijnen overwonnen dan tijdens heel zijn leven. 
 
Samuël, de laatste rechter  
1 Samuël, 1,1-2,26; 3,1-7,1 
De troon van God, de mooie koffer met de tien gezegdes van Jahweh, stond nu in Silo. De tent 
waaronder de ark altijd gestaan had, was vervangen door een klein gebouw. Want nu de Israëlieten 
vast in Kanaän woonden, moest ook God niet meer onder een tent verblijven. Wie nog in Jahweh 
geloofde, ging geregeld ter bedevaart naar dat heiligdom. Daar kon men tot Jahweh bidden en Hem 
offers brengen. De dienst was er toevertrouwd aan de priester Eli, maar die was zo oud geworden, 
dat zijn twee zonen het werk hadden overgenomen. 
In het bergland van de stam Efraïm woonde een gelovig man. Hij sloeg nooit een jaar over om ter 
bedevaart te gaan. Zijn twee vrouwen reisden iedere keer mee. Het was toen nog de gewoonte, dat 
een welgesteld man met meer dan één vrouw getrouwd was. Na het offer kregen de bedevaarders 
van de priesters grote stukken van het offervlees om er heilige maaltijd mee te houden. Aan tafel 
gaf Elkana altijd een groter stuk aan zijn vrouw Hanna, want van haar hield hij het meest. Maar 
Hanna treurde, omdat zij nog geen zoon of dochter had, terwijl de andere vrouw het druk had om 
voor hààr kinderen te zorgen. Die vrouw plaagde Hanna veel en spotte met haar. 
Op een keer werd het zo erg, dat Hanna aan tafel begon te schreien. Ze kon geen brok vlees of slok 
wijn meer door de keel krijgen. 
‘Hanna,’ vroeg haar man zacht, ‘waarom huil je? Eet toch wat! Een bedevaart is een feest. Je hoeft 
niet bedroefd te zijn. Je weet toch dat ik het meest van jou houd. Jij bent me meer waard dan al de 
kinderen van die andere.’ 
Hanna kon haar snikken niet langer bedwingen. Ze stond van tafel op en liep naar buiten. Bij de 
deur van het heiligdom zat de oude priester Eli. Hij leunde tegen de muur en warmde zich in de 
laatste zonnestralen. Maar Hanna liep langs hem heen en betrad het heiligdom. 

 Eli vond het verdacht. Na een tijdje ging hij 
kijken wat daarbinnen aan ‘t gebeuren was. Hij 
zag Hanna’s lippen wel heftig bewegen, maar 
hoorde haar stem niet. Hij dacht: Die vrouw is 
dronken! 
‘Vrouw,’ zei hij berispend, ‘je staat hier voor 
God! Wees toch eerbiedig en doe niet als een 
beschonkene. Buiten in de open lucht kun je 
weer nuchter worden.’ 
‘U vergist zich,’ antwoordde Hanna snikkend. 
‘Ik ben bedroefd. Zo diep bedroefd, dat ik bij 
het offermaal zelfs geen slok wijn heb kunnen 
drinken. Ik vraag aan God naar mij om te zien 

en te zorgen dat ik een zoon kan krijgen. Ik beloof dat ik m’n kind voor altijd aan Hem zal afstaan... 
Mag dat niet?’ 
‘Als je zo gebeden hebt, wees dan maar gerust,’ zei Eli. ‘Moge God je geven wat je vraagt.’ 
‘ja! en dan hoop ik de slechte indruk die u van mij hebt, te kunnen uitwissen,’ zei Hanna. Bemoe-
digd ging zij heen. 
Elkana had Hanna lief, en zie: weldra verwachtte zij een kindje. Toen het geboren was, noemde zij 
het ‘Samuël’, want dat betekent ‘Van God afgesmeekt’. 
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Het volgende jaar wilde Hanna niet mee ter bedevaart gaan. Samuël was nog te klein om alleen te 
eten of zijn kleertjes aan te trekken. Maar zodra de jongen zich kon behelpen, mocht hij mee naar 
Silo. 
Elkana en Hanna kochten een grote stier en brachten hem ten offer uit dank. ‘Herkent u me nog?’ 
vroeg Hanna aan de oude priester. ‘Hier is de jongen waarom ik gebeden heb. God heeft me ver-
hoord. Nu kom ik m’n beloften vervullen. Ik sta de jongen aan God af voor z’n hele leven. We laten 
een zak meel en een zak wijn achter voor z’n onderhoud. En luister eens hoe ik nu bid: 

Mijn hart popelt van vreugde,  
het juicht voor God met dank!  
Buiten U, God, is er niemand zo betrouwbaar als een rots. 
Gij geeft het leven  
en Gij laat sterven.  
Wie bedroefd is doet Gij weer eten, 
wie te veel heeft doet Gij van voedsel walgen. 
Wie naar kinderen verlangt vervult Gij met blijdschap, 
wie niet van kinderen houdt laat Gij verdorren. 
Op U is de hele wereld gevestigd, Gij geeft kracht aan wie op U bouwt.’ 
 

Hanna en Elkana keerden terug naar huis, terwijl de jongen in Silo bleef om de priesterdienst te 
leren. 
Spoedig merkte Samuël dat de zonen van Eli geen ontzag hadden voor God. Van de offerdieren die 
de mensen brachten, namen zij de beste stukken voor zichzelf nog vóór ze op het altaar werden ge-
legd. Eli was oud en zwak, zodat hij zijn zonen niet durfde berispen. Samuël echter deed z’n uiter-
ste best om de priestertaak goed te leren. De mensen hielden veel van hem. Eli ook, heel veel. 
Samuël groeide op en bleef zo ijverig voor God, dat hij verdriet voelde om het kwaad dat door de 
schuld van Eli’s zonen in het heiligdom geschiedde. Hoe moest het nu verder? Samuël was er onge-
rust over, en lag hele nachten te tobben. Eli daarentegen sliep vlug in, nog vóór de lampen van God 
op de kandelaar uitgebrand waren, want zijn ogen waren verzwakt. 
Op een nacht schoot Samuël wakker. Het was alsof iemand geroepen had: ‘Samuël!’ De jongen liep 
naar Eli en zei: ‘Hier ben ik al.’ Maar de oude priester murmelde in zijn slaap: ‘Ik heb je niet geroe-
pen, jongen. Ga maar weer slapen.’ 
Een tijdje nadien meende Samuël dat hij weer geroepen werd. Hij stond op en ging opnieuw naar 
Eli. ‘Hier ben ik. Je hebt me toch geroepen,’ zei hij. ‘Maar nee,’ antwoordde Eli, ‘ik heb niet geroe-
pen. Ga maar rustig slapen.’ 
En zo gebeurde het ook een derde keer. Toen werd Eli klaar wakker; hij begreep waarom Samuël 
onrustig was: de stem van God klonk in de jongen. ‘Leg je maar weer te rusten op je plaats bij de 
troon van Gods aanwezigheid,’ zei hij. ‘En als je nog eens hoort roepen, zeg dan: Spreek, God, ik 
luister en ben bereid.’ 

Die nacht is voor Samuël alles duidelijk 
geworden. Hij zou opkomen voor Jahweh, hij 
zou spreken! 
De volgende dag in de morgen, toen Samuël de 
poort van het heiligdom ging openen, kwam Eli 
sloffend achter hem aan. Hij was nieuwsgierig 
naar wat God de jongen had ingegeven. Maar 
uit zichzelf durfde Samuël niet beginnen. Hij 
wachtte dus tot Eli hem vroeg: ‘Wel, jongen, 
wat heeft God je ingegeven? Verzwijg het maar 
niet.’ 
‘Als ik voor God mag spreken,’ waagde Samuël 
voorzichtig, ‘zal het pijnlijk zijn om horen.’ 
‘Zeg maar alles,’ zuchtte Eli. 
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En Samuël ging voort: ‘Omwille van het kwaad van je zonen, wil God niet dat je familie nog langer 
instaat voor de priesterdienst. Jijzelf ontziet méér je zonen dan God! Wie Hem niet boven alles eert, 
moet niet van de opbrengst van de offerdienst eten. God zal wel anderen kiezen, en jullie zullen nog 
bedelen om geld of om een stuk brood!’ 
Toen zei Eli bij zichzelf: Wat God beschikt, moet een mens dragen. Ik voel dat die jongen in naam 
van God spreekt. Hij is vannacht geroepen om profeet te zijn. 
Na Eli hebben nog veel mensen beseft, dat Samuël niet enkel was opgeleid tot priester en dat hij een 
goed rechter was, maar dat hij ook geroepen was om een profeet te zijn door wie God tot hen sprak. 
 
De ark verloren  
1 Samuël 4-6 
In die dagen leden de Israëlieten een nederlaag tegen de Filistijnen. ‘God zelf moet voor ons vech-
ten,’ riep het volk. ‘We gaan uit Silo zijn troon halen, de ark. We noemen God: Jahweh van onze 
strijdkrachten!’ 
De twee zonen van Eli droegen de ark tot in het oorlogskamp. De Israëlieten juichten dat horen en 
zien vergingen: ‘Leve Jahweh van de legerkorpsen!’ Maar de Filistijnen vielen het kamp aan. Ze 
sloegen de zonen van Eli neer en maakten zich meester van de ark. In triomf droegen zij de ark tot 
in de tempel van hun god Dagon, om Jahweh aan hem gevangen te geven. 
Maar toen daarna een ziekte in hun land uitbrak en rampen hen troffen, begonnen de Filistijnen te 
geloven dat Jahweh hen die ellende overzond. Zo bevreesd werden ze, dat ze na zeven maanden de 
ark op een wagen hieven, er twee koeien voorspanden en op de weg naar Israël zetten. 
Hoe verheugd de Israëlieten ook waren toen zij de wagen zagen komen aanrijden, zij geloofden de 
verhalen van de Filistijnen en vreesden dat ook bij hen ziekten en rampen zouden uitbreken. Het 
ene dorp stuurde de ark verder naar het andere, tot de mensen uit het kleine gehucht Kirjat Jearim 
eindelijk de zorg ervoor op zich namen. Daar stond dan de troon van God; de koffer met de tien 
gezegdes van Jahweh... vergeten en even verloren als toen hij in de handen van de vijand was. 
 
Saül, een broze dam tegen de Filistijnen  
1 Samuël 8-9; 11; 13-15 
Samuël werd oud en de Israëlieten waren ontmoedigd. Zij zouden de Filistijnen nooit de baas wor-
den, dachten ze, als er slechts uit één of uit een drietal stammen vrijwilligers wilden optrekken. 
Daarom kwamen de leiders van de stammen bijeen en begaven zich naar Samuël. ‘Jij bent oud ge-
worden,’ zeiden ze, ‘en we zien niet wie jouw plaats kan innemen. Stel daarom een koning aan om 
leider te zijn over ons allen. Bij de andere volken gaat het 

toch ook zo. 
Die hebben een hoofdstad boven alle steden, een groot 
koninklijk paleis met veel ambtenaren en een leger 
waarop ze altijd kunnen rekenen!’ 
Samuël vroeg bedenktijd, want hij voelde niet veel 
voor hun plan. Hij vond dat ze eigenlijk God ver-
wierpen als koning en een mens in zijn plaats wilden 
stellen. Wie immers had tot nog toe juist op het goede 
ogenblik de geschikte leider geroepen en gezonden? 
Een Mozes om hen uit Egypte te bevrijden, een Jozua 
om het land te veroveren, Gideon en Simson om de 

stammen te verdedigen... Geen van die mannen was er rijk van geworden, had zijn volk iets afge-
perst of gevraagd zijn zoon als opvolger te erkennen. Zij hadden Jahweh de vrijheid gegeven om te 
heersen. 
Het volk bleef aandringen. Ten slotte ging Samuël op hun verzoek in, maar hij waarschuwde hen 
met volgende woorden. ‘De koning die zal regeren, zal veel van jullie eisen. Hij zal jonge mannen 
opvorderen voor zijn leger, voor zijn wagens en paarden, voor zijn lijfwacht en om officier te zijn. 
Mannen zullen voor hem wapens moeten smeden, en op zijn akkers ploegen en maaien. Jullie doch-
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ters zal hij opeisen om voor zijn hovelingen te koken en te bakken. Als hij iemand voor goede dien-
sten wil belonen, zal hij de beste akkers, wijngaarden en olijftuinen van jullie afnemen en aan zijn 
dienaars geven. Jaar in jaar uit zal hij belasting heffen, zoveel tienden van je graan, van je schapen 
en geiten. Mettertijd worden jullie zijn slaven! Als het zover is, komen er niets dan klachten over de 
koning die jullie gewild hebben. Maar dan zal het te laat zijn.’ 
Het volk sloeg de woorden van Samuël in de wind. ‘Toch moeten wij een koning hebben. Dan zijn 
we zoals de andere landen; daar trekt de koning aan het hoofd van zijn leger op tegen de vijand.’ 
En Samuël ging op zoek naar de geschikte man. Juist in die dagen waren bij iemand uit de stam 
Benjamin, de ezelinnen losgebroken en op de vlucht geslagen. De man had een flink opgeschoten 
jonge zoon, Saül, die met hoofd en schouders boven alle mensen uitstak. Hij zei tegen zijn zoon: 
‘Trek er met een knecht op uit om onze ezelinnen te zoeken.’ 
Ze zochten tevergeefs mijlen ver in valleien en op heuvels. Ten slotte verloren zij de moed. ‘Laten 
we maar naar huis gaan,’ zei Saül, ‘anders maakt vader zich meer zorgen over ons dan over die eze-
linnen.’ 
‘We moeten eerst alles proberen,’ antwoordde de knecht. ‘Ik weet een profeet wonen, daarginds in 
die stad op de heuvel. De mensen zeggen dat alles precies uitkomt zoals hij het zegt. Zullen we bij 
hem inlichtingen gaan vragen?’ 
‘Maar we hebben niets om hem te betalen,’ wierp Saül op. 
‘Ik wel,’ zei de knecht en hij diepte een zilveren muntstukje op uit z’n schouderzak. ‘Daarvoor doet 
die man het misschien.’ 
Dicht bij de stad kwamen ze meisjes tegen, die water gingen putten. 
‘Is de profeet thuis?’ vroeg Saül. 
‘ja, maar je moet vlug zijn,’ antwoordde een van de meisjes. ‘Ik heb gehoord dat hij het volk zal 
voorgaan bij het offerfeest op een heuvel buiten de stad. Hij is misschien al op weg.’ 
Nog in de stadspoort stootten zij op Samuël. 
‘Zeg eens, man,’ zei Saül, ‘weet jij waar ergens de profeet woont?’ 
‘Dat ben ik,’ zei Samuël, en hij merkte wat voor ‘n flinke jongeman Saül was. ‘Kom mee aan het 
feest deelnemen. Vertel me onderweg je zorgen. Er is wat belangrijkers dan die ezelinnen van je 
vader. Die zijn trouwens al terecht! Maar wat vind jij van de koning, die de Israëlieten eisen? Wie 
zal het worden?’ 
Aan de offermaaltijd zorgde Samuël dat Saül een uitgelezen vet schenkelstuk voorgezet kreeg. De 
mensen vroegen zich af, wat voor bijzondere gast die jongeman wel mocht zijn. In de koelte van de 
avond die daarop volgde, praatte de profeet urenlang met Saül op het dakterras van zijn huis. 
De volgende dag liep Samuël een eindje met Saül mee om hem uitgeleide te doen. ‘Zeg je knecht 

eens dat hij wat voor ons uit moet lopen,’ zei hij, 
‘en blijf jij even staan.’ Toen haalde Samuël een 
hoorntje met olie onder zijn mantel vandaan en 
zei: ‘Saül, in naam van God zalf ik je. Olie maakt 
soepel en geeft kracht om grote inspanningen te 
leveren. Wees sterk om je volk te bevrijden uit de 
macht van de vijanden rondom. Ik zalf je tot 
koning!’ En hij goot het hele hoorntje leeg over 
het hoofd van Saül. 
Enkele dagen later riep Samuël de Israëlieten 
samen; hij wilde Saül tot koning laten uitroepen 
door het volk. Maar hoe hij ook zocht naar het 

hoofd dat boven allen moest uitsteken, hij vond Saül niet. De jongeman had zich verborgen tussen 
de bagage van het leger. Maar iemand had hem gezien, en ze haalden hem uit zijn schuilplaats. ‘Als 
jullie een koning willen,’ riep Samuël tot de menigte, ‘een tweede als deze is er niet!’ 
‘Leve de koning!’riepen ze en ze juichten van geluk. Het wordt ook anders verteld. Saül dacht na-
melijk zo min over zichzelf, dat hij na de zalving weer ging ploegen op het land van zijn vader. 
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Toen hij eens terugkwam van het veld achter zijn twee ossen aan, hoorde hij de mensen van zijn 
dorp jammerlijk klagen. ‘Wat is er aan de hand?’ vroeg hij. ‘Waarom zijn jullie zo treurig?’ 
Er werd hun verteld dat de Israëlieten van Jabes, aan de overkant van de Jordaan, door het gestook 
van vijanden in moeilijkheden waren geraakt. De kracht van Gods zalving werd wakker in Saül! 
Toornig greep hij de ossen, hakte ze in stukken en liet ze door boden bij alle stammen van Israël 
rondbrengen met de oproep: ‘Aan stukken vlees heb je niets, maar voeg ze samen en je bent zo 
sterk als een koppel trekossen. Wie niet met mij komt vechten, diens ossen zal ik evenzo in stukken 
hakken. Dan zal hij weten hoe weinig kracht je hebt als je verdeeld bent.’ 
Uit alle stammen kwamen de Israëlieten met duizenden samen. Onder het bevel van Saül joegen ze 
de vijanden uit elkaar, zodat er geen twee van hen nog samen te vinden waren. Op hun terugtocht 
hielden de Israëlieten halt bij de twaalf stenen van de oude kampplaats van Jozua in Gilgal. Ze rie-
pen er Saül tot koning uit: ‘Leve de koning van heel Israël!’ 
Lange tijd nadien heeft Saül de wapens opgenomen tegen de Filistijnen. Hij had toen al een grote 
zoon, die Jonatan heette en die een deel van het leger aanvoerde. De Israëlieten stonden gereed om 
tot de aanval over te gaan, maar zoals het toen gebruikelijk was, moest vooraf een offer opgedragen 
worden aan Jahweh. Ze zochten. dus de profeet Samuël, want die was opgeleid tot priester. Maar ze 
vonden hem niet. Zeven dagen hebben ze gewacht. Velen van hen werden bang, omdat er ondertus-
sen steeds meer Filistijnen toestroomden. Het vijandige leger werd zo talrijk als de zandkorrels aan 
het strand van de zee. Steeds meer Israëlieten trokken zich heimelijk terug en vluchtten naar huis. 
Saül werd ongeduldig. ‘Breng mij de offerdieren,’ beval hij korzelig; en toen alles klaar was, droeg 
hij zelf het brandoffer op. 
De rook was nog niet weggetrokken of Samuël stond daar. ‘Wat heb jij je veroorloofd!’ snauwde hij 
de koning toe. ‘Dat was dwaas van je. Als koning moet jij de eerste zijn om aan God te gehoorza-
men. Anders kiest God zich wel een andere koning!’ 
Niet Saül, maar zijn zoon Jonatan heeft die dag een zware slag toegebracht aan de Filistijnen. 
Enige tijd later is het weer misgelopen met Saül. Hij trok met het gewapende volk op tegen de 
Amalekieten en slaagde erin de vreemde koning gevangen te nemen. Zijn soldaten maakten veel 
buit. Volgens de voorschriften van Mozes moest alles van de vijand vernietigd worden. Men vrees-
de immers dat de Israëlieten dingen die tot de eredienst van de vreemde goden behoren, met eerbied 
zouden bewaren en zo afvallen van Jahweh, de enige God. Maar Saül en het volk vernietigden en-
kel de lelijke en waardeloze dingen, ze doodden alleen de magerste runderen en de zwakste lamme-
ren. Al wat mooi en kostbaar was, bewaarden ze, de vetste runderen en schapen hielden ze voor 
zichzelf. 
Samuël had ervan gehoord. Hij was diep bedroefd, omdat de koning niet handelde naar de geest van 
God en niets deed om het volk te doen leven naar de voorschriften van Mozes. Hij ging Saül tege-
moet. De koning haastte zich te zeggen: ‘Ik heb weer een oorlog gewonnen voor God en voor Isra-
el!’ 
‘En wat betekent dat geloei van koeien en dat geblaat van schapen? Of hoor ik niet goed?’ vroeg 
Samuël. ‘Wel, hm... Het beste hebben we gespaard, dat kunnen we aan Jahweh offeren,’ loog Saül. 
‘Zwijg maar!’ zei Samuël. ‘Wat zou God het liefste hebben? Al die offers, het vet van geiten en 
bokken? of dat je gehoorzaamt aan zijn wil? Als je Hem de rug toekeert, keert Hij jou de rug toe. 

En dan ben je geen koning meer!’ De profeet draaide 
zich om en wilde heengaan. Maar Saül greep hem 
vast aan de zoom van zijn mantel. ‘Laat me niet 
alleen met mijn schuld. Vergeef me! Help me voor 
God neer te buigen.’ 
Maar Samuël rukte zich los, de zoom van zijn mantel 
scheurde af en bleef in Saüls handen achter. ‘Zo 
scheurt God het koningschap van je af,’ zei Samuël. 
‘Hij zal het aan een ander geven.’ 
Nooit hebben de profeet en de koning elkaar nog 
teruggezien. Samuël treurde om wat Saül gedaan had 
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en omdat hij zich vergist had met hem te zalven. Saül van zijn kant bleef diep onder de indruk van 
wat de profeet gezegd had.
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Vierde hoofdstuk 
 

DAVID EN SALOMO 
GROTE KONINGEN KLEINE MENSEN 
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1 DE MEEST GELIEFDE KONING 
 

De bijbel zegt dat het volk koning DAVID bewonderde in al wat hij deed. 
Er zijn dan ook veel herinneringen aan hem bewaard gebleven. 
Op de eerste plaats de verzonnen vertellingen over zijn jeugd. I n de jon-
gen zag men al de moedige man en de begenadigde koning van later. 
Op de tweede plaats het relaas van de wedijver tussen David en de 
koninklijke familie van Saül. 
Op de derde plaats de geschiedenis van zijn veroveringen en van zijn 
regeringsdaden. De kaart van het koninkrijk Israël achteraan in dit boek 
toont de grote omvang van het land in die dagen. De bijbel zelf vertelt er 
niet veel over. 

Op de vierde plaats komt het levensecht verhaal van een pijnlijk gebeuren in de familie. De zonen 
van David hebben jarenlang met elkaar geruzied wie hun vader zou opvolgen. Nooit is er in het 
oude Oosten zo’n waarachtig verhaal geschreven als dat van de bloedige twist tussen de kandida-
ten voor de troon. Het werd kort na de gebeurtenissen opgetekend.’ onder de regering van koning 
Salomo. Het moest immers zijn recht op de troon bewijzen. 
Ten slotte zijn er nog de psalmen. David is wellicht de eerste geweest om enkele van die lofzangen 
en gebeden te dichten. Later zei men dat hij alle psalmen had gemaakt. 
 
Een jongen met talent  
1 Samuël 16,1-19,7 
De oude profeet Samuël bleef niet treuren om de mislukking van Saül. Was die eerste koning uit het 

noorden gekomen, nu ging Samuël naar het 
zuiden. Hij nam een hoorntje vol olie mee, want 
hij zocht een geschikte man om Saül te 
vervangen. Zo kwam hij in Betlehem, in het 
gebied van de stam Juda. Uit vrees voor Saül, die 
nog steeds koning was, durfde hij aan niemand 
vertellen waarom hij gekomen was. De oversten 
van Betlehem vroegen zich dan ook af wat hij bij 
hen zocht. 
‘Ik ben gekomen om samen met de families van 
jullie dorp een offer op te dragen,’ zei Samuël. 

‘Zorg dat allen er zijn. Ook Isaï, die man met zijn acht zonen.’ 
Het hele dorp kwam samen rond het altaar en Samuël zag dat Isaï met zijn zonen op de eerste rij 
stond. De oudste was een grote kerel, maar hij beviel Samuël niet: kracht alleen volstaat niet. De 
tweede leek niet schrander genoeg; de derde was te zwak... Samuël keurde de zonen van Isaï, maar 
hij vond er niet één geschikt. Toen de ceremonie afgelopen was, sprak hij Isaï aan: ‘Zijn dat àl je 

zonen?’ 
‘Nee, de jongste ontbreekt,’ antwoordde Isaï. 
‘Die hoedt de schapen. Er moet toch iemand 
voor de kudde zorgen.’ 
‘Laat hem halen,’ gebood Samuël. ‘We 
beginnen de offermaaltijd niet zonder hem.’ 
Isaï zond iemand om de jongen te halen. Toen 
de knaap op hen toegelopen kwam, zag 
Samuël hoe mooi hij gebouwd was. Hij zag er 
vurig uit met zijn rossig haar en zijn 
fonkelende ogen. Samuël nam het hoorntje 
met olie en zalfde de jongen in naam van God. 
Die jongste zoon van Isaï heette David. 
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Sommigen zeggen, dat de lange weg van David naar de koningstroon anders begonnen is. 
Koning Saül was terneergeslagen. De profeet Samuël had immers gezegd, dat God hem de rug had 
toegekeerd. Nu hij alleen gelaten was, zou niets hem nog lukken. Hele dagen zat hij droefgeestig 
voor zich uit te kijken, gekweld door sombere gedachten. Zijn dienaren zochten hoe ze hem konden 
verstrooien, maar niets mocht baten. Ten einde raad stelden zij de koning voor: ‘Laat iemand citer 
voor u spelen... dat montert u op.’ 
‘Ja,’ zei Saül mistroostig. ‘Zoek maar iemand die goed kan spelen.’ 
‘Ik ken iemand,’ zei een van de dienaars. ‘Een zoon van Isaï uit Betlehem. Hij hoedt de schapen van 
zijn vader. De jongen heeft een goed voorkomen en alles wat hij doet lukt. God schijnt hem bij te 
staan.’ 
Er werd een bode naar Isaï te Betlehem in Juda gezonden. Vader Isaï was zeer vereerd. Onmiddel-
lijk liet hij zijn jongste zoon bij de schapen vandaan halen. Hij belaadde een ezel met brood en een 
zak wijn, zoveel als een ezel dragen kan. Hij haalde ook nog een bokje uit de stal en liet David dit 

alles meenemen als geschenk voor de koning. 
Zo kwam David in dienst van Saül om hem te 
genezen van zijn neerslachtigheid. Hij speelde 
de mooiste liederen die hij kende, en zolang hij 
speelde voelde de koning zich beter. Daarom 
ging de koning zich aan hem hechten. Hij zond 
een bode naar Isaï met het verzoek: ‘Mag David 
bij mij in dienst blijven? Ik ben van hem gaan 
houden. Hij is ook sterk, ik zal hem benoemen 
tot mijn wapendrager.’ 
Zo is David aan het hof van koning Saül 
gekomen. 

Anderen zeggen, dat David zo hoog is opgeklommen door zijn heldhaftig optreden tegen de Filistij-
nen. Het leger van Saül stond eens in slagorde tegenover dat van de Filistijnen, elk leger op de flank 
van een 
heuvel. Tussen de legers in lag het Dal van de Eik. Uit de rangen van de Filistijnen trad een kamp-
vechter naar voren. Hij heette Goliath. Hij was zo groot als een reus, drie meter hoog. Hij droeg een 
bronzen helm en een pantser van bronzen schubben, wel tien kilo zwaar. Aan de benen droeg hij 
bronzen scheenplaten. Zijn lans was zo dik als de balk van een weefgetouw. Voor hem uit ging een 
jongen die zijn schild droeg. 
Hij stelde zich op tegenover de Israëlieten en riep: ‘Waarom zijn jullie hierheen gekomen? Willen 
jullie het tegen ons opnemen? Kom maar! Zend de sterkste! Hij mag zich met mij meten. Als hij me 
verslaat, zullen alle Filistijnen jullie slaven zijn. Maar als ik overwin, zullen jullie ons dienen!’ 
Koning Saül en de Israëlieten stonden als aan de grond genageld van schrik. 
Er waren ook drie zonen van Isaï uit Betlehem bij het leger. Vader Isaï zei tegen David, zijn jongste 
zoon: ‘Laat vandaag de kudde over aan de zorgen van een knecht. Loop naar je broers in het leger-
kamp en breng hen een schepel gepoft graan en tien broden. Vraag hoe ze het maken. Hier heb je 
tien kazen. Die moet je aan de officier van hun korps afleveren. En vergeet niet een bewijs van ont-
vangst te vragen.’ 
David kwam bij het wagenkamp juist op het ogenblik dat het leger oprukte naar het front. Hij hoor-
de de strijdkreet! Vlug leverde hij zijn vracht af aan de bewaker van de legertros en spoedde zich 
achter de soldaten aan naar het front. Tussen de rangen vond hij zijn broers en vroeg hoe zij het 
maakten. Hij stond nog te praten, toen Golffat weer uit de rangen van de Filistijnen naar voren trad 
en zijn uitdagende woorden riep. De Israëlieten weken achteruit, ze waren bang. 
‘Hij komt ons weer tarten,’ zei een soldaat. ‘Dat duurt nu al veertig dagen,’ zei een ander. ‘Er komt 
nooit een strijd.’ 
‘Durft niemand het tegen hem opnemen?’vroeg David. ‘Misschien is de beloning voor wie het 
waagt niet groot genoeg.’ 
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‘Niet groot genoeg?’ zei de eerste soldaat. ‘De koning belooft zijn dochter. Wie Golffat verslaat, 
mag met haar trouwen. En zijn familie wordt ook nog vrijgesteld van belasting!’ 
Terwijl David aan het praten was, hield zijn oudste broer Eliab hem in het oog. Eliab trok hem ter-
zijde: ‘Wat kom jij hier eigenlijk doen?’ vroeg hij. ‘Je hoort bij de schapen te zijn! Laat je die zo-
maar achter in de steppe? Ondertussen kom je hier wat kijken naar het vechten. Snotneus! Ik weet 
hoe onbetrouwbaar je bent. En verwaand ook nog!’ 
‘Ik doe toch niets verkeerds!’antwoordde David. ‘Is dit niet het belangrijkste: dat een Filistijn spot 
met het leger waar God achter staat? Zeg maar aan de koning dat ik het tegen die man wil opne-
men!’ 
Ze brachten David bij koning Saül. 
‘Jij kunt niet met die kerel vechten,’ zei de koning. ‘Hij is van jongs af opgeleid tot kampvechter, en 
jij bent nog maar een knaap.’ 
‘Als ik de schapen van mijn vader hoed,’ antwoordde David, ‘komt er soms een leeuw of een beer 
schapen roven uit de kudde. Dan ga ik achter het dier aan en sla het neer. Ik red het schaap uit zijn 
muil. Springt de leeuw op me toe, dan grijp ik hem bij de strot en wurg hem. Omdat die Filistijn ons 
leger tart en God uitdaagt, wil ik hem het lot doen ondergaan van leeuwen en beren. God heeft me 
totnogtoe altijd gespaard. Tegen die Goliat zal Hij me niet alleen laten.’ 
‘Ga dan,’ zei de koning. ‘Moge God je bijstaan. Maar wacht! Trek mijn pantser aan, zet mijn bron-
zen helm op en neem mijn zwaard.’ 
David trok de wapenrusting van de koning aan en probeerde een paar passen te doen. ‘Ik kan me 
niet eens bewegen!’ riep hij vanuit het bronzen pantser. ‘Trek me dat spul uit!’ 
Toen David uit het pantser geholpen was, zocht hij een grote stok, koos vijf gladde stenen uit de 
beek in het dal en stak ze bij de slinger in zijn herderstas. Zo ging hij op de Filistijn af. 
Goliat stond op de heuvelflank aan de kant van de Filistijnen. Hij stak met kop en schouders boven 

schild en schildknaap uit. 
Toen hij David zag, 
stikte hij haast van het 
lachen. ‘Ga je een hondje 
verjagen met je stokje? 
Mijn goden geven je te 
grazen aan de wilde 
beesten. Kom hier, dat ik 
de gieren vergast op een 
jongenslijfje!’ 
‘Ja, als ónze God jou niet 
aan ons cadeau 
geeft!’riep David stout 

terug. ‘Misschien toont God vandaag dat alleen vertrouwen op Hem de overwinning schenkt, en 
niet lans en zwaard!’ 
Golffat trad naar voren. David rende op hem af. Hij greep in zijn tas naar de grootste steen. Hij 
slingerde die uit volle kracht naar de Filistijn en trof hem aan het voorhoofd. De reus wankelde en 
viel voorover. David liep op hem toe, greep het zwaard van Goliat en sloeg hem het hoofd af. 
Toen de Filistijnen zagen dat hun held gesneuveld was, namen ze de vlucht. 

Van toen af zond de koning David geregeld mee met zijn 
leger tegen de Filistijnen en weldra werd David tot officier 
benoemd. Telkens als hij van een overwinning 
terugkeerde, trokken vrouwen en meisjes uit de steden van 
Israël hem tegemoet met tamboerijnen en triangels. Ze 
zongen dan het refrein: 
‘Saül sloeg er duizend neer  
maar David tienmaal meer!’ 
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Saül was ontstemd. Hij dacht: Aan mij kennen ze er duizend toe, maar aan David tienduizend. Er 
ontbreekt nog maar aan dat ze hèm koning maken. Saül werd jaloers op David. 
Hij was in die dagen nog mismoediger dan anders. Soms raakte hij buiten zichzelf en liep in huis te 
razen als een wilde. Dan liet men David roepen om zoals vroeger op de citer te spelen en de koning 

te bedaren. Maar op een dag greep Saül zijn lans en slingerde 
hem naar David om de jongen aan de muur te spijkeren... tot 
tweemaal toe wist David de lans te ontwijken. 
Toen begon Saül erover te denken om David te doen 
sneuvelen. Hij dacht: Die jongen zal zeker graag tot de 
koninklijke familie behoren, dat is een eerste stap naar de 
troon. 
‘Omdat je Goliat overwonnen hebt, zal ik je mijn oudste 
dochter ten huwelijk geven,’ zei hij tegen David. ‘Maar eerst 

moet je nog heldendaden verrichten in de oorlog tegen de Filistijnen.’ 
David streed dapper, maar Saül gaf zijn oudste dochter aan iemand anders. 
Rond diezelfde tijd werd aan Saül gemeld: ‘Mikal, uw tweede dochter, is op David verliefd.’ De 
koning zond nu mannen naar David om hem dat te zeggen. Hij wilde hem begerig maken en in de 
val lokken. Maar David antwoordde diplomatiek: ‘Jullie vertellen me daar wat! Ik de schoonzoon 
van de koning worden? Ik stam toch maar uit een eenvoudige familie.’ 
De mannen drongen aan: ‘Mikal is werkelijk verliefd op je. De koning heeft beloofd dat zij je 
vrouw wordt, als je nog honderd Filistijnen verslaat.’ 
Het duurde niet lang of David kon het bewijs leveren dat hij tweehonderd vijanden gedood had. 
Mikal werd zijn vrouw, maar Saül werd nog meer bevreesd dat David hem naar de kroon zou ste-
ken en hij maakte boze plannen. 
David was bevriend geworden met Jonatan, de oudste zoon ván de koning. Sinds lang had Jonatan 
zijn vader doorzien en hij vond het niet eerlijk hoe David behandeld werd. Jonatan had genegenheid 
opgevat voor David en ging langzamerhand zoveel van hem houden als van zichzelf. Op een dag 
sloten zij vriendschap: Jonatan trok zijn mantel uit en gaf die aan David. Kleed, gordel, zwaard en 
boog, alles gaf hij als pand van zijn trouw. 
Op een keer hoorde Jonatan zijn vader zeggen dat hij David wilde doden. Hij ging naar zijn vader 
en vroeg: ‘Wat heeft hij u misdaan? Al wat hij ondernomen heeft, is in uw voordeel geweest. Hij 
heeft zijn leven gewaagd om de Filistijnen te verslaan. Wees niet jaloers als God hèm nu bijstaat. 
Dat is geen reden om hem te vermoorden.’ 
Saül luisterde naar zijn zoon en bezon zich: ‘Bij God! David wordt niet vermoord!, 
Jonatan was zeer blij. Hij ging David roepen. De koning verzoende zich met David... voor een korte 
tijd. 
 
De mededinger achtervolgd  
1 Samuël 20,1-21.1 
David behaalde weer nieuwe successen in de oorlog tegen de Filistijnen en oogstte de bijval van het 
volk. Steeds opnieuw klonk het refrein in de oren van de koning: 
‘Saül sloeg er duizend neer  
maar David tienmaal meer!’ 
Hij liet David achternazetten om hem gevangen te nemen. Maar David vluchtte om zijn leven te 
redden. Vanuit zijn schuilplaats liet hij Jonatan roepen. 
‘Wat heb ik toch misdaan?’vroeg hij aan zijn vriend. ‘Heb ik je vader misschien kwaad gedaan, dat 
hij me wil vermoorden?’ 
‘Wel nee,’ antwoordde Jonatan. ‘Dat is voorbij. Vader zou het me toch zeggen. Hij vertelt me alles. 
Dat zou hij zeker niet voor me verbergen.’ 
‘Maar je vader weet heel goed dat we vrienden zijn. Hij denkt zeker: Jonatan mag het niet te weten 
komen, het zou hem verdriet doen... M’n goeie vriend, ik ben zo bang om te sterven.’ 
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‘Wat kan ik voor je doen?’ vroeg Jonatan bezorgd. ‘Morgen wordt het feest van de nieuwe maan 
gevierd,’ antwoordde David. ‘Dan nodigt de koning de hovelingen en de officieren uit. Ik zal niet 
komen. Ik wil me voortaan schuilhouden. Als je vader me mist aan tafel, moet je zeggen: David 
heeft vrijaf gevraagd om naar Betlehem te gaan; daar viert zijn familie het jaarlijks offer. Zegt je 
vader dat het goed is, dan ben ik veilig. Maar wordt hij kwaad, dan betekent het dat hij mijn onder-
gang wil. Doe dat voor me. Je vergeet toch niet dat we vrienden zijn?’ 
‘Akkoord,’ zei Jonatan. ‘Wat er ook moge gebeuren tussen vader en jou, laten wij tenminste vrien-
den blijven. Zul je altijd goed zijn voor mij en voor mijn kinderen?’ 
‘Dat beloof ik je,’ zei David. ‘Zo waar God leeft!’ ‘Morgen kom ik je nieuws brengen,’ zei Jonatan. 
‘Ik zorg dat mijn wapenknechtje meekomt en zal doen alsof ik op een doel mik. Maar ik zal ernaast 
schieten en de jongen sturen om de pijlen op te rapen. Roep ik: De pijlen liggen vlakbij, dan is alles 
veilig en kun je voor de dag komen. Maar roep ik: Loop, de pijlen liggen verder, dan zul je moeten 
vluchten.’ 
Op de dag van het feest merkte Saül de lege plaats. Maar hij zei eerst niets. Hij dacht: Misschien 
heeft David een voorschrift van de wet overtreden en kan hij niet feestvieren voor God. Maar een 
beetje later vroeg hij aan Jonatan: ‘Waarom is David niet gekomen?’ 
‘Die heeft me vrijaf gevraagd,’ antwoordde Jonatan, ‘voor het jaarlijkse familie-offer in Betlehem. 

Dan kan hij zijn broers nog eens zien.’ 
Saül sprong woedend op: ‘En jij vindt dat 
natuurlijk goed! Wiens kind ben je? Ik weet 
maar al te goed dat je meer van David houdt 
dan van mij. Je kiest zijn partij, tegen je 
vader en je moeder! Zolang David op de 
wereld rondloopt, ben je zelf ook niet veilig 
en maak je geen kans om na mij koning te 
worden. Vooruit, stuur David naar me toe. 
Sterven zal hij!’ 
‘Waarom, vader?’ waagde Jonatan te vragen. 

‘Wat heeft hij u misdaan?’ 
Maar Saül greep zijn lans en slingerde die naar zijn zoon. 
Jonatan wist genoeg. Woedend verliet hij de feesttafel. Hij riep zijn wapenknechtje en trok naar de 
plek waar David zich schuilhield. Hij schoot enkele pijlen af, en terwijl de jongen zich haastte om 
ze op te rapen, schoot hij er nog één ver weg over het hoofd van de jongen en riep: ‘Loop! de pijl 
ligt veel verder!’ 

Toen het knechtje terug was, vertrouwde Jonatan hem zijn 
boog en pijlen toe: ‘Breng ze voor me naar de stad.’ 
De jongen was nog niet verdwenen of David kwam uit zijn 
schuilplaats. Hij omhelsde Jonatan. Dit was een afscheid 
voorgoed. Ze schreiden. 
‘Ga nu,’ zei Jonatan snikkend. ‘God beware en bescherme je. 
En vergeet je belofte niet: vriendschap tussen jou en mij, 
maar ook later tussen jou en mijn kinderen.’ 
Jonatan keerde zich om en ging de weg op naar de stad. 
David vluchtte over de velden. 
 

1 Samuël 22,1-2; 24,1-23; 25,44 
 
Voor David begon nu een lange zwerftocht. Hij verschool zich in de grotten en spelonken van het 
ruwe heuvelland van Juda. Allerlei mannen die in het nauw zaten, die schulden hadden of verbitterd 
waren, sloten zich bij hem aan. Een bende van wel vierhonderd. David was hun aanvoerder. Enkele 
malen slaagde hij erin steden van Juda uit de handen van de Filistijnen te bevrijden en het volk was 



 68 

hem dankbaar. Maar in het openbaar konden zij niet verschijnen, want Saül zat David achterna en 
dreef hem van de ene schuilplaats naar de andere. 
Toen Saül hoorde dat David en zijn mannen in de grotten van Engedi verbleven, koos hij driedui-
zend soldaten eerste klas uit en ging op zoek naar David. Onderweg zond hij de soldaten vooruit en 
trok zich even terug in een spelonk om zijn behoefte te doen. 
Maar juist in die spelonk, achteraan, zat David met enkelen van zijn bende! De mannen fluisterden 
hem toe: ‘Dit is je kans. Saül kan zich niet verweren. Geef hem wat hem toekomt, en we maken jou 
koning.’ 

David stond geruisloos op en sloop naar de 
koning. Zijn hart bonsde. Hij trok zijn 
zwaard en... sneed een slip van Saüls mantel 
af zonder dat deze er iets van merkte. De 
mannen achteraan in de grot gaven door 
tekens te verstaan dat hij de koning moest 
doodslaan, anders zouden zij het zelf doen. 
Maar David kalmeerde hen: ‘God beware 
mij ervoor dat ik kwaad doe aan iemand die 
tot koning gezalfd is. N u al bonsde mijnhart 

in mijn keel, en ik heb slechts een stuk van zijn mantel gesneden.’ 
Saül was intussen opgestaan en had de grot verlaten. Ook David kwam naar buiten. Hij riep Saül 
na: ‘Mijn heer! mijn koning!’ 
Saül keek om: ‘Is dat jouw stem, David?’ 
David boog tot op de grond en zei: ‘U blijft in mijn ogen altijd de koning. Waarom gelooft u de 
praatjes die de ronde doen? Het is niet waar dat ik uw ondergang wil! Kijk, in de spelonk was u aan 
mij overgeleverd. Ik had u kunnen doden. Hier is de slip van uw mantel! Dat bewijst dat ik geen 
opstand wil en geen staatsgreep. Ik heb voor u citer gespeeld, voor u gevochten, uw leger aange-
voerd en nooit kwaad beraamd. Tegen wie trekt u dan op? Achter wie zit u aan? U wilt een trouwe 
hond doodslaan! Moge God rechter over ons zijn en gelijk geven aan wie het verdient.’ 
De tranen kwamen Saül in de ogen. ‘je bent als een zoon voor me, David. Jij staat recht in je schoe-
nen, ik niet. Zelfs terwijl ik je kwaad wil doen, behandel jij me goed. Ik was aan je overgeleverd en 
jij hebt me gespaard. God zal het je lonen. Eens word je koning... wees dan goed voor m’n hele fa-
milie.’ 
David beloofde het, hij deed er een eed op. Saül trok zijn soldaten terug, maar David bleef met zijn 
mannen zwerven in woeste streken. Hij vertrouwde de koning niet, want die had zijn dochter Mikal, 
Davids vrouw, aan een andere man gegeven. David telde dus niet meer voor de koning. 
 
1 Samuël 27,1-12; 29,1-11; 31,1-10; 2 Samuël 1-2 
David dacht: Vroeg of laat val ik toch in de handen van Saül. Als ik toevlucht zoek bij de Filistij-
nen, kan hij me geen kwaad doen en hebben mijn mannen te eten. Daarom ging David naar Akis, de 
koning van Gat, en bood hem zijn diensten aan. 
Akis dacht: Als David aan onze kant staat, zal hij niet langer tegen ons vechten. Daarom stelde hij 
David aan om de Filistijnse stad Siklag te besturen. Gedurende één jaar en vier maanden voerde 
David het gezag in Siklag. Maar met zijn mannen streed hij vaker tegen de vijanden van de Judeese 
steden in de omgeving dan tegen de vijanden van Siklag. Zo won hij steeds meer het vertrouwen 
van de Judeeërs. 
Ondertussen brachten de Filistijnen al hun troepen op de been om een beslissende slag te leveren 
tegen koning Saül. In de parade voor de Filistijnse aanvoerders liepen David en zijn mannen achter-
aan. Toen zij voorbijkwamen vroegen de aanvoerders: ‘Wat doen die Israëlieten hier?’ 
‘Dat is David,’ antwoordde Akis. ‘Hij is overgelopen en al lang in mijn dienst. Tot op heden heb ik 
niets op hem aan te merken gehad.’ 
‘Stuur hem terug naar Siklag,’ snauwden de aanvoerders. ‘In het gevecht zou hij zich tegen ons 
kunnen keren om de gunst van zijn volk te winnen. Het is toch over hem dat ze gezongen hebben: 



 69 

Saül sloeg er duizend neer  
maar David tienmaal meer? 

Met ons trekt hij niet op!’ 
Zo kwam het dat David niet tegen zijn volk 
moest vechten. 
De soldaten van Saül lagen in de vlakte van 
Jizreël aan de voet van de Gilboa-heuvel. In 
een oogwenk werd hun kamp overrompeld 
door de aanstormende Filistijnen en ze 
moesten vluchten, de heuvels in. De Filis-
tijnen zaten hen achterna. Drie zonen van 
Saül zijn toen gesneuveld; een van hen was... 
Jonatan, de vriend van David. 
Saül zelf beklom de hoogte van Gilboa. Maar 
de Filijstijnse boogschutters kregen hem 
onder schot, en hij zag geen uitweg meer. 

Vertwijfeld beval hij zijn wapendrager: ‘Trek je zwaard en steek me neer! Anders doen de Filistij-
nen het en bespotten me.’ 
Maar de wapendrager durfde het niet doen. Saül trok toen zelf zijn zwaard en stortte zich erin. 
De wapendrager stond versteld. En om zijn trouw te bewijzen, ontnam ook hij zich het leven met 
zijn zwaard. 
Zo kwam er een einde aan het koningshuis van Saül. 
David was net teruggekomen van een overwinning op vreemde zwervers uit de steppe, toen een 
bode in Siklag alles kwam melden. Hij had de kroon van Saül en zijn armband meegebracht om ze 
aan David aan te bieden. Maar David deed wat in die dagen de gewoonte was bij grote rouw: hij 
scheurde zijn kleed middendoor en hij vastte tot de avond. Hij weende om de dood van Saül, hij 
treurde over zijn vriend Jonatan en over de Israëlieten die gesneuveld waren. 
‘Ach Israël,’ zong David, 

‘op de heuvelen is onze trots besmeurd, 
op de bergen zijn onze helden gevallen. 
Vertel het niet in de straten van de Filistijnen, 
anders dansen de meisjes daar in reien. 
Geen regen of dauw meer over die heuvelen!  
Het schild van onze helden ligt er verroest. 
Saül, Gods gezalfde, en lieve Jonatan!  
Sneller dan arenden, sterker dan leeuwen. 
Je dood doet me pijn, broer Jonatan:  
je was me liever dan mijn vrouw. 
Ach, hoe konden zij vallen, onze helden, 
hoe konden hun wapens de strijd verliezen?’ 

 
Een koning boven koningen  
2 Samuël, 2,1-4. 8-11; 3,6; 5,1-5 

David bleef niet langer bij de Filistijnen. Hij 
vestigde zich in Hebron, een stad van Juda. 
Zijn mannen gingen wonen in de dorpen 
eromheen. Toen kwamen de voormannen uit 
alle steden van Juda samen in het huis van 
David. Zij riepen hem tot koning uit en zalfden 
hem, terwijl ze hem Gods kracht toewensten. 
Maar in het noorden van het land woonde nog 
een zoon van Saül, Isboset. Een vroegere veld-
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heer van Saül had hem verheven tot koning over alle Israëlieten van het noorden. David had alleen 
de Judeeërs achter zich. 
De mannen van David en de aanhangers van Isboset hadden zeven jaar lang ruzie en strijd. Ten 
slotte kwamen de leiders van de stammen van het noorden naar Hebron en lieten zich bij David 
aanmelden. David ontving ze en luisterde bereidwillig. 
‘Of we nu Israëlieten uit het noorden zijn of Judeeërs uit het zuiden, wij behoren tot een zelfde 
volk,’ zeiden de leiders. ‘We zijn familie en broeders van elkaar. Trouwens, als officier onder ko-
ning Saül heb je ons vroeger aangevoerd. Je kent ons. Willen we vrede sluiten? Leve de koning!’ 
 
David werd ook door hen gezalfd. Hij had meer dan zeven jaar over Juda geregeerd, hij zou nog 
drieëndertig jaar over heel Israël regeren. 
 
2 Samuël’ 15,6-12; 8,15-18; 20,23-26; 6,1-7,29; Psalmen 132;2 
Hebron lag ver buiten het centrum van het koninkrijk. Daarom trok David met zijn mannen op naar 
Jeruzalem. Dat was een versterkte stad, die nog niet door de Israëlieten was ingenomen. De bewo-
ners vertrouwden op hun vesting, de Sionsheuvel, en lachten met Davids plan. ‘Zelfs blinden en 
kreupelen kunnen je beletten hier binnen te komen!’ riepen zij. 
Maar de mannen van David drongen langs de watertunnel de stad binnen. Ze lachten op hun beurt 
met die blinden en kreupelen. 

‘Deze stad behoort aan geen enkele stam,’ zei 
David. ‘Ze wordt de stad van de koning van heel 
Israël. ‘Davidstad’ zal ze heten.’ 
In Jeruzalem werd ijverig gewerkt om er een 
hoofdstad van te maken. Uit Tyrus liet David 
steenhouwers komen en timmerlieden met 
cederhout om een koninklijk paleis te bouwen. 
Ondertussen stelde hij mannen aan om het land 
te besturen. Joab werd benoemd tot opperbe-
velhebber van het volksleger. Benaja kreeg het 
bevel over de vreemde keurtroepen en over de 

lijfwacht van de koning. Er werd een voorzitter van de koninklijke raad benoemd, en een schrijver. 
En om al die diensten met hun verantwoordelijken te onderhouden, stelde David iemand aan die 
belastingen moest innen van het volk. 
Toen kwam het belangrijkste. David riep alle burgers op, en vergezeld van duizenden ging hij op 
weg naar Kirjat Jearim om de troon van Gods aanwezigheid te halen, de ark van Jahweh van de 
legermacht. Omdat de familie van Eli verworpen was, werden Sadok, Abiatar en nog anderen als 
priesters aangesteld. Ze laadden de ark op een nieuwe wagen en begeleidden het span naar Jeruza-
lem. Het volk speelde op citers, harpen, tamboerijnen, ratels en cimbalen, en danste voor de ark uit. 
Ook David danste voor God en zong: 

 
‘Ik wil in mijn paleis niet wonen,  
op mijn bed niet slapen, 
geen ogenblik rusten, 
vóór ik een verblijf heb gevonden,  
een plaats voor God in ons midden. 
Kom onder ons wonen, God,  
maak van Jeruzalem uw stad!  
Bescherm onze muren,  
zegen onze voorraden, 
sterk uw gezalfde koning!’ 
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Onder gejuich en bazuingeschal werd de ark in Jeruzalem gebracht. Alleen Mikal, de dochter van 
Saül, feestte niet mee. Ze keek toe vanuit een raam en minachtte David omdat hij voor Gods troon 
sprong en danste, enkel gekleed in een kort priestergewaad. Ze spotte: ‘Is dat nu een koning? Wat 
‘n majesteit! In het zicht van al zijn onderdanen loopt hij naakt als een landloper.’ 
Toen David ervan hoorde, zei hij: ‘Ter ere van God mag je dansen! Voor Hem wil ik me nog mèèr 

vernederen, want Hij heeft me hoog boven Saül en heel zijn familie verheven.’ 
Hij liet Gods troon neerzetten in een tent, die naast zijn paleis was opgericht. Er werden offers op-
gedragen, en aan alle mannen en vrouwen die daar bijeen waren, werden broden, rozijnenkoeken en 
dadels uitgedeeld om feest te vieren. 
Koning David woonde in zijn paleis, maar vond er geen rust. Zelf woon ik in een paleis dat versierd 
is met cederhout, dacht hij, en God verblijft onder tentdoek! 
Aan het hof verbleef een profeet, die Natan heette. David liet hem roepen en deelde hem zijn voor-
nemen mee om een tempel, een huis voor God te bouwen.Koning David 
Koning David woonde in zijn paleis, maar vond er geen rust. Zelf woon ik in zijn paleis dat versierd 
was met cederhout, dacht hij, en god verblijft onder een tentdoek! Aan het hof verbleef een profeet 
die Natan heette. David liet hem roepen en deelde hem zijn voornemens mee om een tempel of een 
huis voor god te bouwen. 
‘Dat overleg ik eerst met God,’ antwoordde Natan. De profeet bad de hele nacht. ‘s Morgens ging 
hij naar de koning en zei: ‘God heeft nooit in een huis gewoond sinds Hij ons uit Egypte heeft ge-
leid. In de woestijn trok Hij met ons mee in een tent ... Nu zegt de Heer tot u: Ik heb je achter de 
schapen vandaan gehaald uit de steppe. Ik heb je koning gemaakt en steeds bijgestaan. Nu mijn 
volk hier wortel schiet in het land, wil jij voor Mij een huis bouwen? Ik zal jouw koningshuis vast 
doen staan! Een van je zonen zal na jou de troon bestijgen. Als een vader zal Ik hem beschermen, 
hij zal mijn zoon zijn. Zorgt hij niet voor mijn volk zoals Ik verwacht, dan zal Ik hem straffen, even 
goed als andere mensen. Maar nooit zal Ik hem verstoten, zoals Ik met Saül heb gedaan. Jij bent in 
Saüls plaats gekomen en voor altijd blijft de koninklijke scepter in de handen van jouw familie.’ 
Davids hart vloeide over van dankbaarheid. Hij betrad de heilige tent, ging voor Gods troon zitten 
en zei: ‘Wie ben ik, dat Gij mij zover gebracht hebt? En alsof dat nog niet genoeg was, belooft Gij 
een mooie toekomst voor mijn familie. Is een mens dat alles wel waard? Ik heb geen woorden om 
ervoor te danken, maar Gij weet wat er omgaat in mijn hart. Zal ik al uw grote daden van vroeger 
opsommen? Want groot zijt Gij, er is geen god buiten U. Doe dan wat Gij belooft! Zegen mijn ko-
ningshuis. Dat het U altijd mag dienen. Dan zullen alle volken zeggen: Groot is de God van Israël! 
 

Hoe durven volken rumoeren,  
legers tegen ons verzamelen?  
Gij lacht, in de hemel, 
met allen die zich verzetten  
tegen U en uw gezalfde. 
Gij verschrikt hen met uw woord:  
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‘Ik heb in Jeruzalem een koning!  
Ik heb hem plechtig beloofd: 
Jij bent mijn zoon, en zult zetelen aan mijn rechterzij.’ 
Koningen der wereld, kom tot inzicht!  
Heersers der aarde, laat je vermanen!  
Onderwerp je aan God met diep ontzag,  
want gelukkig is wie welzijn zoekt bij Hem.’ 
 
2 Samuël 8,1-13; Psalm 18 
Vanuit Jeruzalem liet David zijn leger optrekken tegen de Filistijnen. Ze werden voorgoed verjaagd 
naar hun steden aan de kust. David versloeg ook de Moabieten, palmde hun land in en legde hen 
een jaarlijkse belasting op. Hij overwon twee koningen van de Arameeën. In hun steden maakte hij 
gouden schilden buit, en hij liet veel brons naar Jeruzalem brengen. Honderd strijdwagens die in 
zijn handen vielen, voegde hij aan zijn eigen leger toe. Toen ook de Amalekieten en de Edomieten 
onderworpen waren, strekte de macht van David zich uit over alle buurlanden. Nooit meer zouden 
koningen van Israël over zo’n groot rijk regeren. 
Bij zijn terugkomst na de strijd zong David voor God: 
 

‘U heb ik lief, Heer, 
Gij die mij sterk maakt!  
Gij zijt de rots 
waarop ik stevig sta. 
Volken omsingelden mij,  
ze grepen me naar de keel.  
Gij zijt mijn schild geweest,  
de burcht die mij beschermde. 
Gij hebt me lief en redt mij,  
Gij voert me naar de zege.  
Daarom prijs ik U bij alle volken,  
zing psalmen U ter eer.’ 

 
Wie zal na David regeren? 
2 Samuël 9; 11,1-15,23; 18,1-19,15; 1 Koningen 1,1-2,12 
David liet nauwkeurig onderzoeken of van de koninklijke familie van Saül nog iemand in leven 
was. Men bracht een man bij hem, die z’n hele leven knecht was geweest bij Saül. 
‘Ja,’ zei de man. ‘Ik dien nog altijd bij Mefiboset, een zoon van Jonatan, met wie u bevriend was. 
De jongen is ongelukkig: misvormd aan beide voeten. Toen Saül en Jonatan sneuvelden, was hij 
nog klein. Zijn verzorgster hoorde het rampzalige nieuws, nam hem op om te vluchten, maar in haar 
haast liet ze hem vallen. Het kind bleef kreupel.’ 
‘Laat de jongen maar eens hier brengen,’ zei David. Mefiboset was erg bevreesd, want koningen 
schakelen gewoonlijk mededingers uit. Hij boog diep voor David en smeekte om genade. 
‘Wees niet bang,’ zei David.’In moeilijke dagen heb ik aan je vader beloofd lief te zullen zijn voor 
zijn kinderen. Alles wat aan je familie en aan je grootvader Saül heeft toebehoord, laat ik je terug-
geven. Aan de knecht beveel ik voor altijd in je dienst te blijven en je land te bewerken. Kom in de 
hoofdstad wonen. Je mag elke dag aan de koninklijke tafel eten zoals mijn eigen zonen.’ 
Zo kon David de kleinzoon van Saül onder toezicht houden en voorkomen dat hij iets zou onder-
nemen om zijn familie weer aan de macht te brengen. 
In de lente, wanneer koningen uitrukken om oorlog te voeren, zond David zijn veldheer Joab met 
het leger naar het land van de Ammonieten. Zelf bleef hij in Jeruzalem. 
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Op een avond kon David de slaap niet vatten. Hij stond op en ging wat wandelen op het dakterras 
van zijn paleis. In de buurt zag hij een vrouw 
die aan het baden was. 
Haar mooie gestalte bekoorde hem. Toen 
David navraag deed, vernam hij dat zij 
Batseba heette. Zij was getrouwd met Uria, 
een officier die met zijn troepen tegen de 
Ammonieten vocht. David liet de vrouw ha-
len, kreeg haar lief en sliep met haar. Maar 
korte tijd nadien liet ze hem berichten: ‘Ik 
verwacht een kindje van je. 
Bevreesd voor zijn goede naam, liet David 
Uria van de veldtocht terugroepen. 
‘Heb je nieuws van de oorlog?’ vroeg hij. 
‘Vordert het leger? Hoe maakt Joab het?’ En 
nadat hij het verslag van de 
krijgsverrichtingen had gehoord, zei hij: ‘Je 
zult wel moe zijn. Neem een bad! Ik laat je 
thuis wat fijns bezorgen om te eten en te 
drinken. En rust wat uit!’ 
Maar Uria ging niet naar huis. Hij sliep op 
een veldbed in het portaal van het paleis, 
waar de koninklijke wacht verblijft. Hij 
dacht: Mijn makkers liggen onder de blote 
hemel en eten soldatenkost, hoe kan ik dan 
thuis gaan slapen en feestvieren? Wat wil de 
koning eigenlijk? 

David hield hem nog dagenlang in Jeruzalem. Maar Uria ging niet thuis slapen. Ten einde raad no-
digde David hem aan zijn eigen tafel en schonk hem wijn tot hij dronken was. Maar Uria ging niet 
naar huis. 
Ten slotte schreef David een brief aan Joab: ‘Zet Uria in de eerste linie, waar het hardst gevochten 
wordt. Trek dan de soldaten achter hem terug, zodat hij getroffen wordt en sneuvelt.’ Hij liet de 
brief door Uria zelf naar het front brengen en aan Joab bezorgen. 
Enkele dagen nadien kwam een bode uit het land van de Ammonieten. Hij werd bij David gebracht, 
boog diep en zei: ‘Heer koning, ik breng u verslag van de strijd. We belegerden de hoofdstad van de 
vijand. Zij waren zo sterk dat zij een uitval tegen ons deden. We hebben ze teruggedreven tot de 
poort van de stad, maar toen begonnen de boogschutters van af de muur op ons te schieten. Velen 
zijn gesneuveld.’ 
‘Hoe dom!’ riep de koning. ‘Wie gaat zo dicht bij de muren van een stad vechten? Ze kunnen im-
mers stenen naar beneden gooien!’ 
‘Ook Uria is gesneuveld,’ zei de bode. 

‘Loop terug,’ hernam David. ‘Spreek Joab moed in. Zeg hem: Trek je 
die tegenslag niet al te zeer aan. Slachtoffers vallen er altijd. Begin de 
belegering maar opnieuw. 
Batseba rouwde om haar man. Maar toen de tijd van rouwen voorbij 
was, liet David haar halen en zij werd zijn vrouw. 
Enkele dagen later liet Natan, de profeet, zich bij David aanmelden. 
‘Een moeilijk geval, heer koning,’ zei hij. ‘Mag ik het u voorleggen?’ 
‘Ga je gang,’ zei David, die ook opperste rechter was in het land. 
‘In een stad wonen twee mannen, een rijke en een arme. De rijke bezit 
veel schapen en runderen. De arme maar één lammetje, dat hij na lang 
sparen gekocht heeft. Het groeit bij hem in huis op, zijn kinderen 
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spelen ermee. Het mag eten van zijn schotel, drinken uit zijn beker en het slaapt op zijn schoot. Het 
is als zijn dochter. Nu komt er bezoek bij de rijke man. Maar hij kan het niet over zijn hart verkrij-
gen een schaap of rund uit zijn eigen kudde te nemen en te braden voor zijn gasten. Hij heeft het 
lam van de arme gepakt, het geslacht en voor zijn bezoekers klaargemaakt!’ 
‘De man die dat gedaan heeft, verdient de dood!’riep David verontwaardigd. ‘Aan de arme moet het 
lam vierdubbel vergoed worden.’ 
‘U is die man!’ zei Natan. ‘God heeft u voor Saül beschermd en u tot koning gezalfd. God heeft u 
een rijk gegeven, groter dan dat van alle volken uit de omgeving. En nog is het niet genoeg! U 
neemt de vrouw van Uria en laat hem doden in de oorlog. De tien gezegdes van God overtreden: is 
dat uw dank?’ 
David sloeg de ogen neer: 
‘Ja, ik heb zwaar gezondigd tegen Uria, en tegen God.’ 
‘Het zal u vergeven worden,’ zei Natan. ‘Maar misschien trekt God zijn beschermende hand van u 
terug.’ 
En de profeet liet hem alleen. 
Er werd een jongetje geboren. Het werd zwaar ziek. David vastte streng in die dagen en legde zich 
‘s nachts op de grond te slapen. Hij bad veel voor de genezing van zijn zoontje. Maar na een week 
stierf het kind. De hovelingen durfden het niet aan David zeggen, maar hij merkte, dat ze met elkaar 
stonden te fluisteren en hij begreep dat het kind gestorven was. Toen waste en zalfde hij zich, trok 
nieuwe kleren aan, betrad de tent van Gods troon en bad: ‘Zoals Gij beschikt, God, moge gebeuren. 
De doden haalt niemand ooit terug.’ 
Het leven ging verder. Batseba bracht een tweede zoon ter wereld en noemde hem Salomo. Maar 
David zei altijd: ‘Jedidja’ tegen hem, wat ‘Lieveling van Jahweh’ betekent. 
De andere zonen van David deden hun vader veel verdriet. Elk van hen wilde zijn broers verdringen 
en op de eerste plaats komen om de koning op te volgen. 
Amnon, de oudste, dacht: Hoe meer ik familie kan worden van de koning, des te meer kans ik 
maak. Daarom dwong hij zijn halfzuster om z’n vrouw te worden. Maar Absalom, een jongere zoon 
van David, had de list doorzien. Hij wachtte twee jaar, tot Amnons aandacht verslapt was. Dan no-
digde hij al zijn broers uit in een dorp ver van Jeruzalem. De schapen werden geschoren en Absa-
lom wilde er een feest van maken. Hij sprak nauwkeurig af met zijn knechten, liet hen rijkelijk wijn 
schenken, en toen Amnon vrolijk geworden was beval hij: ‘Sla hem neer!’ 
Al de broers renden weg, maar Amnon werd vermoord. Absalom nam de vlucht en zocht verblijf in 
het noorden van het land. David stond machteloos. Hij treurde om de dood van zijn zoon en om de 
wandaad van Absalom. 
Drie jaar verbleef Absalom in het noorden. Hij won de genegenheid van de Israëlieten die daar 
woonden, want hij was een schrandere leider en een mooie man met een weelderige haardos. 
Eindelijk waagde Absalom het opnieuw in Jeruzalem te komen. Maar pas jaren nadien was David 
bereid hem te ontvangen. Absalom boog tot op de grond en bracht hulde aan de koning. David om-
helsde hem en schonk hem weer vertrouwen. 

Ondertussen had Absalom zich een wagen aange-
schaft en paarden. Wel vijftig mannen had hij in 
dienst genomen, die voor zijn wagen uit moesten 
lopen. Zo pronkte hij in de stad. ‘s Morgens ging hij 
de weg op die naar de stadspoort leidde. Alle mensen 
die uit het noorden kwamen, sprak hij aan: ‘Jij komt 
zeker een klacht of een zaak voorleggen aan de 
koning? Maar als je uit het noorden komt, vind je 
geen gehoor bij hem. Was er maar iemand, die mij 
als rechter aanstelde! Ik zou wel zorgen dat je het 
pleit kon winnen.’ Zo kreeg Absalom steeds meer 

mensen van het noorden achter zich. 
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Na verloop van jaren zei Absalom tot zijn vader, de koning: ‘Laat me naar Hebron gaan. Toen ik op 
de vlucht was, heb ik aan God beloofd een dankoffer op te dragen als ik ooit naar Jeruzalem mocht 
terugkomen.’ ‘Ga maar,’ zei David. ‘Goeie reis!’ 
Wel tweehonderd mannen uit Jeruzalem vergezelden Absalom. Ook van de hovelingen en raadshe-
ren van de koning had hij er velen uitgenodigd. Maar tegelijkertijd had hij boden naar alle steden 
van het noorden gezonden met het bericht: ‘Zodra jullie bazuingeschal horen, moeten jullie roepen: 
Absalom is koning geworden! Leve de nieuwe koning!’ 
En zo gebeurde het. 
Toen David hoorde, dat het volk de zijde van Absalom gekozen had, riep hij allen samen die bij 
hem in Jeruzalem gebleven waren: ‘We vluchten! Anders ontkomen we niet aan Absalom. Die zal 
zeker de hoofdstad innemen. Vóór zijn komst moeten wij weg zijn.’ 
Gevolgd door heel zijn leger, vluchtte de grote koning David. Hij was barrevoets. Hij weende en 
omhulde het hoofd met een sluier, zoals iemand die een dode beweent. Ook allen die met hem uit 
Jeruzalem vertrokken waren, weenden als in een rouwstoet. 
Zij trokken de Jordaan over en uitgeput bereikten ze Machanaïm. De burgers van die stad zorgden 
voor alles wat David nodig had: rustbedden voor de soldaten, meel en geroosterd koren, honing en 
boter, vlees van schapen en runderen. Dank zij hun hulp kon het leger zich herstellen van de zware 
tocht. 
Absalom hield krijgsraad in de Davidstad Jeruzalem. Er werd beslist, dat hij zelf aan het hoofd van 
zijn mannen het leger van zijn vader zou aanvallen. 
Ondertussen inspecteerde David zijn leger in Machanaïm. Hij sprak zijn soldaten moed in en zei: 
‘Zelf trek ik met jullie naar de strijd!’ 
‘Dat moet u niet doen!’ riepen ze terug. ‘Als wij op de vlucht slaan, is er niets verloren. Als de helft 
van ons sneuvelt, deert het niemand. Maar u bent er tienduizend van ons waard!’ 
De koning gaf toe. Hij stelde zich op aan de stadspoort en liet het leger defileren in groepen van 
honderd en groepen van duizend. Aan Joab, de veldheer, en aan de andere officieren gaf hij de op-
dracht: ‘Zorg dat Absalom, mijn jongen, gespaard blijft.’ Alle soldaten hoorden wat hij zei over zijn 
zoon. 
De legers ontmoetten elkaar in de bossen van Efraïm. De mannen van Absalom werden uiteenge-
slagen en verspreidden zich in de bossen, zodat de strijd zich veruitbreidde. Velen raakten ver-
dwaald en moesten zich alleen behelpen. Niemand merkte wat Absalom overkwam. Toen het muil-
dier waarop hij reed onder een grote eik doorliep, raakte zijn haardos in de takken verward. Het dier 
liep verder, maar Absalom bleef tussen hemel en aarde hangen. 
Een soldaat van David zag het en liep naar Joab: ‘Ik heb Absalom gezien! Hij hangt in de takken 
van een boom!’ 
‘Waarom heb je hem dan niet meteen doodgeslagen?’ siste Joab. ‘Ik zou je tien zilverstukken als 
beloning gegeven hebben, en nog een mooie gordel erbij om ze in op te bergen.’ 
‘Al gaf je me duizend zilverstukken,’ antwoordde de soldaat, ‘de zoon van de koning doe ik geen 
kwaad. David vroeg toch dat we zijn zoon zouden sparen? Had ik hem vermoord en had de koning 
het vernomen, dan was jij zeker niet voor me opgekomen.’ 
‘Nee?’beet Joab terug. ‘Ik wil je nog vóór zijn! Waar hangt hij?’ 
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Met tien wapendragers liep Joab naar de eik. Drie lansen stootte hij Absalom in de borst. Hij liet de 
bazuin blazen en allen staakten de strijd. Ze maakten Absalom los uit de boom, wierpen hem in een 
kuil en stapelden een grote hoop stenen op het graf. Toen gingen allen naar huis. 
David wachtte ongeduldig op nieuws over de afloop van de strijd. Eindelijk kon een van de toren-
wachters melden: ‘Ik zie een stofwolk in de verte. Een bode komt eraan. 
‘Goed nieuws,’ zei de bode, terwijl hij diep voor de koning boog. ‘Mochten al uw vijanden zo ver-
slagen worden.’ 
‘En Absalom?’vroeg de koning. ‘Hoe is het met mijn zoon?’ 
‘Weet ik niet,’ antwoordde de bode. ‘Toen Joab me uitzond, zag ik een grote oploop, maar wat er 
precies aan de hand was, heb ik niet kunnen zien.’ 
‘Er komt een tweede bode!’ riep de torenwachter. Het was een Ethiopiër. Bij de koning geleid, zei 
hij: ‘Goed nieuws!’ 
‘Is mijn jongen ongedeerd?’ vroeg David. ‘Mochten allen die u naar de kroon steken zo’n lot on-
dergaan,’ zei de Ethiopiër. 
De koning sloeg zijn handen voor het aangezicht en trok zich terug. Hij beklom de trappen van het 
poortgebouw, ging de bovenkamer binnen en liep wenend op en neer: ‘Mijn zoon Absalom! Jongen 
toch, Absalom! Was ik maar vóór jou gestorven. Absalom, mijn jongen!’ De soldaten die terug-
kwamen van de strijd, hoorden van Davids verdriet. Ze slopen de stad in als dieven. Het leek wel 
alsof het leger van David verslagen was. 

Met de Israëlieten van het noorden heeft David 
vrede gesloten. Hij keerde naar Jeruzalem terug, 
maar hij was een oud en gebroken man. Ten slotte 
moest hij te bed blijven. 
Nu was het Adonia, een zoon die in leeftijd op 
Absalom volgde, die zich een wagen met paarden 
aanschafte en zich liet escorteren door vijftig 
mannen. Hij had al velen van de priesters en 
hovelingen op zijn hand; zelfs Joab, de veldheer, 
steunde hem. Koning David liet niet eens meer 
vragen: ‘Waarom doe je dat?’ Hij was doodziek. 
Bij de bron Rogel, niet ver van Jeruzalem, riep 
Adonia zijn aanhangers bijeen. Hij liet een groot 

aantal schapen en stieren slachten, en gaf zijn genodigden overvloedig te eten. Allen riepen hem 
toe: ‘Leve koning Adonia!’ 
Natan, de profeet, spoedde zich naar Batseba om het nieuws te melden. ‘Red je zoon Salomo!’ 
voegde hij eraan toe. ‘Als Adonia op de troon zit, moet Salomo vluchten en val jij in ongenade. 
Maar de koning zal wel het liefst Salomo op de troon zien. Ga naar hem toe. Als je hem de hele 

zaak uiteengezet hebt, kom ik ook en help je om hem tot een 
besluit over te halen.’ 
David liet zich bepraten en besliste: ‘Salomo zal op mijn 
troon zetelen. Zet hem op mijn koninklijk muildier. Jij, 
Natan, en de priester Sadok moeten hem zalven.’ 
In allerijl werden enkele hofbeambten opgeroepen. Ze 
verzamelden zich bij de bron Gichon, samen met Natan, 
Sadok, de persoonlijke lijfwacht van David met hun 
aanvoerder Benaja en nog andere voormannen van het rijk, 
gevolgd door een groot deel van de bevolking. Ze zetten 

Salomo op het rijdier van de koning en zalfden hem. De bazuin werd gestoken en het volk riep: 
‘Leve koning Salomo!’Daarna trokken ze de stad in. Ze speelden op fluiten en juichten uitbundig: 
‘Leve de zoon van David!’ Ze maakten er zo’n luidruchtig feest van, dat de lucht zinderde van het 
rumoer. 
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Adonia en zijn genodigden beëindigden juist hun feestmaal. Ze hoorden het geschal van de bazuin. 
Iemand kwam aangelopen: ‘David heeft Salomo tot koning verheven! Hij is al gezalfd! Hij rijdt op 
het muildier van de koning de stad binnen en de koninklijke keurtroepen staan zijn kant. Hoor ze 
juichen in de stad. Nu zit hij zeker al op de troon!’ 
Adonia en zijn gasten werden door hevige schrik bevangen. Ze gingen er ijlings vandoor. 
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2 DE RIJKSTE KONING 
 
Een slapeloze nacht  
1 Koningen 3,5-15 

Die nacht kon SALOMO de slaap niet vatten. Was hij niet te 
jong om het grote rijk van zijn vader te besturen? Hij moest 
rechtspreken over een volk dat niet te tellen was. Hoe zou hij 
hen de rechten van God en van hun naasten doen 
eerbiedigen? 
‘O God,’ bad Salomo, ‘geef me een wijs en wakker verstand 
om onderscheid te maken tussen wat goed is en wat kwaad. 
Ik wil geen rijke koning worden. Geen macht of roem vraag 
ik U. Maar een geest vol wijsheid en inzicht.’ 
 
 

Een beleid met uitzonderingen 
1 Koningen 4,1-20; 5,2-8; 9,15-23 
Toen Salomo het koninklijk 
beleid in handen had genomen, bleek al spoedig zijn grote wijsheid. Hij riep nieuwe ambten in het 
leven en stelde wijze mannen aan. Hij benoemde een hogepriester, een hofmaarschalk, een raads-
heer, een persoonlijk raadsman, en in de plaats van Joab een nieuwe opperbevelhebber van het le-
ger. Voor al die ambtenaren werden secretarissen en schrijvers aangeworven. 
Het rijk werd in twaalf gebieden verdeeld. Aan het hoofd van elk gebied stond een landvoogd en 
aan het koninklijk hof te Jeruzalem werd een opperlandvoogd benoemd. Onder het bevel van hun 
landvoogd moesten de gebieden de koning en zijn hof van levensmiddelen voorzien: ieder gebied 
één maand per jaar. Elke dag van die maand leverden zij dertig ezelslasten tarwebloem en dubbel 
zoveel roggemeel, tien gemeste runderen en twintig gewone runderen, honderd schapen, en dan nog 
herten, gazellen, reebokken en gemest pluimvee. Voor de paarden en de trekdieren van het leger 
moesten ze gerst en stro leveren. Maar Juda was bevoorrecht en werd minder belast. Daar heerste 
een afzonderlijke landvoogd. 
Er werd ook een leider van de arbeidsdiensten aangesteld. Uit de twaalf gebieden werden namelijk 
duizenden mannen opgeroepen om grote werken voor de koning uit te voeren. Samen met de slaven 
moesten zij verwoeste steden weer opbouwen, voorraadsteden aanleggen, wapenparken, paarden-
stallen en kazernes voor de ruiterij oprichten. Er werden wel honderd vijftig hoofdopzichters belast 
met toezicht op de werken. Maar de mannen van Juda werden bevoorrecht en moesten minder cor-
veedienst verrichten. Daar heerste immers een afzonderlijke landvoogd. 
 
Een huis voor God 
1 Koningen 5,15-6,38; 7,13-8.66; Psalm 118 
Salomo zond gezanten naar Chiram, de koning van Tyrus, met de boodschap: ‘U hebt wellicht ver-
nomen dat mijn vader David geen tempel heeft kunnen bouwen voor Jahweh, de God van Israël. 
Veldtochten tegen onze vijanden hebben het hem belet. Maar nu het rustig is aan al de grenzen, heb 
ik mij voorgenomen zijn plan uit te voeren. Wil voor mij ceders laten kappen uit het woud op de 
Libanonbergen. Mijn werklieden zijn daar niet zo bedreven in, ze zullen uw mannen komen helpen. 
Ik zal het loon uitbetalen dat u vraagt.’ 
Ceders en cipressen werden uit het woud van de Libanon naar zee gesleept. Ze werden tot vlotten 
aan elkaar gebonden en naar de kust van Israël gedreven. Daar werden ze weer uit elkaar gehaald en 
naar Jeruzalem gevoerd. Duizenden mannen van de arbeidsdienst waren belast met het vervoer. 
Duizenden andere mannen werkten als steenhouwers om de rotsblokken voor de fundamenten van 
de tempel op maat te kappen. Aan de noordkant van de oude Davidstad liet Salomo de kloven vul-
len, zodat de stad met een nieuwe wijk werd uitgebreid. Daar rees de tempel op. Wel dertig meter 
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lang, tien meter breed en vijftien meter hoog. Alle muren werden bedekt met cederhout, sierlijk 
uitgesneden in de vorm van bloemen en vruchten. Er was geen steen meer te zien. 
‘De achterzaal bestemmen we voor de ark,’ zei Salomo, ‘voor de troon van God. We noemen hem 
‘het allerheiligste’, in onze taal: ‘het heilige der heiligen’. Daar moet alles met goud belegd worden. 
Uit cederhout moeten twee nieuwe gevleugelde dieren gesneden worden om de ark te overschadu-
wen. We beleggen ze met goud, zoals ook de altaren, de luchters, de offerschalen... tot de deuren 
toe.’ 

Er werd een bekwame bronswerker uit Tyrus in dienst 
genomen, een kunstenaar eerste klas. Hij goot twee zuilen van 
bijna negen meter hoog, met sierlijke kapitelen, heel kunstig 
bewerkt. Die zuilen waren bestemd om bij de toegangspoort 
van de tempel te staan. De bronsgieter maakte ook het grote 
wasbekken, waarin de priesters het offergerief moesten 
omspoelen. Het bekken rustte op twaalf bronzen runderen en 
kon wel twintigduizend schepel water bevatten. Men noemde 
het daarom ‘de zee’. Verder goot hij nog tien kleinere 
wasbekkens, altaren en wierookbranders. Het gewicht van het 
brons was niet te berekenen. 

Toen liet Salomo alle voornamen van het volk naar Jeruzalem roepen voor de inwijding van de 
tempel. Een processie van priesters en levieten trok op naar de oude Davidstad om de ark te halen. 
Koning Salomo en al het toegestroomde volk schreden plechtig voor de ark uit. Zij zongen een 
psalm: 

‘Breng dank aan God, 
want Hij is goed: zijn liefde kent geen grenzen! 
Dit is een dag van feest en vreugde,  
want nu staat de deur naar God open.  
Wie goed leeft mag hier bidden:  
‘Hosanna - red ons, God!’ 
Hij woont bij ons: wat zouden wij bang zijn, 
wat kunnen mensen ons kwaad doen? 
Beter is het te schuilen bij God  
dan alleen op mensen te bouwen.’ 
Allen herhaalden het refrein: 

‘Breng dank aan God, want Hij is goed: 
zijn liefde kent geen grenzen.’ 
 
De priesters en levieten brachten de ark van het verbond in de achterzaal van het tempelgebouw en 
plaatsten hem in de schaduw van de dieren met gespreide vleugels. Er lag niets anders in de koffer 
dan de twee schrijftafels met de tien gezegdes van God. Daar stond dan Gods troon, zonder beeld 
erop. 
Buiten op het grote altaar werden zoveel schapen en runderen geofferd, dat hun aantal niet te schat-
ten was. De koning keerde zich naar het volk, strekte zijn handen beschermend uit en zegende allen 
met de woorden: ‘Moge God voor ons zorgen, zoals Hij gedaan heeft voor David en voor al onze 
voorvaders’. 
Toen knielde de koning voor het altaar, strekte zijn handen naar de hemel en bad: ‘Heer God, geen 
god is zo groot als Gij. Al kan geen huis U omvatten, toch verblijft Gij onder ons in deze tempel. 
Luister vanuit de hemel naar allen die hier komen bidden. Als er hongersnood uitbreekt in het land 
of pest of oorlog, verhoor ons dan en blijf ons nabij. Als iemand gebukt gaat onder leed of verdriet 
en zijn handen naar U uitstrekt, snel dan te hulp. Als iemand tegen zijn naaste misdaan heeft en tot 
nadenken komt, wees dan niet vertoornd. Gij doorgrondt eenieders hart en weet wat ons bezielt. 
Verhoor ook de vreemdelingen die van uw faam gehoord hebben en komen bidden in onze tempel.’ 
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Nog zeven dagen vierde het volk de inwijding van de tempel. Ze hielden maaltijd van het vlees van 
de ontelbare offers en keerden na afloop tevreden naar huis. Zeven jaar was er aan de tempel ge-
werkt. 
 
Een paleis zo mooi als de tempel  
1 Koningen 7,1-12; 10,14-29 
,In Salomo’s ogen was het paleis van zijn vader David te armtierig. Dertien jaar lang werd aan een 
nieuw paleis gebouwd. Samen met de tempel en met de regeringsgebouwen vulde het de nieuwe 
wijk van de stad. De grote zaal van het paleis leek wel het woud van de Libanon, zoveel zuilen van 
cederhout droegen het plafond. De troonzaal en de rechtszaal waren van de vloer tot de zoldering 
met cederhout betimmerd. Nog veel andere zalen en kamers lagen rond een binnenhof. De omhei-
ning was uit fijngehouwen stenen opgetrokken, met een laag balken van cederhout, zo mooi als in 
de tempel. Behalve de jaarlijkse belasting van de onderworpen landen in de omtrek, inde koning 

Salomo ook tolgeld van de handelaars en 
belasting van de kooplieden. Zelf zond hij 
handelaars uit, die zich moesten laten 
betalen met goud. Zo kon hij vijfhonderd 
schilden laten maken van zuiver goud; ze 
sierden de grote zaal van het paleis. De 
troon van de koning werd met gesneden 
ivoor belegd en met goud overtrokken. Het 
eetgerei en de bekers waren van zuiver 
goud. In het paleis was niets dan gouden 
vaatwerk te vinden. In die dagen was zilver 
niet meer in tel. Voor de mensen van 
Jeruzalem was zilver zo gewoon als stenen, 
en cederhout zo gewoon als het hout van 
een vijgenboom. 
De vloot van koning Chiram bracht het 

fijnste sandelhout aan. Dat liet Salomo verwerken tot meubels voor de tempel en voor zijn paleis. 
Er werden ook lieren en harpen van gemaakt voor de zangers. 
In zijn tuinen hield de koning een verzameling dieren uit verre landen. Men kon er apen en pauwen 
zien, geschenken van vreemde vorsten en heersers. 
 
Bezoek uit een ver land  
1 Koningen 10,1-10 
Over Salomo’s wijsheid en rijkdom werd verteld tot in Arabië. De koningin van Seba wilde hem 
persoonlijk zien en op de proef stellen. Zij kwam in Jeruzalem aan met een stoet kamelen, beladen 
met reukwerk, goud en edelstenen. Alle vragen waarmee zij zat, legde zij voor aan Salomo. Hij wist 
een antwoord op al wat zij vroeg. Zij was verwonderd over zijn wijsheid. Zij bewonderde het over-
leg waarmee hij zijn paleis had ingericht. Nog groter was haar verbazing, toen zij aan de tafel de 
spijzen proefde. Zij genoot het gezelschap van de hovelingen die mee aanzaten. Zij zag hoe lakeien 
in uniform en schenkers zich repten, en ze luisterde met genoegen naar de tafelmuziek van zange-
ressen en zangers. 
‘Het is dus toch waar,’ zei ze verrukt van verbazing. ‘In mijn land had ik gehoord van uw wijsheid 
en uw ondernemingen. Ik kon het niet geloven. Maar nu heb ik het met eigen ogen gezien. Voor-
waar, men heeft me nog niet de helft van de waarheid verteld. Gelukkig volk, dat zo’n koning 
heeft!’ 
De kamelen werden afgeladen. De koningin van Seba en Salomo wisselden geschenken uit. Nooit is 
er zoveel reukwerk in Jeruzalem aangevoerd als in die dagen, toen de koningin en Salomo elkaar 
ontmoetten. 
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Wijzer dan alle oosterlingen 
1 Koningen 5,9-14; uit Spreuken 10,1-20,16 
Salomo’s wijsheid werd hoger geprezen dan die van alle oosterlingen. Met kennis van zaken sprak 
hij over alle soorten bomen, planten en kruiden. Hij wist hoe ze gebruikt moesten worden als voed-
sel en als geneesmiddel. Hij kende alle dieren en liet ze per soort optekenen door de schrijvers van 
het hof. Ook het wisselvallige verloop van het mensenleven had hij nauwkeurig gadegeslagen. Hij 
beschreef dat alles in duizenden vermaningen en doordenkertjes. Hij liet ook nog veel andere 
spreekwoorden verzamelen door zijn schrijvers, zodat alle wijze boeken van later zijn naam dragen. 
 
Hij zei over de wijsheid: 
 
Wijsheid wordt geboren 
uit ontzag voor God. 
 
Begrip maakt rijker dan goud, 
inzicht gelukkiger dan zilver. 
 
De wijze leert meer door één berisping 
dan de dwaas door honderd stokslagen. 
 
Een mooie vrouw die geen inzicht heeft, 
is een gouden ring in de snuit van een varken. 
 
Over het kwaad: 
 
Beter weinig door rechtvaardigheid  
dan groot gewin door onrecht. 
 
De arme spreekt al smekend, 
bars klinkt het woord van de rijke 
 
Milde woorden doen je leven,  
kwade tongen kwetsen je gemoed. 
 
Wie kwaad spreekt deelt snoepjes uit,  
elkeen eet ervan en draagt het mee. 
 
Over de luiheid. 
 
De mens begeert heel veel  
en reikt naar de schotel; 
de luiaard brengt zijn hand niet terug,  
zo heeft hij niets om de mond te vullen. 
 
Wie liever praat dan werkt, 
beweert: ‘Er loopt een leeuw op straat,  
hij zal me verscheuren,’ 
en komt niet uit bed. 
 
Wie traag is om op te bouwen 
kan net zo goed beginnen te slopen. 
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Over de ruzie: 
 
Liever droog brood met liefde 
dan een vette kluif met haat 
 
Je kunt beter op de punt van het dak zitten  
dan in de kamer met wie ruzie zoekt. 
 
Met een vriendelijk antwoord kun je 
toorn bedaren 
met krenkende woorden wek je gramschap. 
 
Over het mensenhart: 
 
Elk hart heeft zijn eigen leed,  
een ander kent je vreugden niet. 
 
Je kunt lachen terwijl je schreit in ‘t hart,  
maar zot plezier doet van binnen wenen. 
 
Een tevreden hart viert altijd feest,  
jaloerse ogen gieten venijn in ‘t bloed. 
 
Goede voornemens rusten in je hart  
als water in een diepe grond, 
alleen de wijzen halen het naar boven. 
 
De mens stippelt zijn weg uit,  
maar God richt zijn schreden. 
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De mens en zijn grenzen 
 

De wijze schrijvers hebben ook veel spreuken over de hovaardij 
verzameld, zoals ‘Hoogmoed komt voor de val’. De duizelingwekkende 
hoogte van Israëls macht en de oogverblindende praal aan het koninklijk 
hof maakten het volk bang. Waar ligt de grens? Hoe hoog kan de mens 
klimmen? Hoever mag hij reiken? 
Naast de spreuken werden onder het volk eeuwenoude verhalen uit 
allerlei landen van het Midden-Oosten verteld, en de schrijvers tekenden 
ze op. Die verhalen spelen zich af in een vreemde, heel andere tijd. God 
wandelde toen nog op aarde, schiep er orde en sprak met de mensen. De 
eeuwige mens betreedt het toneel. De eerste mens. De mens van alle 

tijden. Jij en ik. We worden herinnerd aan onze herkomst en aan ons einde. Wij zijn van de grond 
der aarde en keren ernaar terug. Ook de kruik is van klei, van grond; zij gaat zolang te water tot ze 
breekt. 
Hier worden we gewaarschuwd en behoed om niet verder te reiken dan we kunnen. Onze plaats is 
gegeven èn bepaald:  tussen God en de dieren. 
 
Genesis 2,5-8.18-24 
In die tijd waren er op aarde nog geen planten in het wild of op de velden. Want God had nog geen 
regen op aarde laten vallen en er was nog geen mens om de grond te bewerken. 
Uit stof van de grond boetseerde God toen de mens, en Hij blies adem in zijn neus. Zo ontstond er 
mens, een levend wezen. 

Om de mens te voeden legde God een tuin 
aan, Eden genoemd, ergens in het oosten. 
Daarin plaatste Hij de mens om de grond te 
bewerken en de tuin te onderhouden. 
God keek toe en dacht: Het is nog niet 
goed. De mens is eenzaam. Hij heeft geen 
gezel die bij hem past. God boetseerde uit 
grond alle dieren op het land en alle vogels 
in de lucht. Hij bracht ze bij de mens en 
zei: ‘Jij mag ze namen geven. Jij mag 
bestemmen waarvoor ze zullen dienen.’ 
De mens gaf namen aan al de tamme en 

aan de wilde dieren, ook aan de vogels in de lucht. Maar tegen geen enkel dier kon hij zeggen: ‘Jij 
zult mijn partner zijn, mijn vriend, iemand zoals ik ben’. 
Toen liet God een diepe slaap over de mens komen. Hij nam één van zijn ribben weg. Met grond 
boetseerde God om die rib heen een vrouw. Hij bracht haar bij de mens. En de mens riep uit: 

‘Nu is het been van mijn gebeente 
en vlees van mijn vlees! 

Ben ik man, zij is mannin! 
Ik noem haar ‘Eva’, dat is: 
‘Moeder van alle leven’.’ 

Zo komt het dat man en vrouw hun ouders verlaten en zich aan elkaar hechten. Ze horen samen 
 
Genesis 2,9.16-17; 3,1-24 
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In die tijd liet God in de tuin allerlei bomen 
opschieten met aanlokkelijke vruchten, 
heerlijk om van te eten. Maar midden in de 
tuin stond de boom van levenskennis. 
‘Hiervan mag je niet eten,’ zei God tot de 
mens. ‘De vruchten van alle andere bomen 
mag je vrij gebruiken. Maar wie het 
levensgeheim wil bemachtigen, vindt de 
dood.’ 
Van alle dieren die God geboetseerd had, 
was de griezelige slang het sluwst. Zij zei 
tot de vrouw: ‘Heeft God je nu werkelijk 
gezegd dat je van geen enkele boom in de 
tuin mag eten?’’We mogen wél van de 
bomen in de tuin eten,’ antwoordde de 
vrouw. ‘God heeft alleen gezegd: Van de 
boom van levenskennis midden in de tuin 
mag je niet. eten. Raak die vruchten zelfs 
niet aan, anders vind je de dood!’ 
‘Je zult helemaal niet sterven,’ zei de slang. 
‘Maar God weet dat je ogen zullen 
opengaan als je van die boom eet. Dan zul 

je zijn zoals God. Dan bemachtig je het levensgeheim.’Toen dacht de vrouw: Het zou misschien 
toch goed zijn ervan te eten. De vruchten zien er mooi uit! En het levensgeheim in handen hebben is 
wel aantrekkelijk. 
Zij plukte dus een vrucht en at ervan. Ze gaf ervan aan haar man, die bij haar stond. Ook hij at van 
de vrucht. 
Hun ogen gingen open! Het eerste wat zij inzagen was de schaamte. Waren ze naakt en had het hen 
niet gedeerd, nu werden ze verlegen voor elkaar. Ze probeerden hun lenden te bedekken met vij-
genblaren. En toen ze bij het opkomen van de middagwind God in de tuin hoorden komen, verbor-

gen zij zich tussen de bomen. 
‘Waar zijn jullie?’ riep God. 
‘We hoorden U in de tuin komen,’ 
zei de man. ‘Maar we voelen ons 
naakt en berooid in uw ogen. 
Daarom verbergen we ons.’ 
‘Hoe zijn jullie dat gaan inzien van 
die naaktheid? Hebben jullie van de 
boom gegeten die Ik verboden had 
De man antwoordde: ‘De vrouw die 
Gij me als gezellin geschonken hebt, 
heeft me zo’n vrucht gegeven. Ik heb 
ervan gegeten.’ 
‘Hoe heb je dat kunnen doen?’vroeg 
God nu aan de vrouw. 
‘Het is de slang die mij ertoe verleid 
heeft,’ antwoordde zij. 

Toen besliste God over het lot van de slang: 
‘Vervloekt ben je  
onder alle tamme, 
 onder alle wilde dieren.  
Op je buik zul je kruipen,  
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stof zul je vreten,  
zolang er slangen zijn.  
Nooit komt er vriendschap  
tussen slang en mens.  
Jij snapt naar zijn hiel,  
hij verplettert je kop.’ 

 
Over de vrouw besliste God: 
‘Zwaar zal het zijn kinderen te dragen  
en pijnlijk kinderen te baren.  
Altijd zul je verlangen naar een man,  
al heerst hij over de vrouw.’ 
 
Ten slotte bepaalde Hij het lot van de man: 
‘Vervloekt is de grond die je bewerkt: 
distels en doornen brengt hij voort.  
Om je brood te verdienen  
zul je werken tot je zweet.  
Zo zal het zijn tot je terugkeert  
naar de grond waaruit je komt.’ 
 
In de tuin stond ook de boom van levensduur. En God dacht: Door van de boom van kennis te eten 
kan de mens het leven beheersen als een god. Eet hij bovendien nog de vrucht van levensduur, dan 
blijft hij ook voorgoed in leven zoals een god. 
Dus stuurde Hij de mensen uit de tuin. Hij maakte nog wel kleren uit dierenhuiden en deed hen die 
aan. Maar de mens moest de grond gaan bebouwen waaruit hij geboetseerd was. Daarom zegt men: 
Denk eraan mens: 
Je komt uit grond  
naar grond keer je terug. 
 
Genesis 4,2-16 
In die tijd leefden er twee broers. Kaïn bewerkte de grond, Abel was schaapherder. 
De broers droegen offers op aan God. Kaïn nam daarvoor de vruchten van de grond, Abel de eerst-

geboren lammetjes van zijn beste 
schapen. 
Na verloop van tijd merkte Kaïn dat zijn 
broer succes had met al wat hij 
ondernam. Hij werd jaloers op zoveel 
geluk. Hij dacht: God ziet hem liever 
dan mij. Zijn offers worden aanvaard, de 
mijne niet. En hij werd woedend. 
‘Waarom kijk je zo kwaad?’ vroeg God 
aan Kaïn. ‘Wie het goede wil is vrolijk. 
Beraam je boze plannen, dan loert het 
kwaad als een roofdier aan je deur. Hoe 

zul je het de baas blijven?’ 
Maar Kaïn zei tegen zijn broer: ‘Laten we een eindje gaan wandelen.’ 
Ze waren nog niet ver of Kaïn sprong op zijn broer toe en vermoordde hem. 
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‘Waar is je broer Abel?’ vroeg God, toen 
Hij Kaïn weer eens ontmoette. 
‘Ik weet het niet. Moet ik soms voor dat 
broertje zorgen?’ 
‘Wat heb je gedaan?’vroeg God nu 
streng. ‘Aan Mij behoorde het leven van 
je broer, niet aan jou! Ik verbied je nog 
vruchten te winnen op de grond die nu 
van zijn bloed doordrenkt is. Een 
zwerver en vagebond zul je zijn op 
aarde!’ 
‘Hoe zal ik dat kunnen dragen?’ vroeg 
Kaïn bevreesd. ‘Ik moet weg van de 
grond die me voedsel verschaft, en weg 

van U! Ieder die mij ontmoet kan me doden om Abel te wreken...’ 
‘Nee,’ zei God. ‘Om je te beschermen zal Ik je een kenteken geven. Wie jou raakt, raakt Mij.’ Zo 
trok Kaïn weg uit Gods nabijheid. 
 
Genesis, 6,5-8,22; 9,12-17 
In die tijd namen de boosheid en het geweld onder de mensen toe. God zag hoe de mens de hele dag 

kwaad begeerde en Hij kreeg spijt dat Hij de mens geboetseerd had. Verdrietig 
zei Hij: ‘Ik ga de mensen van de aardbodem wegvagen. Het spijt Me dat Ik ze 
gemaakt heb. Maar vind Ik een rechtschapen mens, dan red Ik hem.’ 
Noach en zijn vrouw waren rechtschapen mensen. Zij hadden drie getrouwde 
zonen. De hele familie leefde in vrede met God. 
‘De wereld is slecht,’ zei God tegen Noach. ‘Ik wil hem verdelgen. Je moet een 
grote boot bouwen van pijnhout en riet. Hij mag wel honderdvijftig meter lang 
zijn, vijfentwintig meter breed en vijftien meter hoog. Maak er een onderste, 
een tweede en een derde ruim in. Bestrijk hem van binnen en van buiten met 
pek. En vergeet de deur niet! Over zeven dagen wil Ik het laten regenen op 
aarde, veertig dagen en veertig nachten lang. 
Alles wat Ik gemaakt heb, wil Ik van de aardbodem wegvagen. Maar jullie 
moeten in de boot gaan. En neem van alle dieren 
één paar mee, telkens een mannetje en een wijfje. 

 
Van de soorten die kunnen geofferd worden, neem je zeven paar. Zo zul je al de soorten dieren van 
de aarde redden.’ 
Noach deed wat God hem gevraagd had. 
De zevende dag begon het te regenen. Noach bracht zijn vrouw en zijn familie in de boot en ook 
alle dieren. God deed de deur achter hen dicht. 
Veertig dagen en veertig nachten lang stortte er een vloed water op de aarde neer. De boot van 
Noach werd opgetild door het water en ging drijven. Maar alles wat op aarde leefde werd verdelgd. 



 87 

Toen de regen ophield, begon het water langzaam in de aarde weg te zakken. Noach wachtte nog 
veertig dagen en liet toen een raaf los om te zien of het water al was weggevloeid. Maar de raaf 
bleef heen en weer vliegen, want. nergens was het droog. Na zeven dagen liet Noach een duif los. 
Maar het dier vond geen plek om zijn pootjes te laten rusten. Het kwam teruggevlogen. Noach stak 
zijn hand uit om de duif te pakken en weer in de boot te halen. Hij wachtte nog eens zeven dagen en 
liet opnieuw een duif los. Die bleef weg tot tegen de avond en kwam toen terug met een groene 
olijftak in de bek. 
‘Dat betekent vrede,’ zei Noach. ‘God wil weer goed zijn. Het water is gezakt.’ 
Maar hij wachtte nog eens zeven dagen en liet voor de derde maal een duif los. Die duif is niet meer 
teruggekomen. Met zijn vrouw en de hele familie verliet Noach toen de boot. 
‘Laat nu ook maar alle dieren naar buiten,’ zei God. ‘Breek het dak open en laat ze wemelen en 
wriemelen. Dat ze zich vermenigvuldigen en weer talrijk worden!’ 
Noach bouwde een altaar, koos wat van de dieren die geofferd kunnen worden, en slachtte ze voor 
God. ‘De dankoffers van mensen zijn Mij aangenaam,’ zei God. ‘Al is hun hart tot kwaad geneigd, 
nooit zal Ik nog de hele wereld verdelgen. Ik zet een regenboog aan de hemel. Stapelen de wolken 
zich op of dreigt er een vloed en je ziet de boog, weet dan dat Ik mijn belofte houd. 
Zolang de aarde bestaat, 
komt oogsttijd na zaaien,  
wisselen warmte en koude elkaar af,  
zomer en winter, dag en nacht.  
Nooit houdt dat nog op.’ 
 
Genesis 11,1-9 

 
In die tijd spraken alle mensen op aarde één zelfde taal en gebruikten dezelfde woorden. Velen had-
den zich in de vlakte van Babylonië gevestigd. 
Zij maakten veel te grote plannen en zeiden tegen elkaar: ‘Laten we een stad bouwen. En middenin 
een trappentoren, zo hoog dat hij tot in de hemel reikt. Dan krijgen we macht over God en heersen 
wij over de hele wereld.’ 
Ze maakten duizenden tegels en bakten ze in ovens. Als mortel gebruikten ze asfalt. Maar God 
kwam naar beneden en bekeek de hoge toren die de mensen wilden maken. 
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‘Wat zij nu ondernemen is nog maar een begin,’ zei God. ‘Blijven ze één groot volk met één zelfde 
taal, dan zal men later niets kunnen beletten van al wat ze van plan zijn. Ze willen regeren zonder 
toom.’ 
Toen bracht God verwarring in hun taal, zodat de een de ander niet meer verstond. Er kwam ruzie 
van, en ze gingen uit elkaar. Over alle landen van de wereld zijn de mensen nu verspreid. Zo is er 
een einde gekomen aan de bouw van die stad. Ze heet ‘Babel’, want dat betekent ‘Verwarring’. 
 
Wie het onderste uit de kan wil hebben... 
 

Zulke verhalen, die waarschuwen voor overmoed, hoorden de schrijvers van 
koning Salomo onder het volk vertellen. Zij tekenden ze op. Want zij hadden 
gemerkt dat Salomo’s zucht naar praal en rijkdom geen grenzen kende. 
 
 
 
 
 

 
1 Koningen 3,1-4; 9,16. 11,1-8 
Farao van Egypte kwam met Salomo overeen, dat de stad Gezer bij het rijk Israël zou behoren. In 
het verdrag dat ze opstelden stond ook te lezen, dat een dochter van Farao de vrouw zou worden 
van Salomo. 
Behalve de dochter van Farao huwde Salomo nog veel vrouwen uit de landen rondom. Zo bleef hij 
bevriend met de nabuurlanden en maakte de grenzen van zijn land veilig. 
De vreemde vrouwen woonden niet alleen in het koninklijk paleis, maar Salomo liet ook heilig-
dommen voor haar oprichten. Daar konden zij hun goden vereren. Zelfs de koning liet er overvloe-
dige offers opdragen. Zo leerde hij zijn volk vreemde goden dienen. 
 
1 Koningen 9,10-14 
De schulden van Salomo aan Chiram, de koning van Tyrus, liepen hoog op. Chiram had veel ceders 
en cypressehout geleverd voor de bouw van tempel en paleis. En onnoemelijk veel goud voor de 
versiering ervan. Om zijn schulden te vereffenen schonk Salomo aan Chiram twintig steden van 
Galilea... de Israëlitische inwoners inbegrepen. 
Chiram ging met Salomo zijn nieuwe aanwinst bekijken. Hij vond het maar een armetierig ge-
schenk. De steden bevielen hem niet, want hij zei: ‘Collega, wat is dat voor ‘n gebied dat u me 
schenkt! Het is maar ‘kaboel’!’ 
Sindsdien wordt die streek wel eens ‘Kaboel’ genoemd. 
 
1 Koningen 11,26-40 
Onder de mannen die in Jeruzalem arbeidsdienst moesten verrichten voor Salomo, was er een zeke-
re Jerobeam, uit de stam Efraïm in het noorden. Hij was zo’n flinke kracht, dat Salomo hem ver-
trouwen schonk en hem aanstelde tot opzichter over de hele groep sjouwers uit het noorden. 
Eens kwam hij terug van zijn werk en ontmoette in het open veld een profeet. Er werd heen en weer 
gepraat. Ze klaagden erover dat de mensen van het noorden wel erg uitgebuit werden. Zoveel dagen 
verplichte arbeidsdienst, en ten slotte kwam alles ten goede aan Jeruzalem en aan de stam Juda in 
het zuiden. Maar ja, de koning zelf stamde uit Juda... 
Plots greep de profeet zijn mantel en scheurde hem in twaalf stukken - het was nog wel een nieuwe! 
‘Hier, neem tien stukken,’ zei hij tegen Jerobeam. ‘Zo zie ik het nog gebeuren: de tien stammen van 
het noorden scheuren zich af van Jeruzalem. Jij mag ze in ontvangst nemen, jij zult hun koning zijn. 
Salomo’s familie houdt nog twee stammen over in het zuiden, Juda en Benjamin. Daar mag het ko-
ningshuis van David voort regeren.’ 
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Alles wat de profeet gezegd had, kwam Salomo ter ore. Hij besloot Jerobeam te doden, maar die 
vluchtte naar Egypte en bleef er tot aan de dood van Salomo. 
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VIJFDE HOOFDSTUK 
 

NOG MEER KONINGEN EN PROFETEN 
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1 DE MANTEL GESCHEURD 
 
Mijn pink is dikker  
1 Koningen 12,1-24 
Na de dood van koning Salomo riep zijn zoon Rechabeam de raadslieden van zijn vader bijeen. Hij 
ging met hen naar Sichem, een stad in het noorden van het land. Daar wilde hij zich door de burgers 
van het hele rijk plechtig laten uitroepen tot nieuwe koning. 
Maar de mensen zeiden: ‘We willen eerst met je praten. Wij hier in het noorden zijn niet gelukkig 
geweest onder het beleid van je vader. Hij heeft ons behandeld als trekbeesten. Een zwaar juk heeft 
hij ons opgelegd. We willen je dienen en tot koning uitroepen, maar dan moet je de arbeid verlich-
ten waartoe je vader ons verplicht heeft.’ 
‘Kom over drie dagen terug, dan zal ik antwoord geven,’ zei Rechabeam ontstemd. 
De Israëlieten stuurden een ijlbode naar Egypte om Jerobeam te halen, de werkopzichter, die uit 
vrees voor Salomo gevlucht was. 
Ondertussen raadpleegde Rechabeam de raadslieden van zijn vader: ‘Wat zal ik dit volk antwoor-
den?’ 
De wijze heren overlegden de zaak en zeiden ten slotte: ‘Als koning zult u het volk moeten dienen. 
Geef ze een vriendelijk antwoord, en ze zullen voor altijd uw gezag erkennen.’ 
‘Ik zie het anders,’ antwoordde Rechabeam. En de volgende dag riep hij de jongemannen samen 
met wie hij opgegroeid was. Hij was van plan hen op hoge posten te benoemen. 
‘Wat zal ik ze antwoorden?’vroeg hij hen. ‘Ze willen hier vermindering van het werk dat mijn vader 
hen opgelegd heeft.’ 
‘Hard tegen hard!’ antwoordden de jongelui. ‘Zeg hen: Mijn pink is dikker dan het middel van mijn 
vader. Ik zal het juk dat mijn vader jullie opgelegd heeft, nog zwaarder maken.’ 
Na drie dagen kwam het volk bij Rechabeam terug. Het werd nu aangevoerd door de werkopzichter 
Jerobeam. Rechabeam gaf het harde antwoord dat de jongelui hem ingegeven hadden, en hij voegde 
eraan toe: ‘Heeft mijn vader jullie doen werken onder zweepslagen, ik laat gesels maken met haken 
die jullie vlees aan flarden rijten!’ 
Het was voor allen duidelijk wat de nieuwe koning wilde. Ze riepen terug: ‘Hebben wij dan nog iets 
te maken met het koningshuis van David? We willen zijn kleinzoon niet! Laat de Judeeërs zelf voor 
hun hoofdstad werken! Wij trekken naar huis!’ 
Rechabeam had nauwelijks de tijd om in zijn wagen te stappen en te vluchten. Vanuit Jeruzalem 
stuurde hij nog wel de rijksleider van de arbeidsdienst om te onderhandelen, maar het volk stenigde 
hem dood. 
Toen riep Rechabeam alle mannen van de stammen Juda en Benjamin bijeen. Duizenden strijders 
verzamelde hij om met geweld het noorden te onderwerpen aan zijn troon. Maar een profeet ging 
voor het leger staan en zei: ‘Trek niet op! God heeft misschien beschikt dat Rechabeam enkel over 
ons regeert. Dat wij onze broeders in het noorden bevechten, wil Hij zeker niet. Keer naar huis te-
rug!’ 
Zo kwam het dat de afstammelingen van David alleen over de stammen Juda en Benjamin koning 
werden. Hun rijk noemt men Juda. 
De stammen van het noorden riepen Jerobeam tot koning uit. Ze verenigden zich rond de stam Efra-
im. Hun rijk heet Israël. 
 
Als Mozes het meegemaakt had...  
1 Koningen 12,26-32; 13,33-34 
Jerobeam dacht: Als de mensen van mijn land naar Jeruzalem blijven gaan om offers op te dragen 
in de tempel, zullen ze daar ook naar de priesters luisteren, de rechters raadplegen en ten slotte Re-
chabeam toch als koning erkennen. Dan keren ze mij de rug toe. 
Daarom gaf hij bevel twee heiligdommen te bouwen in zijn eigen rijksgebied. Het ene heiligdom 
werd in Betel opgetrokken, in het zuiden aan de grens met Juda. Het andere in Dan, aan de noord-
grens van het rijk. Jerobeam liet twee gouden stieren maken. 
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Het ene beeld werd in het heiligdom van Betel geplaatst, het andere in Dan. Jerobeam zelf wijdde 
ze in en hij sprak tot zijn volk: ‘Jullie zijn nu lang genoeg naar Jeruzalem opgetrokken. Dit, Israëlie-

ten, verbeeldt de god die onze 
voorvaders uit Egypte heeft geleid!’En 
hij besteeg de trappen van het altaar 
om offers op te dragen. 
Een profeet kwam naar Jerobeam toe. 
Hij zei, dat je niet zwaarder tegen de 
bedoeling van God kon zondigen, en 
hij bedreigde de koning met Gods 
straffen. Maar de koning maakte het 
nog erger. Op zijn bevel werden nog 
meer heiligdommen opgericht. Alwie 
maar wilde werd priester gewijd en 
mocht offers opdragen. 
De Kanaanieten die nog in het land 
woonden, vonden Jerobeam een 
geschikte koning. Zij waren immers 
gewoon hun goden op dierenbeelden te 

plaatsen. Die dieren stelden voor wat zij van hun goden verwachtten: kracht en nieuw leven. Veel 
Israëlieten daarentegen zeiden: ‘Dat is tegen de eerste en bijzonderste voorschriften voor de tien 
gezegdes, die ons bij de Sinaiberg gegeven zijn. Als Mozes nog onder ons geweest was, 
zou hij ontzettend woedend geworden zijn. Misschien had hij wel de schrijftafels met Gods gezeg-
des verbrijzeld!’ 
 
2 EEN BOEKROL IN KONINGSHANDEN 
 
Gedraag je zoals God 

Koningen als Salomo en Jerobeam hebben hun volk niet alleen 
slecht gediend door vreemde goden te doen vereren naast jah we. Zij 
hebben ook de rijken en de machtigen van hun land begunstigd. 
Handelaars, hofbeambten, prinsen en rechters mochten zich alles 
veroorloven ten koste van de kleine man en ten nadele van de 
bewoners van het platteland. Wie weerloos was, zoals de armen, de 
slaven, de vreemdelingen, de weduwen en wezen, werd ongenadig 
uitgebuit. 
Priesters van Jahwe hadden nochtans de tien gezegdes van het 
verbond met God uitgelegd en toepasselijk gemaakt voor het leven 
van alledag. Hele boekrollen hadden zij gevuld met wetten en voor-
schriften om de mensen te leren in vrede met elkaar om te gaan. De 

verzameling van al die bepalingen werd ‘de wet van Mozes’ genoemd. 
 
 
Uit Exodus 20,22-23,13 : Deuteronomium 12-2G era Leviticus 19 

 
Bemin je naaste als jezelf. Doe je volksgenoten geen kwaad, koester geen wrok 
tegen hen. Ze zijn je broeders en zusters. 
Wanneer je een weggelopen rund of ezel van je buur ziet, moet je het dier bij 
hem terugbrengen, zelfs al is die buur je vijand. Wanneer je de ezel van iemand 
in elkaar ziet zakken onder een zware last, moet je een handje helpen, zelfs al is 
het de ezel van je vijand. 
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Vervalt een van je broeders tot armoede, wees dan niet hardvochtig en houd je beurs niet voor hem 
dicht. Geef mild en met een blij hart. Armen zullen er altijd onder jullie zijn. 
Wanneer je de oogst binnenhaalt of druiven plukt, keer dan niet terug om de laatste halm en de laat-
ste druif op te halen. Laat de armen op je akker en in je wijngaard de vergeten vruchten plukken. 
Wanneer je geld leent aan een noodlijdende, eis dan geen rente zoals de geldschieters doen. En om 
de zeven jaar moet je alles kwijtschelden. 
Neem je de mantel van een arme in pand, geef hem dan terug vóór de avond valt, want hij heeft 
misschien niets anders om zich toe te dekken als hij gaat slapen. 
Buit je naaste niet uit. Heeft een arme voor je gewerkt, geef hem dan zijn loon vóór de zon onder-
gaat, want hij kijkt er naar uit. 
Om de zeven jaar zul je allen vrijlaten die zich als slaaf moesten verkopen om hun schulden te beta-
len. Een weggelopen slaaf mag je niet aan zijn meester uitleveren. 
Vreemdelingen mag je niet slecht behandelen. Geef hen de rechten die je zelf geniet en bemin hen 
zoals jezelf. Gedenk dat je eigen voorvaders jarenlang vreemdelingen waren in Egypte. Je God 
heeft ze bevrijd. 
Doe nooit onrecht aan weerlozen, aan de weduwen en de wezen van je volk. Samen met de vreem-
delingen moeten zij ondersteund worden met een deel van de belasting die je aan de tempel betaalt. 
Verplaats de grenspalen van je akkerland niet in je voordeel. Gebruik steeds een zuivere weeg-
schaal, juiste gewichten en juiste maten voor koren, voor olie en voor al wat je koopt of verkoopt. 
Wees niet partijdig bij het rechtspreken. Laat je niet omkopen door geschenken. Wie steekpennin-
gen aanvaardt, ziet de zaken niet zuiver. Benadeel niemand en trek niemand voor. Zie niemand naar 
de ogen. Laat je niet beïnvloeden door de meerderheid. Geloof niet het getuigenis van één persoon; 
alleen de verklaring van twee of drie getuigen is geldig. 
Wie gestolen heeft moet teruggeven. Wie geslagen heeft moet geslagen worden. Oog om oog, tand 
om tand. 
Gedraag je zoals God. Hij geeft deze voorschriften om jullie lang en gelukkig te doen samenleven. 
Doe je te kort aan kleinen of weerlozen, en roepen zij tot God, dan zal Hij hen verhoren en partij 
voor hen kiezen. 
Zodra de koning de troon bestegen heeft, moet hij op een boekrol een afschrift laten maken van 
deze voorschriften. Hij moet er alle dagen in lezen, zodat hij zich niet boven zijn broeders verheft 
maar met ontzag voor God al deze bepalingen onderhoudt. 
 
Een land vol vrede 
Wie echter zal koningen terechtwijzen, als zij er meer op uit zijn zilver en goud te vergaren dan het 
recht van de armen te verdedigen? Koningen hebben alle macht in handen. Iedereen vreest hun 

scepter... behalve de PROFETEN. Zij staan achter Gods voorschriften. Zij kie-
zen partij voor God, die kleinen en verdrukten ter harte neemt. Zij verstaan de 
verzuchtingen van het volk, dat om rechtschapen koningen vraagt 
 
 
Psalm 72 

God, 
laat de koning regeren zoals Gij,  

laat hem rechtspreken volgens uw wet, 
laat hem vrede brengen onder de mensen. 
Als hij opkomt voor de armen,  
recht verschaft aan misdeelden  
en de uitbuiters verplettert... 
als hij de zijde kiest van de geringen,  
ter harte neemt wie geen helper heeft  
en bevrijdt wie zucht onder geweld... 
bidden wij voor zijn geluk:  
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dat hij lang mag regeren! 
Dan kunnen rechtschapenen welvaren  
in een land vol vrede, voor altijd! 
. 
 
3 WIE STORT ISRAEL IN HET ONGELUK? 

 
Elia, een profeet als een vuur  
1 Koningen 16,29-33; 17,1-18,46 
Toen Achab koning werd over de stammen van het noorden, sloot hij een vredesverdrag met de 
koning van Sidon. Daarin werd onder meer bepaald, dat Izebel, een prinses van Sidon, zijn vrouw 
zou worden. 
De nieuwe koningin vereerde Baal, de god van haar vader. Achab liet daarom in Samaria, de hoofd-
stad van zijn rijk, een tempel bouwen voor Baal. Overal in het land werden altaren opgericht, zodat 
het hele volk de nieuwe god met offers kon eren. Samen met de Kanaanieten baden de Israëlieten 
tot Baal om regen, om overvloed van vruchten op de akkers, om vermeerdering van hun kudden 
schapen, en ze vroegen hem hun vrouwen veel kinderen te schenken. Zij maakten hem tot ‘heer’ 
van het land, zoals zijn naam betekent. 
Op zekere dag ging de profeet ELIA naar de koning toe: ‘Ik sta in dienst van Jahwe, de God van 
Israël. Er zal geen dauw of regen op het land vallen tenzij de enige God het wil! Erken Hem alleen, 
of in de komende jaren zal het land uitdrogen. U hebt de keuze!’ 
Izebel was woedend om die woorden van Elia. Zij liet alle profeten van Jahwe opsporen. Maar Elia 
kon ontsnappen. Hij stak de grens over naar Sidon. 
Bij de stadspoort van Sarepta aangekomen, zag Elia een vrouw die hout aan het sprokkelen was. 

‘Wil je zo goed zijn een kruik water 
voor me te halen?’ vroeg hij. ‘Ik ben 
moe en heb hevige dorst.’ Zij ging op 
weg naar huis. Elia riep haar nog na: 
‘Breng ook een stuk brood mee, 
alsjeblieft.’ 
‘Ach man,’ antwoordde de vrouw, ‘ik 
ben een arme weduwe. Ik heb geen 
brood meer. Alleen nog een handvol 
meel in de pot en een restje olie in de 
kruik. Nu was ik hout aan het 
sprokkelen om voor de laatste keer eten 
klaar te maken voor mijn zoontje. 
Daarna zullen we van honger sterven.’ 
‘Blijf maar hopen,’ antwoordde Elia. 
‘Ga naar huis en doe wat je van plan 
was. Maar maak eerst een broodje voor 
mij. Breng me dat. Daarna kun je voor 
je kind en voor jezelf zorgen. Er blijft 

zeker genoeg meel in de pot en voldoende olie in de kruik tot er weer regen valt.’ 
En zo gebeurde het. De pot raakte niet leeggeschept en de kruik niet leeggegoten, zoals Elia gezegd 
had. 
Geruime tijd later werd het zoontje van de weduwe doodziek. Zij nam hem op haar schoot om hem 
te verwarmen, maar hij stierf. 
‘Man van God!’ schreide de vrouw. ‘Wat heb ik nu aan je? Eerst bewijs je mij een dienst. Je mag 
bij me logeren, en nu word ik gestraft. Ben jij zó van God, dat je mijn zonden ziet en mij ervoor laat 
boeten?’ 
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‘Geef de jongen aan mij,’ zei de profeet. Hij nam het kind van haar schoot, bracht hem naar de bo-
venkamer waar hij zijn intrek had 
genomen, en legde hem op zijn bed. 
 
‘Heer, mijn God!’ bad hij. ‘Brengt Gij 
nu ook hier ongeluk? Die weduwe is 
goed voor me, ik mag bij haar te gast 
zijn. En Gij stort haar in het verdriet.’ 
Driemaal ging hij languit over het kind 
liggen en smeekte er telkens bij: ‘Heer, 
mijn God, laat het leven in hem 
terugkeren!’ 
Hij werd verhoord: de jongen begon te 
ademen en leefde weer. Elia nam hem 
in zijn armen, ging naar beneden en gaf 
hem aan zijn moeder terug. 
‘Ik ben er nu zeker van,’ zei ze 

verheugd. ‘je bènt een man van God. Al wat jij zegt komt vast van Hem.’ 
Na een lang verblijf te Sarepta keerde Elia naar zijn land Israël terug. ‘Op mijn woord valt daar 
geen regen sinds mèèr dan een jaar,’ zei hij. ‘Er heerst zonder twijfel grote hongersnood.’ 
Koning Achab had zijn hofmaarschalk Obadja ontboden. Die man was werkelijk wat zijn naam 
betekent: een ‘dienaar van Jahwe’. Hij had zelfs in het geheim profeten van God onder zijn hoede 
genomen. Hij had hen eten en drinken bezorgd, en hen verborgen voor de ijveraars van Izebel en 
van Baal. Nu beval de koning aan Obadja: ‘Kom met me mee om het land te doorkruisen. We zoe-
ken alle bronnen en beken op. Misschien vinden we voldoende gras om de paarden en de muildie-
ren van het leger in leven te houden. Anders moeten we ze laten afmaken.’ Achab ging de ene kant 
uit, Obadja de andere. 
Toen hij alleen was, kwam Obadja Elia tegen. Hij herkende hem onmiddellijk, boog diep tot de 

grond, en zei: ‘Bent u het werkelijk, heer 
Elia?’ 
‘Ja! En vertel de koning maar dat ik terug 
ben,’ zei Elia. 
Obadja schrok: ‘U wilt mijn ongeluk! Overal 
heeft de koning u laten zoeken. Iedereen die 
ondervraagd werd, moest er een eed op doen 
dat hij u niet gehoord, gezien of gevonden 
had. En nu zegt u zomaar: Vertel de koning 
dat ik er ben? Als ik hier vandaan ga om het 
hem te zeggen, kunt u weer verdwijnen. Dan 

vermoordt hij me zeker!’ 
‘Als de zaken er zo voor staan, wil ik Achab vandaag nog spreken,’ 
antwoordde Elia. En Obadia ging de koning halen. 
Toen koning Achab Elia in de verte zag, riep hij: ‘Ben jij het? Jij die Israël in het ongeluk stort?’ 
‘Niet ik stort Israël in het ongeluk,’ antwoordde Elia, ‘maar u! en heel de koninklijke familie! U 
overtreedt immers de gezegdes van God. U vereert Baal! Laat alle mensen van het rijk maar eens 
samenroepen op de berg Karmel. De ware God van Israël wil het opnemen tegen Baal. Ik kom ook! 
Ik wil het opnemen tegen de honderden ijveraars van Izebel en van haar god. Ze zijn sterk genoeg: 
ze eten alle dagen op kosten van de koninklijke schatkist!’ 
Koninklijke boden werden naar alle hoeken van het land gestuurd om de mensen uit te nodigen. 
Toen allen op de berg Karmel samen waren, ging Elia voor het volk staan en sprak het toe. ‘Hoe 
lang nog blijven jullie twee knieën tegelijk buigen: èèn voor Jahwe en èèn voor Baal? Is Jahwe de 
god van Israël, volg Hem dan. Is Baal de heer van het land, volg dan Baal. Jullie hebben de keuze!’ 
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Het volk gaf geen antwoord. Daarom zei Elia: ‘Ik ben de enige profeet die overgebleven is. Ik daag 
de honderden ijveraars van Baal uit! Haal twee stieren. De ijveraars van Baal mogen er èèn kiezen 
en hem gereed maken voor het offer. Laat ze hun god aanroepen. Maar het brandhout op het altaar 
mogen ze niet aansteken. Ik zal hetzelfde doen en Jahwe aanroepen. De god die antwoordt en vuur 
zendt om het offer te verteren, bewijst dat hij de ware God van Israël is.’ 

 
‘Akkoord!’ riep het volk en wachtte in spanning af. De ijveraars mochten beginnen. Ze kozen een 
stier, slachtten hem en legden hem op het brandhout. Ze riepen Baal aan: ‘Antwoord! Antwoord! 
Antwoord toch!’ Maar er kwam geen antwoord. 
Tegen het einde van de morgen vroeg Elia spottend: ‘Kunnen jullie niet wat harder roepen? Als hij 
god is, moet hij het horen. Misschien is hij in gedachten verzonken. Of zit hij op het toilet? Mis-
schien is hij met vakantie. Of wellicht slaapt hij, dan moeten jullie hem wekken!’ 
De ijveraars deden nog mèèr hun best. Ze riepen steeds harder, kerfden zich met hun dolken tot het 
bloed van hen afdroop. Maar nog kwam er geen antwoord. 
Omstreeks de tijd van het avondoffer trad Elia naar voren en liet het volk naderbij komen. Het al-
taar van de God van Israël, dat omvergehaald was, bouwde hij weer op. Rond het altaar maakte hij 
een diepe geul en liet hem met water vullen. Hij stapelde houtblokken op het altaar, slachtte de stier 
en legde hem erop. 
‘Vul vier kruiken met water,’ zei hij. ‘Giet ze over het offer en over het hout.’ Toen alles gereed 
was, zei hij: ‘Nog vier kruiken.’ Tot driemaal toe. Nu stroomde het water langs alle kanten van het 
altaar af. 
‘God van onze voorvaders Abraham, Isaak en Jakob,’ bad Elia, ‘toon dat Gij de God van Israël zijt. 
Geef antwoord! Dan erkent het volk U als enige God en keert zijn hart weer tot U.’ 
Vuur sloeg in het hout. Het verteerde het offer en ook de stenen van het altaar. Het likte zelfs het 
water op in de geul. 
‘Jahwe is de ware God!’ riep het volk. De mensen wierpen zich voorover op de grond om de enige 
God te vereren. ‘Jahwe is de God van Israël!’ 
‘Grijp al de ijveraars van Baal en verdrink ze in de Kisonbeek,’ beval Elia. ‘Niemand van hen mag 
ontkomen!’ 
Daarna beklom hij de top van de berg Karmel. Hij knielde neer, stak zijn hoofd tussen de knieën en 
bad. 
 
Aan een jongen die hem gevolgd was, vroeg Elia: ‘Wil jij nog iets verder gaan? Tot waar je de zee 
kunt zien. En tuur naar de lucht in de verte.’ 
‘Ik zie niets,’ antwoordde de jongen. 
Elia bad opnieuw met aandrang. Toen riep hij: ‘En nu?’ 
‘Niets!’ riep de jongen weer. 
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Elia vroeg het tot zevenmaal toe. Bij 
de zevende maal antwoordde de jon-
gen: ‘Nu zie ik een kleine wolk uit de 
zee opstijgen. Niet groter dan een 
handpalm.’ 
Elia stond op. Hij zocht koning 
Achab tussen de menigte die nog 
steeds geestdriftig aan het roepen 
was, en hij zei: ‘Als u vandaag nog 
wilt eten en drinken, rijd dan 
onmiddellijk naar huis. Ik hoor in de 
verte de stortregen al kletteren.’ 
Achab steeg in zijn wagen. Elia trok 
zijn gordel vast om de lenden en 
rende voor de wagen uit. Zo vurig 
was hij door God bezield. 

 
1 Koningen 19,1-18 
Koningin Izebel vernam welk lot Elia de ijveraars van Baal had doen ondergaan. Zij stuurde iemand 
naar hem toe met de boodschap: ‘Ik zweer dat ik je binnen de vierentwintig uren dezelfde dood zal 
doen sterven.’ 
Toen vluchtte Elia om zijn leven te redden. Hij trok naar Berseba in Juda, en vandaar dieper de 
woestijn in. Na een dagmars in de woestijn zag hij een grote bremstruik. Hij ging er onder zitten. 
‘Mijn God,’ zuchtte hij, ‘het wordt me te veel! 

Nu dwaal ik in de woestijn zoals onze 
voorvaders. We staan weer aan het 
begin. Onze vaders werden aan U 
verbonden op de berg Sinaï, maar mijn 
volk kan zelfs het eerste van uw gezeg-
des niet onderhouden. Met hart en ziel 
zoeken zij geluk bij een andere god. Dit 
is het einde van het verbond. Het is 
verbroken... Ik houd het niet langer uit! 
Ik kan niet mèèr dan Mozes. Laat me 
sterven, mijn God.’ 

Uitgeput strekte Elia zich uit onder de struik en sliep in. Hij droomde dat een bode van God een 
kruik water bracht en een plat brood, op gloeiende stenen gebakken. De bode schudde hem wakker 
en zei: ‘Eet en drink. Anders heb je geen kracht voor de reis. Je moet nog ver.’ Tot tweemaal toe 
droomde hij dat. Daarna was hij klaar wakker. 
Ik moet verder, dacht hij. God zal voor me zorgen. Hij heeft toch ook onze ouders in de woestijn 
veertig jaar lang gevoed met manna en gedrenkt met water uit de rots. Ik ga naar Hem toe op de 
Sinaï-berg! 
Na een tocht van veertig dagen en veertig nachten kwam Elia bij de heilige plaats op de berg. Daar 
vond hij een grot om te overnachten. Hij vroeg zich af: ‘Wat doe ik hier? Ik heb vurig geijverd voor 
God. Maar de Israëlieten willen niet aan Hem verbonden zijn. Zij halen zijn altaren omver, zij ver-
moorden zijn profeten. Ik alleen blijf over, en ook mij willen ze doden... God, waar blijft Gij?’ 
Toen kwam God hem nabij. Voor Hem uit ging een geweldige storm, die de berg deed schudden en 
de rotsen deed splijten. Maar Elia dacht: In het geweld vind je God niet. 
Daarop volgde een hevige aardbeving. Maar Elia dacht: In de overmacht vind je God niet. 
Toen zette een bliksem alles in vuur en vlam. Maar Elia dacht: In de vernieling vind je God niet. 
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Ten slotte suisde er een zachte wind. Elia bedekte zijn gezicht met zijn mantel en ging aan de in-
gang van de grot staan. Hij dacht: Baal toont zich in onweer en bliksem, maar de God van Israël 
sprèèkt tot zijn volk. In een zachte bries kun je Hem horen. Ik luister. 
God heeft in Elia gesproken. De profeet heeft weer moed gekregen. Hij besliste: Ik keer op mijn 
stappen terug. Er is nog profetenwerk te doen. God wil vast en zeker verbonden blijven aan al de-
genen die niet knielen voor Baal en die de godenbeelden niet kussen om ze te vereren. Al was het 
voor een rest van zevenduizend mensen, Gods verbond blijft bestaan! 
 
1 Koningen 21,1-27 
Elia keerde terug naar zijn land Israël. 
Daar woonde een man die Nabot heette. Op een heuvel in Jizreël bezat hij een mooie wijngaard, 
vlak naast het zomerpaleis van koning Achab. Op een dag verzocht Achab hem: ‘Wil je mij die 

wijngaard afstaan? Hij grenst aan mijn 
tuin. Ik kan er wat moois van maken.’ 
‘Daar voel ik niet veel voor, heer 
koning,’ antwoordde Nabot. 
‘Ik geef er je een betere voor in de 
plaats,’ stelde de koning voor. ‘Of als 
je dat liever hebt: ik geef er geld voor.’ 
‘U moet er toch wel rekening mee 
houden,’ zei Nabot, ‘dat mijn 
voorouders ten tijde van Jozua juist 
deze grond gekregen hebben als hun 
deel van het land van God. Ik leef 
ervan met m’n familie. Nee, ik kan het 
niet doen.’ 
Achab keek somber. Hij draaide zich 

toornig om en trok zich terug in zijn paleis. Hij ging op bed liggen mokken, het gezicht naar de 
muur gekeerd; hij wilde niets eten. 
Terwijl hij daar zo lag, kwam Izebel bij hem: ‘Waarom ben je ontstemd? Kom je niet eten?’ ‘Nabot 
wil zijn wijngaard niet afstaan!’ 
‘Ben jij nu de man die alle macht over de Israëlieten in handen heeft?’vroeg Izebel fijntjes. ‘Je 
pruilt als een kind! Kom, eet en drink wat. Ik zorg wel dat je die wijngaard krijgt.’ 
De koningin schreef een brief aan de oversten van de stad Jizreël: ‘Doe alsof een ramp de stad be-
dreigt. Kondig voor alle burgers een dag van gebed en vasten af om vergiffenis van zonden te ver-
krijgen en het onheil af te weren. Tijdens de plechtigheid moet Nabot vooraan zitten. Koop enkele 
gemene kerels om, die Nabot zullen beschuldigen van een of ander misdrijf waarop de doodstraf 
staat.’ 

Izebel ondertekende de brief met de naam van de 
koning, rolde het perkament op en verzegelde het met 
het zegel van de koning. 
De volgende dag riepen de oversten van de stad de 
burgers bijeen voor een boeteviering. Nabot mocht 
vooraan zitten. Twee vlegels namen tegenover hem 
plaats. Ze verklaarden, zo luid dat iedereen het kon 
horen: ‘Nabot trekt het onheil over ons aan! We hebben 
hem kwaad horen spreken van de koning en daarbij 

heeft hij zelfs God vervloekt.’ 
Allen waren verontwaardigd. In de verwarring werd Nabot gegrepen, buiten de stad gevoerd en 
gestenigd.Zodra Izebel vernam wat er gebeurd was, betrad zij de kamer van Achab: ‘Sta op, man! 
Nabot is gestorven. De wijngaard is van jou.’ 
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Achab begaf zich aanstonds op weg. Hij nam een dienaar mee om de grenspalen tussen zijn tuinen 
en de wijngaard weg te nemen. Maar Elia stond hem al op te wachten. ‘Zo! Komt u het erfgoed van 
de overledene in bezit nemen? U verdient dat de honden uw bloed oplikken, zoals ze dat van Nabot 
opgelikt hebben. En de koningin zal het niet beter vergaan. Nooit heeft een koning zich zo door zijn 
vrouw laten misleiden om te doen wat God mishaagt!’ 
De koning zag het kwaad in, dat hij berokkend had. Hij scheurde zijn kleren om te rouwen, trok een 
boetekleed aan en vastte om Gods vergeving af te smeken. 
 
2 Koningen 2,1-15 
Elia werd oud en gebrekkig. Steunend op zijn stok, ging hij naar Gilgal, dat in de verlaten vlakte 
aan de oever van de Jordaan ligt. Hij zocht er Elisa op, die leider was van een hele groep profeten. 
Na hun onderhoud zei Elia: ‘Ik moet nu naar Betel. Blijf jij maar hier.’ 
‘Geen sprake van, dat ik je alleen zou laten,’ antwoordde Elisa. 
Toen zij bij Betel gekomen waren, naderden enkele mannen uit de profetengroep van Elisa. Ze na-
men hem terzijde en fluisterden: ‘Weet je wel dat God elk ogenblik Elia tot zich kan roepen?’ 
‘Ja, stil maar. Ik weet het,’ antwoordde Elisa. 
‘Nu moet ik naar Jericho,’ zei Elia. ‘Blijf jij maar hier.’ ‘Nee, ik laat je niet alleen gaan,’ antwoord-
de Elisa. Ook bij Jericho stonden enkelen van de profeten van Elisa. Ze zeiden hem zacht: ‘Weet je 
wel dat God elk ogenblik Elia tot zich kan roepen?’ 
‘Ja, ik weet het. Stil maar,’ antwoordde Elisa. 
Weer zei Elia: ‘Nu moet ik naar de Jordaan. Blijf jij maar hier.’ 
Elisa hield vol: ‘Bij God! Nee, ik verlaat je niet!’ Samen gingen ze verder. Op een afstand volgden 
wel vijftig leden van de profetengroep. Bij de Jordaan gekomen, nam Elia zijn mantel, rolde hem op 
en sloeg ermee op het water. Het water week en de bedding van de rivier kwam te voorschijn. 
Droogvoets bereikten zij de overkant. 

‘Mag ik je om iets verzoeken vooraleer 
je ons voorgoed verlaat?’waagde Elisa 
te vragen. ‘Ik zou graag van je erven.’ 
‘Wat dan?’ vroeg Elia. 
‘De geest van God waarmee je bezield 
bent.’ ‘Alsof ik daarover beschik!’ 
antwoordde Elia. ‘Maar misschien 
wordt hij je wel gegeven... door God.’ 
Pratend gingen ze verder. En plots was 
het alsof een vurige wagen met vurige 
paarden tussen hen door vloog... Elia 
was er niet meer. 
Elisa riep nog: ‘Vader! Vader Elia! Jij 
die voor Israël zo sterk was als de 
ruiterij!’Maar behalve de mantel die van 
zijn schouders gegleden was, had Elia 

geen enkel spoor nagelaten. 
‘God heeft hem opgenomen,’ zei Elisa bij zichzelf, en hij treurde. Hij raapte de mantel op en keerde 
terug naar de oever van de Jordaan. Daar sloeg hij op het water zoals hij Elia had zien doen, en hij 
riep: ‘God van Elia, waar blijft Gij?’ Hij sloeg een tweede maal. Het water verdeelde zich weer, 
zodat hij droogvoets kon oversteken. 
De mannen van de profetengroep hadden het vanuit de verte gezien. Ze zeiden: ‘De geest van Elia 
werkt nu in Elisa!’ Ze gingen naar hem toe en erkenden hem als nieuwe profeet van Israël. 
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Zo werd in de profetengroepen over Elia verteld. Omdat niemand ooit het 
graf van de profeet heeft gezien, gelooft men dat hij bij God verblijft. Hij 
staat daar gereed om weer naar zijn volk gezonden te worden. Dan zal hij 
de uiteindelijke komst van God voorbereiden. Hij zal ons hart naar God 
toe bekeren. 
Over wat Elisa, zijn opvolger, gedaan heeft, werden nog meer volkse en 
naïeve verhalen opgetekend in de bijbel. Maar we gaan nu luis teren naar 
profeten van u,ie vooral woorden bewaard zijn gebleven. Hun uitspraken 
noemt men ‘orakels’. Iedereen voelde immers aan, dat zij met het gezag 
van God spraken. Met open oog voor wat onder mensen gebeurt, beoorde-

len zij ons doen en laten. In naam van God plaatsen zij ons voor de keuze. Zullen we voor God kie-
zen en voor het geluk van de medemem? Of voor een samenleving als een hel, tegen Gods bedoe-
ling in? Wij kunnen zelf onze toekomst kiezen. 
Een van die profeten was AMOS. Hij trad op in de regeringsjaren van Jerobeam de Tweede. Die 
koning had Israël groot gemaakt. Maar alleen de machtigen en de rijken van het land genoten de 
voordelen van de nieuwe welvaart. 
 
Amos, een ruwe klant  
Amos 3,2; 2,6-8.10-12; 8,4-6 
 
Luister! 
Ik spreek in naam van God. 
Al heb Ik jullie uitverkoren  
en al houd Ik van jullie mèèr  
dan van alle andere mensen ter wereld,  
Ik zal rekenschap vragen 
van al jullie onrechtvaardigheid. 

 
Jullie spannen strikken  
en vangen de weerlozen.  
Als slaaf verkopen jullie rechtschapenen 
om de schuld van een paar schoenen. 
De geringen krijgen hun recht niet,  
de armen worden door jullie vertrapt. 
Jullie vlijen je neer bij de altaren  
op mantels die als pand werden genomen; 
de wijn die jullie drinken, 
is betaald met afgeperst geld. 
Jullie zeggen: 
‘De rustdag duurt te lang!  

Wanneer is de feestdag om?  
Dan doen we weer zaakjes,  
stallen het koren uit, verkopen graan.  
De korenmaat verkleinen we, 
de weegschaal wordt vervalst, de prijs wordt verhoogd.’ 
Maar laat de aarde eens beven 
en wankelen als een hoog geladen wagen...  
dan sidderen jullie als een riet, 
dan zal berouw niet baten.  
Al lopen jullie nog zo hard,  
snelle benen zullen niet redden:  
de schuld valt op je hoofd. 
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Amos 4,1-3 

Luister, dames van Samaria,  
koeien op vette weiden! 
Jullie trappen op de behoeftigen  
als waren zij stof op de weg.  
Jullie verteren maar, laten je dienen, 
en commanderen: ‘Breng ons te drinken!’ 
Wat, als de dagen komen 
dat jullie opgehaald worden aan haken, 
aan angels in het achterwerk geslagen, 
en weggesleurd worden door de bressen 
in de muren van je stad? 

 
Amos 6,1.4-7 
Luister, leiders van een weergaloos volk!  
Onbezorgd en zelfverzekerd 
liggen jullie in paleizen,  
terwijl het land verkommert. 
Luierend op bedden van ivoor,  
je rekkend op damasten kussens,  
vreten jullie de lammeren van de kudden,  
het fijnste kalfsvlees uit de stallen. 
Jullie verzinnen liederen,  
tokkelen op de harp,  
denken David te evenaren.  
Jullie slurpen wijn uit brede schalen, 
 zalven je met kostelijk parfum...  
Maar de crisis in het land 
deert jullie niet! 
Leiden zullen jullie: voorop gaan in de stoet  
van uitgewezen ballingen! 
 
Amos 5,10.12-13 
Luister, groten van mijn volk! 
Jullie haten de rechter die onkreukbaar is,  
verfoeien wie rechtvaardig oordeel velt.  
Onschuldigen laten jullie vonnissen; 
om armen hun recht te ontnemen  
geven jullie steekpenningen. 
Onze tijd is zo bedorven en slecht, 
dat wijzen geen woord durven inbrengen. 
 
Amos 3,12; 5,14-15.18-20.24 
Laat het recht vloeien als water,  
gerechtigheid stromen als een beek.  
Streef het goede na, doe geen kwaad.  
Misschien spaart God nog 
een kleine rest in Israël, 
zoals een herder uit de muil van een leeuw  
een paar schenkels redt of een oor. 
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Zoek God, dan schenkt Hij leven  
en zal Hij er voor jullie zijn,  
zoals jullie zo graag beweren. 
Wat zal de dag van Gods komst brengen?  
Victorie, zoals jullie verwachten? 
Het vergaat je zoals iemand 
die voor een leeuw kan vluchten,  
maar door een beer wordt overvallen.  
Kun je aan de beer ontsnappen 
en leun je met de hand tegen een muur,  
een slang uit de spleet zal je bijten! 
De V-dag van God brengt duisternis,  
nachtelijk donker. Geen dageraad in zicht. 
 
Amos 7,10-15; 3,4-8 
Een priester van het heiligdom in Betel zond aan koning Jerobeam de Tweede de volgende bood-
schap: ‘In heel het land ondermijnt Amos uw koninklijk gezag. Ons volk is tegen al zijn dreigemen-
ten niet bestand. Hij heeft zelfs durven zeggen: De koning zal sneuvelen en het volk zal van zijn 
grond verbannen worden.’ 
En tegen Amos zei de priester: ‘In naam van de koning: Ziener, maak dat je wegkomt! Verdwijn uit 
ons land, ga maar in Juda de kost verdienen met orakelen. Hier in Betel mag dat niet. Dit heiligdom 
staat onder het gezag van de koning. Dit is een rijksgebouw.’ 
‘Ik ben geen profeet zoals jij het opvat,’ antwoordde Amos bedaard. ‘Ik ben veehoeder en vijgen-
kweker. Geen koning heeft me gezonden of geeft me te eten. Maar God heeft me uit mijn werk ge-
haald. Hij heeft me opgedragen: Ga als profeet naar mijn volk Israël, en zeg dat het van zijn grond 
verbannen zal worden. 

 
Brult een leeuw in het woud 
als hij geen prooi geroofd heeft? 
 Sidderen de burgers van de stad  
als er geen alarm geblazen is?  
Orakelt een profeet 
als hij niet gezonden is? 
De Heer God heeft gesproken,  
moet ik dan niet profeteren?’ 
 
 

4 JUDA GEWAARSCHUWD 
Nog meer profeten hebben namens God de Israëlieten tot bekering 
willen overhalen. Maar de koningen en het volk sloegen hun woorden in 
de wind. Daarom zijn ze ten slotte van hun grond verbannen. Dat is als 
volgt verlopen. 
De koning van Assyrië had zijn macht uitgebreid over het ganse Mid-
den-Oosten. Aan de kleine landen legde hij een jaarlijks te betalen 
belasting op. De koning van Israël heeft echter geweigerd die belasting 
te betalen. Daarom heeft het Assyrische leger het land overvallen. De 
hoofdstad Samaria werd ingenomen. Sommige Israëlieten zijn naar Je-
ruzalem gevlucht. Anderen naar elders. Maar de koning en de 
voornaamsten van het volk zijn als ballingen weggevoerd. Mensen uit 

andere landen zijn naar Israël overgebracht. Men zal ze later ‘Samaritanen’ noemen. 
Nu bleef alleen nog het kleine Juda over. Ook daar hebben profeten de koningen en het volk ge-
waarschuwd. Een van hen was JESAJA. 
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Jesaja verwacht een betere koning  
2 Koningen 16,5-9; Jesaja 7,1-17; 8,5-8 
In de dagen dat het koninkrijk Israël nog bestond, sloten de koningen van Israël en van Damascus 
vriendschap met elkaar. Ze kwamen overeen om de jaarlijkse belasting aan Assyrië te weigeren. Ze 
wilden ook het koninkrijk Juda overhalen om met die opstand mee te doen. Maar Achaz, die toen 
koning was in Juda, wees hun voorstel af. 
Op een dag werd aan Achaz gemeld: ‘De soldaten van Resin, de koning van Damascus, staan aan 
de grens. Ze willen met het leger van Pekach, de koning van Israël, het land Juda binnenvallen. Ze 
willen uw troon omverwerpen en hier in Jeruzalem een vriend van hem koning maken.’ 
Toen beefden koning Achaz en de Judeeërs van angst, zoals bomen sidderen in de storm. IJlings 
beval de koning de muren van de stad te versterken en alles voor te bereiden om een langdurig be-
leg te trotseren. Het kanaaltje dat de burgers van drinkwater moest voorzien, liet hij bijzonder goed 
beveiligen. Zelf ging hij het werk inspecteren. 
Aan dat waterkanaaltje ging de profeet Jesaja de koning opzoeken. Hij had zijn zoontje meege-
bracht, dat --en naam vol betekenis droeg: ‘Een rest keert terug’. Jesaja was er namelijk van over-
tuigd dat God tenminste een deel, een rest van het volk zou sparen: allen die hun hart naar Hem 
wilden keren. 

‘Blijf rustig,’ zei Jesaja tegen de koning. ‘Vrees niet. Stoor u niet aan die 
twee koningen en aan hun legers. Resin en Pekach zijn niet mèèr dan twee 
rokende, uitgebrande houtstompen. Laat ze maar plannen smeden. Namens 
God zeg ik u: Er komt niets van! De hoofdstad van de Arameeën is maar 
Damascus, en het hoofd van Damascus is toch maar Resin. De hoofdstad van 
de Israëlieten is maar Samaria, en het hoofd van Samaria is toch maar 
Pekach. De hoofdstad van Juda is echter Jeruzalem: daar woont God! En het 
hoofd van Jeruzalem is een afstammeling van David: aan hem heeft God 
beloofd dat zijn troon niet zal wankelen in eeuwigheid! 
Vertrouwt u niet vast,  
dan staat u niet vast!’ 
Maar koning Achaz aarzelde. Hij had het plan opgevat boden naar de 
machtige koning van Assyrië te sturen met het bericht: ‘Ik wil mijn land aan 
u onderwerpen. Kom en verlos mij uit de greep van de koningen Resin en 

Pekach’ Jesaja drong dus aan: ‘Als u niet blindelings op God durft vertrouwen, vraag Hem dan een 
teken. Bid om een opvallend gebeuren, dat u kan helpen om te geloven 
‘Nee,’ antwoordde Achaz. ‘Ik mag God niet op de proef stellen.’ 
‘Maar mensen tergen, dat doet u wel,’ zei Jesaja verwijtend. ‘En nu tergt u ook nog God! Daarom 
geeft Hij u ongevraagd een teken. Zie, de jonge vrouw zal een zoon ter wereld brengen. Geef hem 
de naam Emmanuel, dat betekent: ‘God is met ons’. Want nog voordat het kind de jaren van ver-
stand heeft bereikt, zullen de landen waarvoor u zo bang bent, ontvolkt zijn. De koning van Assyrië 
haalt ze wel leeg. Dan breken er tijden van voorspoed aan voor uw land en uw volk.’ 
Achaz heeft niet naar de profeet geluisterd. Hij stuurde boden om de hulp van de koning van Assy-
rië te vragen, en hij betaalde ervoor met grote sommen zilver en goud uit de tempel van Jeruzalem. 
Het altaar van God liet hij verplaatsen, en in het midden van het tempelplein liet hij altaren oprich-
ten voor Assyrische goden. 
Daarom ging Jesaja naar hem toe en zei: ‘U en uw volk hebben geen vertrouwen gesteld in onze 
God, die als het rustig stromende waterkanaal Jeruzalem wil beveiligen. Daarom zal God de wilde 
wateren van de Eufraat naar Juda sturen! De Assyrische soldaten zullen over onze grenzen stromen, 
stad en land overspoelen, en stijgen tot aan uw hals.’ 
 
Van toen af aan begon Jesaja uit te kijken naar een betere koning. Volgens oud-Israëlitische 
gewoonte werd een koning van Juda bij zijn aanstelling gezalfd met olie. Daarom noemde men hem 
de ‘gezalfde’, in het Hebreeuws ‘messias’. Het portret dat Jesaja schetst van de beste van de 
koningen, is in Juda nooit werkelijkheid geworden. Maar het volk zal altijd blijven uitzien naar een 
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is in Juda nooit werkelijkheid geworden. Maar het volk zal altijd blijven uitzien naar een ideale 
gezalfde koning (messias) zoals Jesaja hem beschreven heeft. 
 
Jesaja 11,1-9 

Een nieuwe koning zal als een twijg ontspruiten 
aan de stamboom van Davids vader;  
als een scheut zal hij opschieten uit de wortel Isaï. 
Hij wordt de beste van de koningen 
bezield met de geest van God.  
Een geest van inzicht en sterkte,  
een geest van omgang met God,  
een geest van ontzag voor Hem. 
Niet naar uiterlijke schijn spreekt hij recht,  
niet op grond van horen-zeggen. 
Hij beschermt het recht van de zwakken, 
de zaak van de armen wordt eerlijk behandeld.  
Hij veroordeelt de verdrukkers, 

boosdoeners horen hun vonnis. 
Hij doet alles met rechtschapenheid,  
hij handelt met zin voor recht. 
Mensen als wolven wonen dan samen  
met hen die weerloos zijn als lammeren.  
Panters vlijen zich neer naast bokjes,  
leeuwen grazen samen met kalveren;  
een kind zou hun koning kunnen zijn.  
Zuigelingen spelen bij het hol van de adder  
en kinderen aaien het nest van de slang.  
Niemand doet nog kwaad in mijn heilig land. 
Want zoals de bodem van de zee  
doordrenkt is van water, 
zijn allen vervuld van God. 
 
In afwachting daarvan bleef jesaja het onrecht aanklagen. 
 
Jesaja 5,1-7 
Laat me zingen van mijn vriend, 
het lied van mijn vriend en zijn wijngaard. 
Mijn vriend had een wijngaard  
op een heuvel met vette grond.  
Hij spitte hem om, raapte er de stenen uit,  
plantte er wijnstokken van de fijnste soort.  
Hij bouwde ook een wachtpost 
en kapte wijnpersen in de rots.  
Nu verwachtte hij druiven...  
de wijngaard gaf enkel bocht! 
Burgers van Jeruzalem, mensen van Juda, 
 hoe zouden jullie oordelen als God vroeg:  
Doe uitspraak over Mij en mijn wijngaard?  
Wat kon Ik nog mèèr voor hem doen?  
Waarom draagt hij bocht en geen druiven?  
Weten jullie wat Ik met hem zal doen? 
Ik neem zijn omheining weg,  
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dan wordt hij kaalgevreten.  
Ik breek zijn muren af, 
dan wordt hij platgetrapt.  
Ik snoei of wied niet meer,  
dan schieten er distels op. 
Ik verbied de wolken te regenen,  
dan wordt hij een wildernis. 
 
De wijngaard van God  
is Juda’s koningshuis.  
Zijn geliefde planten  
zijn Juda’s burgers. 
Hij hoopte op gerechtigheid  
maar kreeg ongerechtigheid.  
Hij verwachtte betrachting van recht  
maar vond verachting van recht. 
 
Jesaja 1,10-20 
Jullie lijken wel leiders van Sodoma  
en zijn als het volk van Gomorra.  
Luister naar wat ik in Gods naam zeg. 

Wat heb Ik aan je talrijke offers? 
Ik heb genoeg van het vet van rammen, van het 
bloed van stieren en bokken.  
Wie heeft jullie gevraagd 
de tempelpleinen plat te lopen 
en voor mijn aanschijn te komen?  
Jullie feesten en vieren, 
maar bedrijven ook onrecht.  
Ik ben het beu! 
Ik sluit mijn ogen voor biddende handen waar 
bloed aan kleeft.  
Ik sluit mijn oren voor gebeden zonder tal uit 
valse monden. 

Wassen jullie je eerst rein! 
Weg met het kwaad! Uit mijn ogen!  
Zoek het goede te doen: 
help de verdrukten,  
doe recht aan wezen,  
verdedig de weduwen. 
Kom, laten we vrede sluiten.  
Al zijn jullie zonden vuurrood,  
ze kunnen worden als sneeuw.  
Al is jullie schuld als purper,  
wit kan hij worden als wol...  
als jullie meegaand willen zijn  
en bereid om te luisteren. 
 
Uit 2 Koningen 18,17-19,37 
Hizkia, de nieuwe koning, luisterde naar Jesaja’s raad. Hij vertrouwde op de bescherming van God, 
en om zijn land weer vrij te maken weigerde hij belasting te betalen aan Sanherib, de koning van 
Assyrië. 
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Maar de beheerder van koning Sanherib en de opperbevelhebber van het Assyrische leger kwamen 
met een indrukwekkende stoet ambtenaren naar Jeruzalem. Zij stelden zich dreigend op bij het wa-
terkanaal en vroegen naar de koning. Hizkia stuurde zijn hofmaarschalk Eljakim naar hen toe, ver-
gezeld van de rijkskanselier en van een schrijver. 
‘Dit laat koning Sanherib zeggen aan de koning van Jeruzalem,’ begon de Assyrische beheerder 
plechtig. ‘Waar steunt dat vertrouwen van jou eigenlijk op? Een grote mond volstaat niet om het op 
te nemen tegen de koning van Assyrië. Alleen legerkracht telt. Willen we eens wedden? Wij leveren 
je tweeduizend paarden, als jij in staat bent ze met ruiters te bemannen! Je mag ze gaan zoeken tot 
in Egypte... Je rekent toch zo graag op Farao. Maar Farao is niet mèèr dan een geknakte rieten stok. 
Steun je daarop, dan steekt hij dwars door je hand. Of wellicht vertrouw je op die god van jullie, op 
Jahwe? Als die de hele wereld bestuurt, zoals jullie beweren, dan heeft hij ook mij met mijn legers 
gezonden om je hoofdstad in te nemen!’ 
Eljakim onderbrak de spot van de Assyrische beheerder: ‘Spreek toch Aramees, de diplomatentaal; 
wij verstaan dat wel. Gebruik niet de taal van Juda, want het volk op de muren van de stad luistert 
mee.’ 
‘Juist daarom!’antwoordde de beheerder. En hij riep nog luider: ‘Laten jullie je niet bedriegen door 
koning Hizkia! Hij kan jullie niet redden. Hij kan niet voorkomen dat jullie onder het komende be-
leg van de stad je eigen drek zullen moeten eten en je eigen water drinken. Geven jullie je over! 
Kom de stad uit! Dan laten we jullie in leven. Dan mogen jullie in vrede de vruchten van wijngaard 
en vijgeboom eten, en water drinken zoveel jullie willen. Laat Hizkia maar alleen op Jahwe ver-
trouwen! Heeft die god ooit een volk kunnen redden uit de greep van Sanherib, de machtige koning 
van Assyrië? Hoe zou hij dan Jeruzalem redden?’ 
Koning Hizkia ontving ook nog een brief van Sanherib met de eis dat Jeruzalem zich zou onder-

werpen. Toen de Assyrische soldaten op 
de koop toe de stad begonnen te 
omsingelen, werd hij radeloos. Hij 
stuurde iemand naar de profeet Jesaja 
om te vragen of hij voor stad en land 
wilde bidden. Zelf ging hij ook naar de 
tempel om te bidden. Hij legde 
Sanheribs brief voor aan God en zei: 
‘Heer, Gij hebt zelf gehoord, dat de 
beheerder van de koning van Assyrië U 
heeft bespot. Inderdaad, Sanherib voelt 
zich machtig. Hij heeft volken 
onderworpen, hun landen ingepalmd, 
hun godenbeelden in het vuur geworden. 

Maar Gij, toon dat Ge God zijt en kunt helpen. Red ons uit zijn greep!’ 
Een volgeling van Jesaja kwam het gebed van Hizkia onderbreken. ‘Dit zegt de profeet in naam van 
God: Uw gebed is verhoord. Tegen Sanherib, de koning van Assyrië, zegt God: 
Je hebt Mij laten honen en beschimpen,  
je hebt je verheven gewaand boven Mij,  
de Heilige van Israël! 
 
Met strijdwagens heb je bergen beklommen,  
versterkte steden tot puinhopen gemaakt...  
Ik liet het gebeuren. 
Nukkige os, nu ‘steek Ik een ring door je neus.  
Wild paard, Ik leg een bit tussen je lippen.  
Terug naar je stal!’ 
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De volgende nacht brak een ziekte uit onder de Assyrische soldaten. Velen stierven. Sanherib liet 
het legerkamp opbreken en keerde naar zijn land terug. 
 
Koning Josia hervormt de eredienst  
Uit 2 Koningen 22-23: Deuteronomium 12; 16 
 
Toen JOSIA over Juda regeerde, liet hij de bouwvallige gedeelten van de tempel te Jeruzalem her-
stellen. In een van de vervallen kamers werd een oude boekrol gevonden met ‘wetten van Mozes’. 
De koning liet de rol bij zich brengen en vroeg dat men eruit zou voorlezen. De koninklijke schrij-
ver las als volgt: 
‘Alle plaatsen, waar goden van andere volken vereerd worden, moeten met de grond gelijk worden 
gemaakt, - waar ze ook liggen. De altaren moeten worden omvergehaald en alle godenbeelden ver-

brijzeld. 
Alleen naar de tempel te Jeruzalem moeten jullie gaan om je God Jahwe te 
vereren. Die plaats heeft Hij uitgekozen om onder jullie te wonen. Alleen 
daar moeten jullie met je familie tot God bidden, Hem offers brengen, 
maaltijd houden van het offervlees en feestvieren. 
Driemaal per jaar moeten jullie optrekken naar de enige tempel waar God 
woont. Ga er ter bedevaart om Pasen te vieren. Slacht daar het paaslam en 
eet er zeven dagen ongezuurd brood om te gedenken dat God je volk met 
haast uit Egypte heeft doen vertrekken. 
Zeven weken later moeten jullie weer een bedevaart naar Jeruzalem doen. 
Dan is het eerste koren gemaaid en moeten jullie Pinksteren, het wekenfeest, 
vieren. Bied God dan de eerste vruchten van je akkers aan. 
Doe de derde bedevaart in het najaar, als de hele opbrengst van akkers, 
boomgaarden en wijngaarden ingezameld is. Geef een deel van je oogst aan 

God en vier zeven dagen feest in loofhutten. Gedenk dat jullie vaders in tenten moesten verblijven 
op hun tocht naar Kanaän.’ 
In de boekrol stonden nog veel andere wetten, die sinds lang niet meer door het volk onderhouden 
werden. Koning Josia was ontsteld. Hij stuurde mannen, die in heel het land en in de tempel van 
Jeruzalem de altaren van vreemde goden weg moesten nemen. Alle heilige voorwerpen werden ver-
brijzeld en verbrand. 
Daarna werd het volk samengeroepen. Vanaf een verhoging las de koning de wetrol voor. Hij ver-
bond het volk aan God en deed allen beloven dat zij de voorschriften van het wetboek stipt zouden 
naleven. 
Voortaan trokken de Judeeërs ter bedevaart op naar Jeruzalem voor de drie grote feesten. Tijdens de 
tocht over heuvels en door valleien zongen zij al biddend psalmen. 
 
Uit Psalmen 84; 122; 125 
We hebben gejuicht toen gevraagd werd: 
‘Wie gaat mee op naar de woning van God?’ 
We droomden van die tocht naar U, o Heer. 
Gelukkig zij die sterkte zoeken in U! 
Trekken wij door een dorre vallei,  

hij wordt een oase met regen.  
Bij elke pas groeit onze kracht:  
we gaan U aanschouwen op de tempelberg! 
En nu staan we hier, Jeruzalem, binnen uw wallen! 
Sterk gebouwde stad, huis aan huis verbonden. 
Hier komen alle stammen, het hele volk van God,  
om volgens wet te vieren de Heilige in ons midden. 
Voor u, Jeruzalem, bidden wij om vrede;  
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mogen al uw bewoners veilig zijn! 
 
Omdat het huis van God hier staat,  
vragen wij voorspoed voor de stad. 
 
Zoals bergen Jeruzalem omgeven,  
zo moge God zijn stad beschermen!  
Hij heeft haar immers lief, 
meer dan alle steden samen. 
 
Bij de ingang van de tempelgebouwen werd iedereen getoetst. Wie gerechtig bevonden werd, kreeg 
toegang tot het heilig domein. 
 
Uit Psalmen 15; 24; 100 
 
volk: 
Wie mag de tempelberg bestijgen?  
Wie mag het heiligdom betreden?  
priester. 
Wie niet tot andere goden bidt,  
niet zweert bij vreemde ‘heren’.  
volk: 
Wie mag bij U te gast zijn, God? 
Wie raag verblijven in uw heilig huis?  
priester: 
Wie zuiver van gemoed en hart,  
rechtschapen is in woord en daad. 
Zo iemand spreekt geen kwaad,  
doet recht aan al zijn naasten,  
benadeelt niet zijn buren. 
Stipt komt hij zijn beloften na.  
Hij leent en vraagt geen rente,  
is onomkoopbaar voor ‘t gerecht. 
volk: 
Liever één dag in uw woning, Heer God,  
dan duizend dagen elders. 
Liever wachten aan uw poort 
dan verblijven waar boosheid woont. 
priester: 
Kom voor Gods aanschijn  
met een lied in je mond.  
Treed binnen de poort  
om Hem te danken.  
Kom in zijn voorhof  
God loven met zang. 
volk: 
Hij heeft ons gemaakt,  
Hem behoren wij toe.  
Zijn volk zijn wij,  
door Hem gevormd. Loof Jahwe! - Halleloe Jah! 
 
Na de lofzang en de offers van de avonddienst vroeg het volk om Gods zegen. 
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Psalm 1-34 
volk: 
Gij, dienaars van God,  
die woont in zijn huis  
en dag na dag hier werkt, 
breng hulde aan de Heer. 
priester: 
Breng hulde aan de Heer,  
verhef de handen biddend.  
Hij zal je zegenen en bewaren,  
die hemel en aarde gemaakt heeft. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
vol vertrouwen naar hun stad en dorp terug. 
 
 
 
Psalm 23 

God is mijn herder!  
Wat kom ik te kort? 
Naar groene weiden leidt Ge mij,  
bij frisse bronnen mag ik rusten:  
Gij geeft nieuwe moed. 
Het altaar was voor mij een tafel  
met olie, wijn in overvloed: 
Gij geeft nieuwe kracht. 
Al zijn valleien doods en duister,  
gevaar en dreiging vrees ik niet:  
mij beschermt uw herdersstaf. 
Uw vriendschap blijft me volgen,  
ook ver van heiligdom en tempel:  

elke dag en overal. 
God is mijn herder! Wat kom ik te kort? 
 
Jeremia kan niet zwijgen  
Jeremia 7,1-15; 26,7-19.24 
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Onder de regering van koning Jojakim vatte de profeet JEREMIA post bij de poort van de tempel. 
Aan de pelgrims die daar stonden te dringen om binnen te gaan, 
verkondigde hij: ‘Dit zeg ik jullie namens God: de woning van God in 
ons midden zal ons niet vanzelfsprekend beschermen. Denk niet dat 
jullie zonder meer beveiligd zijn omdat God in de tempel verblijft. ‘De 
tempel van God! De tempel van God!’... dat is een valse leus.’ 
Allen keken verontwaardigd op en wilden mèèr horen. Jeremia 
vervolgde: ‘Jullie komen wel bidden en offeren. Proficiat!... Maar jullie 
stelen en moorden ook! Jullie leggen valse eden af! Man en vrouw zijn 
elkaar niet trouw! Is Gods huis in jullie ogen dan een rovershol? Hier 
vereren jullie onze God Jahwe, maar in je steden en dorpen lopen jullie 
achter vreemde goden aan. Hoe durven jullie dan zeggen: We zijn veilig, 
God zal ons vast beschermen? Ga eens kijken in Silo, waar de troon van 
God vroeger heeft gestaan. Stad en heiligdom liggen er verwoest. Zo zal 
God ook met deze tempel doen, en met de stad die eromheen is gebouwd!’ 
De priesters waren woedend. ‘Dood hem!’riepen ze. En alle aanwezigen schreeuwden het hen na. 
Ze grepen Jeremia vast. Ze wilden hem wurgen. ‘Hoe durf je zeggen dat de tempel verwoest zal 
worden? En dat deze stad een puinhoop wordt? Dat kost je je leven!’ 
 
Toen de edelen die het land bestuurden, vernamen welk een verwarring bij de tempelpoort heerste, 
kwamen zij uit het koninklijk paleis en gingen onder de stadspoort zetelen om recht te spreken. De 
priesters en alle aanwezigen beschuldigden Jeremia: ‘Hij heeft tegen de tempel van God gesproken. 
Hij heeft tegen de stad geprofeteerd. Hij moet sterven!’ 
Toen allen bedaard waren, vroeg Jeremia het woord. ‘Al wat jullie gehoord hebben, heb ik gezegd 
in naam van God. Beter dus je leven. Luister naar God. Misschien overvallen de rampen je dan niet. 
Met mij kunnen jullie doen wat jullie willen: ik ben in jullie macht.’ 
De edelen overlegden de zaak. Ten slotte zeiden ze tegen de priesters: ‘Hij is de dood niet schul-
dig.’ Een wijze ouderling sprak het volk toe en bedaarde het met de woorden: ‘Vroeger heeft al 
eens een profeet met verwoesting van de stad en de tempelberg gedreigd. Toch hebben de koning en 
het volk van Juda hem toen niet ter dood gebracht. Integendeel, ze hebben ontzag gekregen voor 
God. Ze hebben zich op zijn woord bekeerd en Gods gunst gewonnen. We zouden dus een zware 
schuld op ons laden door Jeremia kwaad te doen.’ 
Het is aan die woorden te danken, dat Jeremia niet in de handen van de priesters en van het gepeu-

pel gevallen is. Ze wilden hem doden. 
 
Jeremia 19,1-2.10-13; 20,1-3 
Niet lang daarna liep Jeremia bij een 
pottenbakker binnen. Hij kocht er een 
grote kruik. Daarmee begaf hij zich 
door de Schervenpoort tot buiten de 
stad. Bij de vuurhaard, waarin mensen 
aan vreemde goden werden geofferd, 
sloeg Jeremia de nieuwe kruik aan 
stukken. 
De omstanders waren niet weinig 
verbaasd! Ze vroegen om uitleg. 
Jeremia antwoordde: ‘Dit laat God 
jullie weten: Ik verbrijzel dit volk en 
deze stad zoals men onherstelbaar een 

kruik verbrijzelt. Mij hebben jullie verlaten, een bron van stromend water. Achter vreemde goden 
lopen jullie aan. Merken jullie dan niet dat het maar putten zijn, in de rots gehakt? Zij zijn gebarsten 
en houden geen water. Daarom zal Ik van heel Jeruzalem een vuurhaard maken. Een hel! Van al 
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jullie huizen waar men op de terrassen wierook brandt voor vreemde goden, maak Ik graven ... 
Tenzij jullie naar Mij luisteren.’ 
De priester die hoofdopzichter van de tempel was, had het orakel van Jeremia gehoord. Hij liet hem 
grijpen en beval hem stokslagen toe te dienen. Daarna werd Jeremia in de bovenkamer van de tem-
pelpoort opgesloten. Zijn armen en benen werden tussen houten balken geklemd, zodat hij onbe-
weeglijk gevangen zat. Pas de volgende dag werd hij vrijgelaten. Maar hem doen zwijgen kon men 
niet. 
 
Uit Jeremia -3-6..-31,31--34 
 
Dit moet ik jullie namens God zeggen: 
Bandieten zijn er onder jullie!  
Als vogelaars beloeren zij mensen  
en spannen netten om ze te vangen.  
Zoals een korf vol vogels zit,  
zitten hun huizen vol buit; 
zo zijn ze rijk geworden. 
Zij glimmen, voldaan van vet,  
zijn door en door verdorven,  
ontzien zelfs armen en wezen niet.  
Zou Ik dan niet vergelden 
al het afschuwelijke kwaad, 
dat in dit land bedreven wordt?  
Er zijn profeten die liegen 
en priesters spelen tiran...  
Keurt mijn volk dat goed? 
Als je nog iemand vindt die zijn plichten vervult  
en rechtschapen wil leven,  
vergeef Ik aan stad en land.  
Maar hard als kei is hun kop:  
ze willen zich niet bekeren! 
De ooievaar kent zijn tijd,  
tortel, zwaluw en reiger  
houden zich aan het seizoen  
voor hun trek over de wereld...  
Mijn volk weet niet wat Ik wil.  
Zoals uit een bron het water blijft stromen,  
zo stort mijn volk het kwaad uit zijn hart.  

Kan een Moor zijn kleur veranderen? 
Een panter zijn vlekken uitwissen? 
Zo kunnen jullie het goede niet doen,  
vergroeid zijn jullie met kwaad. 
 
Toch durven jullie nog bidden: ‘Gij zijt mijn Vader, 
mijn Vriend van weleer.  
Gij blijft toch niet kwaad,  
niet zinnen op wraak?’ 
Wat zou Ik jullie graag 
als mijn kinderen behandelen!  
Een heerlijk land aan jullie geven,  
mooier dan alle landen ter wereld!  

Jullie zouden Mij ‘Vader’ noemen  
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en Mij nooit meer de rug toekeren.  
Maar zoals man of vrouw 
elkaar ontrouw worden,  
zo bedriegen jullie Mij! 
Eens komt de dag,  
dat Ik Mij opnieuw aan jullie verbind.  
Niet zoals Ik Mij aan jullie vaders verbonden heb  
nadat Ik hen bij de hand uit Egypte had geleid. 
Want dat verbond hebben jullie verbroken.  
Dit verbond zal Ik met jullie sluiten: 
Ik schrijf mijn wet in je binnenste,  
Ik grif mijn wil in je hart. 
Niemand hoeft een ander nog te leren:  
‘Zo is God en dàt verwacht Hij.’  
Want groot en klein, rijk en arm,  
allen zullen met Mij omgaan, 
Mij kennen uit ervaring! 
 
Uit Jeremia 36-37 
Deze en nog veel andere woorden sprak Jeremia op het tempelplein, en allen die ter bedevaart naar 
Jeruzalem gekomen waren, luisterden naar hem. Daarom verboden de priesters hem nog langer op 
het tempelplein te profeteren. 
Toen zei Jeremia tot Baruch, een volgeling die hem toegewijd was: ‘Nu men mij belet naar de tem-
pel te gaan en te preken, zal ik je alles dicteren wat ik namens God te zeggen heb. Schrijf het in een 
boekrol. Ga jij dan naar de tempel. Voor alle Judeeërs moet je hardop lezen uit de rol. Misschien 
bidden ze dan tot God en bekeren zij zich.’ 
Op de eerstvolgende boetedag waren velen ter ere van God samengekomen. Baruch las op het bo-
venste tempelplein de woorden van Jeremia voor uit de boekrol. 
De edelen die het land bestuurden, werden bang. Ze lieten Baruch van het tempelplein weghalen en 
verborgen de boekrol in de werkkamer van de schrijver van het paleis. Aan Baruch gaven zij de 
raad: ‘Verberg je samen met Jeremia. Zeg aan niemand waar jullie zijn.’ Daarna brachten ze de ko-
ning op de hoogte van het gebeuren. 
‘Laat die boekrol halen!’beval de koning. ‘Breng hem in de winterzaal van het paleis.’ Daar ging hij 

bij het vuur zitten, het was december. Hij 
liet de woorden van Jeremia voorlezen. 
Telkens als er drie of vier kolommen 
gelezen waren, sneed de koning ze met 
een mes af en wierp ze in het vuur. Zo 
werd de hele rol verbrand. Behalve 
enkelen van de hovelingen was niemand 
onder de indruk van Jeremia’s orakels. 
Slechts drie mannen smeekten de koning 
de boekrol niet te verbranden, maar 
Jojakim luisterde niet naar hen. Hij liet 
Jeremia en zijn volgeling Baruch 
opsporen om hen gevangen te nemen. 

Niemand echter kon zeggen waar ze te vinden waren. 
Jeremia vernam wat de koning met zijn orakels gedaan had. Hij gaf Baruch een nieuwe boekrol en 
zei: ‘Schrijf maar opnieuw alles op wat in het boek stond. Daarna zal ik je nog veel andere orakels 
dicteren in dezelfde trant.’ 
 
Jeremia -37,1-38,16.22-23 
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Enkele jaren na de dood van koning Jojakim werd Sidkia koning te Jeruzalem. In die tijd hadden de 
Babyloniërs alle macht over de landen van het MiddenOosten in handen. Nebukadnessar was hun 
koning. Tegen de raad van Jeremia in had Sidkia, de nieuwe koning van Juda, het juk van Babylo-
nië afgeschud en geweigerd de jaarlijkse belasting te betalen. Weldra werd de hoofdstad Jeruzalem 
door Babylonische soldaten omsingeld. Nog voor het beleg begon, wilde Jeremia de stad uitgaan 
om met zijn familie een erfenis te regelen. Bij de Benjaminpoort hield een officier van de wacht 
hem aan en beschuldigde hem: ‘Jij wilt overlopen naar de Babyloniërs! Je hebt altijd gezegd: We 
moeten ons heil zoeken in de onderwerping aan Babel. Jij bent een vriendje van die Nebukadnessar. 
Nu ga je ons verraden en ons aan heen uitleveren!’ 
‘Nee,’ verdedigde Jeremia zich. ‘Ik loop niet over naar de Babyloniërs. Ik ben op weg naar mijn 
familie.’ Maar de officier geloofde hem niet. Hij arresteerde Jeremia en leidde hem voor de edelen 
van het land. De edelen werden woedend. Ze lieten Jeremia stokslagen toedienen en hem opsluiten 
in het huis van de schrijver. Jeremia werd in een enge, donkere kelder geworpen. Enkele dagen later 
liet koning Sidkia hem in het geheim uit de kelder halen en naar zijn paleis brengen. ‘Profeet, heb je 
niets te zeggen namens God?’vroeg hij. ‘Jazeker!’ antwoordde Jeremia. ‘Houd op met uw verzet 
tegen de koning van Babel. Door u te onderwerpen kunt u ons volk en ons land nog redden. Ik 
voorzie echter, dat u zult uitgeleverd worden in de handen van Nebukadnessar... Maar zeg eens: wat 
heb ik u, de hovelingen of het volk misdaan, dat ik in die kelder moet verrotten? Stuur me niet terug 
naar het huis van de schrijver. Ik ga er dood!’ 
Koning Sidkia gaf bevel Jeremia op te sluiten in het kwartier van de wacht en hem iedere dag een 
brood te brengen uit de bakkersstraat. Maar zijn verzet tegen Babel gaf de koning niet op. 

In het kwartier van de wacht verkondigde 
Jeremia aan al wie het horen wilde: ‘Dit laat 
God me profeteren: Wie hier in de stad blijft, 
zal omkomen van de honger of door de pest. 
Of hij zal sterven door het zwaard van de 
Babylonische soldaten. Wie overloopt naar 
de Babyloniërs zal zijn leven redden. God 
levert jeruzalem uit aan het leger van 
Nebukadnessar. De stad zal ingenomen 
worden.’ 
De edelen die het land bestuurden, hoorden 
wat Jeremia verkondigde. Ze gingen naar de 
koning en zeiden: ‘Die man moet sterven! 
Hij tast het moreel van de soldaten aan. Hij 
ondermijnt de moed van de bevolking. Hij 
wil het welzijn van ons volk niet, maar de 
ondergang.’ 

‘Goed,’ antwoordde Sidkia, ‘hij is in jullie macht. Tegen jullie kan ik niet op.’ 
Jeremia werd gegrepen. Aan touwen lieten ze hem neer in een put op de binnenplaats van het 
wachthuis. In die put stond modder. Jeremia zakte erin weg. 
 
Uit Jeremia’s belijdenissen 
‘Ach, God!’ bad Jeremia. ‘Ik ben onnozel als een lam dat geslacht wordt. Ze willen me vellen als 
een boom in zijn volle kracht. Ze willen mij doen vergeten. Ze fluisteren alom dat ik moet sterven. 
Kom mij te hulp. Vergeet Gij mij niet! 
Toen ik uw mond mocht zijn,  
uw woord mocht spreken,  
was ik zielsgelukkig. 
Maar ik moest uw toorn voorspellen,  
straf en ramp verkondigen. 
Allen laten mij nu in de steek. 
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Ook Gij, mijn God, zijt wispelturig,  
onbetrouwbaar als een beek in de woestijn:  
er valt geen staat op U te maken! 
 
Ik heb voor hen gebeden...  
maar kan ik ijzer plooien  
of bronzen staven breken?  
Ik kan geen hardlopers bijhouden,  
hoe zou ik dan tegen paarden rennen?  
Red mij uit de greep van die sterken!  
Er komt geen einde aan mijn lijden.  
Waarom moest ik geboren worden?  
Hebt Gij dit alles gewild?’ 
 
Jeremia 38,7-16.22-23 
Een Ethiopiër, een van de ambtenaren van de koning, had vernomen wat ze met Jeremia gedaan 
hadden. Hij haastte zich naar de koning die rechtszitting hield onder de Benjaminpoort. ‘Heer ko-
ning! Een misdaad! Zt_ hebben Jeremia in een put geworpen! Daar sterft hij vast van honger!’ 

‘Je mag hem redden,’ stond de koning 
toe. 
De Ethiopiër haalde er drie mannen bij. 
Hij haastte zich naar het magazijn van 
het koninklijk paleis, zocht er wat lappen 
en versleten kleren bij elkaar, bond ze 
samen en liet ze met touwen neer in de 
put. 
‘Jeremia!’ riep hij in de diepte. ‘Profeet! 
Wind de lappen en de kleren rond het 
touw. Bind het touw onder je oksels. We 
trekken je eruit!’ 
Zo trokken ze Jeremia aan de touwen uit 
de put. Voortaan mocht hij opnieuw in 

het kwartier van de wacht verblijven. 
Toen koning Sidkia hem weer eens raadpleegde, zei Jeremia: ‘Als ik u raad geef, luistert u niet. Als 
ik zeg wat God wil, laat u me doden.’ 
‘Ik verzeker je,’ antwoordde de koning, ‘deze keer laat ik je niet straffen of door je vijanden in de 
modder werpen.’ 
‘Maar uw voeten zakken weg in de modder!’ zei Jeremia. ‘Die goede vrienden van u hebben u be-
drogen met hun raad om verzet te plegen tegen Babylonië. Met uw vrouw en uw kinderen zult u 
weggevoerd worden. Jeruzalem wordt verwoest!’ 
 
Alles verloren  
Jeremia 39,1-10 
Ondertussen was Nebukadnessar, de koning van Babel, het beleg van Jeruzalem begonnen. Weken-
lang werden de muren bestormd. Eindelijk, na zestien maanden, drong het woedende leger de stad 
binnen. Toen koning Sidkia en zijn soldaten het zagen, sloegen zij op de vlucht. Ze konden ontko-
men langs de koninklijke tuinen en liepen in de richting van de woestijn ten zuiden van Juda. Maar 
de Babyloniërs zetten hen achterna en konden hen nog in de vlakte van Jericho gevangen nemen. Ze 
brachten hen voor koning Nebukadnessar. 
Het vonnis was hard. Sidkia moest toekijken hoe zijn zonen ter dood werden gebracht. Ook veel 
edelen van het land zag hij vermoorden. Daarna werden hem de ogen uitgestoken. Hij werd geke-
tend en weggevoerd naar Babel. 
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De vreemde soldaten plunderden het koninklijk paleis en de tempel. Ze verwoestten ook alle hui-
zen. Nadat ze de hele stad in brand gestoken hadden, sloopten ze nog de muren, de sterkte van de 
stad. De rest van de bevolking, de mensen die het langdurig beleg overleefd hadden, werden gevan-
gen genomen en als ballingen weggevoerd naar Babel. 
Jeremia mocht vrijuit gaan, waarheen hij maar wilde. Hij bleef in Juda, bij de armsten van zijn volk. 
Nebukadnessar had namelijk bevel gegeven de armen en onaanzienlijken ongemoeid te laten. Zij 
mochten bezit nemen van de verlaten wijngaarden en akkers. Op de puinen van de tempel kwamen 
zij bidden en klagen. 

 
Klaaglied 2,1.6-16 
Ach, Heer, 
uw toorn is over ons gekomen:  
de stad ligt neergeslagen,  
ontluisterd is Jeruzalem. 
Uw woning is verwoest,  
uw tempel afgebroken,  
aan sabbat, feest een eind gemaakt,  
koning en priester zijn verworpen. 
Uw altaar ligt voor goed verlaten,  
uw heiligdom staat leeg. 
Kreten van soldaten vervangen feestgezang. 
 
De muren van de stad zijn neergehaald,  
de poorten ingebeukt,  
de grendels zijn verbroken. 
Alleen nog leed en pijn omgeven ons. 
De edelen zijn weggevoerd, profeten moeten zwijgen. 
De grijsaards zitten zwijgend op de grond:  

ze treuren om de doden. 
De meisjes houden ‘t hoofd gezonken. Het 
kind sterft in de straat. 
 
Het vroeg zijn moeder nog:  
‘Krijg ik brood? Is er nog wijn?’  
Het streed wanhopig om te leven,  
maar stierf op moeders schoot. 
Mijn ogen rood van ‘t wenen,  
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ontzinkt mij alle moed. 
De wonde van mijn stad gaapt  
als de zee zo diep. 
Wie langs loopt staat verstomd:  
‘Is dat Jeruzalem, de parel?’ 
De vijand heeft zijn doel bereikt:  
verschrikking heerst alom. 
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1. DE SCHULD WORDT DUBBEL VOLDAAN 
 
Wie heeft ooit zo geleden? 

Er zijn wel tienduizend mensen uit Judea weggevoerd door de 
Babylonische soldaten. Bij de gedachte aan wat ze verloren hebben, 
ontzinkt hen de moed. Hun steden lieten ze achter in puin, hun dorpen 
zijn verlaten, hun akkers verwoest. Weldra zullen vreemden uit de 
buurlanden erop afkomen om alles in bezit te nemen. De volksgenoten 
die in Judea achterbleven, zijn 
tot armoede vervallen. Aan het koningshuis is een einde gekomen. De 
edelen zijn omgebracht, de muren van de hoofdstad gesloopt. 
Met houweel en bijl is de tempel neergehaald. Gouden, zilveren en 
bronzen vaten en altaren zijn door de soldaten van Nebukadnessar 
naar Babylonië weggesleept; de meubelen van het heiligdom geroofd. 
Er is geen troon en geen woning van God meer. In plaats van feest, 

offer en gezang heerst nu een doodse stilte. Het leger is uitgeraasd. 
De judeeérs werden niet weinig bespot, toen ze berooid in het vreemde land aankwamen. Verbitterd 
en vol wraakgevoelens, stortten zij hun hart uit. 
 
Psalm 1.37 

Aan Babels stromen zitten wij en schreien bittere tranen 
als we denken aan Jeruzalem.  
Onze citers hangen zwijgend in de wilgen. 
 
Nu vragen onze ontvoerders of we vrolijk willen zingen:  
‘Speel voor ons een liedje van Jeruzalem!’ 
Hoe zouden wij van God kunnen zingen, 
van de tempelberg, hier in den vreemde? 
 
Als ik Jeruzalem ooit vergeet, 
mag ik mijn rechterhand verliezen!  
Als ik Jeruzalem niet verhef boven al wat me lief is, 
mag mijn tong verstijven. 

God, laat allen boeten die Jeruzalem bevochten en die riepen:  
‘Breek maar af! Maak alles met de grond gelijk!’ 
 
En jij, Babel, geweldenaar: 
bravo voor wie het jou betaald zet!  
Bravo voor wie jouw kinderen grijpt en ze te pletter slaat 
tegen de rots! 
 
Velen konden zelf niet meer bidden. Zij vroegen zich af.- Heeft God zijn volk in de steek gelaten? Is 

Hij wel de sterke God, die ons vertrouwen waard is? Mardoek, de god van 
de Babylonié’rs, heeft hem overwonnen. Koning Nebukadnessar, die 
Mardoek vereert, heeft toch gezegevierd. De legers van Mardoek hebben 
Gods troon vernield. Of verbergt God zijn aangezicht slechts voor een 
korte tijd, wellicht om ons te tuchtigen voor onze zonden? Maar hebben 
wij zulk een zware straf verdiend? Als Gods vergelding zo groot is, lijkt 
zijn toorn wel onbedaarlijk. Hoe zullen wij Hem ooit voldoening kunnen 
schenken? Nooit komen wij deze ellende te boven 
De ballingen zouden aan vertwijfeling ten onder zijn gegaan, als zij niet 
hadden samengewoond in kampen en dorpen. Nu konden zij elkaar 
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steunen en werden ze niet opgeslorpt door de Babylonische bevolking. Profeten onder hen zochten 
antwoord op hun vragen. Zij spraken bemoedigende woorden, waaromheen de ballingen zich ver-
zamelden. En omdat de vroegere politieke leiders gevangen genomen, gesneuveld of omgebracht 
waren, namen priesters de leiding in handen. Zij beleerden het volk, vormden het en gaven het 
richtlijnen om te overleven en zichzelf te blijven in het vreemde land. 
De profeet jeremia heeft als eerste de ballingen moed ingesproken. Vanuit Jeruzalem schreef hij 
een brief aan zijn volksgenoten in Babylonië. 
 
Een nieuwe naam voor God  
Jeremia 29,5-7.13-14; 23,7-8 
 

Jeremia aan de ballingen in Babel. Jullie moeten daarginds huizen bouwen en 
tuinen aanleggen. Jullie moeten trouwen en kinderen krijgen. Jullie ‘moeten je 
zonen en dochters doen trouwen, en ook zij zullen kinderen krijgen. Zorg dat 
jullie aantal groeit en niet kleiner wordt. Jullie moeten je inzetten voor de 
welvaart van de steden, van de dorpen en van heel het land waar jullie nu 
verblijven. Bid zelfs voor dat land, want van zijn voorspoed hangt jullie welzijn 
af. 
Blijf God zoeken met heel je hart. Hij wil zich laten vinden! 
Tot nog toe hebben wij onze God altijd genoemd: ‘Jahwe die ons uit Egypte 
heeft geleid’. Maar eens komt de tijd dat we Hem zullen noemen: ‘Jahwe die 
ons heeft teruggebracht uit alle landen waar we verstrooid moesten wonen’. 

Dan zullen we weer geplant zijn in onze eigen grond. 
 
Ezechiël vertelt zijn visioenen 

EZECHIEL was priester en profeet. Hij verbleef bij de ballingen aan de rivier de 
Kebar. Hij ontvouwde voor hen grootse visioenen over Gods nabijheid en over 
Gods herscheppende kracht 
 
 
 

 
Ezechië11,4-28; 10,9-22 
In de wolken zag ik vier wezens. Ze leken op mensen, maar ze hadden elk vier gezichten en vier 
vleugels. Van voren leken die gezichten op het gezicht van een mens, maar rechts op dat van een 
leeuw, links op dat van een stier en van achteren op dat van een arend. Bij elk van die mens-dieren 
stond een heel hoog wiel. De dieren konden zich in alle richtingen bewegen zonder dat ze zich 
hoefden om te draaien. Ze konden zich ook met hun vleugels in de lucht verheffen. Ze gingen over-
al heen waar de geest hen dreef. En als ze zich verplaatsten, bewogen de wielen met hen mee. Want 
zij dreven de wielen aan en bestuurden ze. De velgen van de wielen waren geheel met ogen bezet. 
Boven de hoofden van de vier wezens was een gewelf gespannen. Het glinsterde als kristal. Op het 

gewelf stond een troon van saffiersteen. En op die 
troon zat een gestalte als van vuur, een persoon: 
God in zijn heerlijkheid. Dat alles zag ik in de 
tempel van Jeruzalem.  
Toen begonnen de vleugels van de mens-dieren te 
klapperen. Het was als het gedruis van een 
waterval, als het rumoer van een veldslag. De 
troon van God verhief zich. De mens-dieren 
dreven de wielen aan en droegen de majesteitelijke 
God naar de drempel van het heiligdom. De stad 
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en de tempel werden in vuur gedompeld en vernield. Maar de mens-dieren sloegen hun vleugels uit. 
Ze voerden Gods heerlijkheid naar het oosten, in onze richting, naar ons toe in Babel. 
 
Ezechièl _37,1-14 
Een ander visioen werd me getoond. 
Hier in Babylonië werd ik in een dal gezet, dat vol doodsbeenderen lag. Ze waren dor en verdroogd. 
Ik dacht: Hoe kunnen deze beenderen nog tot leven komen? Dat weet God alleen. Toen klonk de 
stem van God: ‘Mens, wees profeet voor deze beenderen. Zeg: Dorre beenderen, dit is Gods plan. 
Ik ga weer leven in jullie brengen. Ik leg pezen op jullie, bekleed je met vlees en overtrek je met een 
huid. Zo komen jullie weer tot leven en erkennen jullie dat Ik God ben.’ 
Ik sprak als profeet tot de beenderen, zoals me bevolen was. Plotseling ontstond er een gedruis. De 
beenderen voegden zich aaneen, elk op zijn juiste plaats. Er kwamen pezen op en vlees. Ze werden 
met een huid overtrokken. Maar leven was er nog niet in. 
Weer klonk de stem van God: ‘Mens, wees profeet voor de doden. Zeg: Kom, geest van leven. 
Blaas vanuit de vier windstreken in deze slachtoffers. Dat ze weer leven!’Toen begonnen de doden 
te leven. Ze gingen overeind staan: een ontelbare menigte. 
De beenderen zijn het volk van God. In ballingschap zeggen jullie wel: ‘Onze beenderen zijn ver-
dord. Onze hoop is vervlogen. Het is met ons gedaan.’ Maar dit laat God jullie weten: ‘Ik zal jullie 
graven openmaken! Ik roep jullie er in massa uit! Ik schenk weer leven! Ik voer jullie terug naar je 
eigen land! Dan zullen jullie erkennen dat Ik een God ben die doet wat Hij zegt.’ 
 
Ezechië! 43,1-7.11 
Ook dit visioen zal werkelijkheid worden. 
Ik sta weer in de tempel te Jeruzalem, aan de Oostpoort. Plotseling hoor ik gedruis als van een wa-
terval, als van de donder. Ik zie een schittering die heel de aarde in gloed zet. Onze God vol majes-
teit komt vanuit het oosten terug. Langs de Oostpoort komt Hij zijn tempel weer binnen. Vanaf het 
binnenplein zie ik hoe heel de tempel vol is van zijn heerlijkheid. 
Ik hoor Gods stem: ‘Mens, hier zal Ik weer mijn troon vestigen. Hier zal Ik altijd bij mijn volk blij-
ven wonen. Hier is mijn verblijfplaats. Maak alvast het ontwerp, de plannen en de voorschriften 
voor de nieuwe tempel bekend aan mijn volk.’ 
 
Wie laadt onze schuld op zich? 

 
Op de vraag van de ballingen of hun schuld bij God nog goed te maken 
was, werd antwoord gegeven door een profeet van wie we de naam niet 
kennen. Zijn woorden zijn bewaard gebleven achteraan in de bundel 
orakels van de profeet Jesaja. De PROFEET ZONDER NAAM zei, dat 
God zelf een nieuwe Jeremia kon zenden, een trouwe ‘dienaar van God’, 
die nog mèèr te lijden zou hebben dan de eerste Jeremia. Het kan immers 
in Gods macht liggen het lijden van één mens te aanvaarden om alle 
mensen weer in zijn liefde op te nemen. Die éne mens zal de beste van 
Gods profeten zijn. De profeet zonder naam laat hem door God zelf 
voorstellen als volgt. 

 
Jesaja 42,1- 3,- 53,2-12 
 
God: 
Dit is mijn dienaar, mijn uitverkorene,  
mijn lieveling. Ik blijf hem nabij. 
Ik vervul hem met mijn geest. 
Aan de volken verkondigt hij wat recht is.  
Hij roept noch schreeuwt op de pleinen,  
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in de straten maakt hij geen misbaar. 
Het geknakte riet zal hij niet breken,  
de smeulende vlam zal hij niet doven. 
De profeet: 
Als een jonge plant schiet Gods dienaar op,  
als een scheut uit dorre grond. 
Hij valt niet op door schoonheid,  
is niet aantrekkelijk van gestalte.  
Geminacht wordt hij, verstoten door de mensen,  
een man van smarten, door slagen verminkt.  
Iemand van wie men de ogen afwendt. 
het volk: 
Wij dachten dat hij gestraft was,  
gekastijd en vernederd door God.  
Maar hij neemt onze zwakheid op zich,  
hij doorstaat ons leed en onze pijnen.  
Om onze misdaden wordt hij doorboord,  
om onze zonden wordt hij gebroken.  
Voor ons welzijn ondergaat hij de straf,  
door zijn wonden worden wij genezen.  
Wij immers zijn verdwaalde schapen,  
elkeen gaat koppig zijn eigen weg. 
Maar God laadt onze schuld op hem. 
profeet: 
Hij wordt mishandeld, maar verdraagt het gedwee. 
Hij zwijgt als een lam dat geslacht wordt,  
stom als een schaap voor de scheerders.  
Door niemand verdedigd, wordt hij gevonnist;  
niemand bekommert zich om zijn lot. 
Hij wordt weggerukt uit het leven,  
geslagen om de zonden van zijn volk.  
Al heeft hij nooit geweld gebruikt,  
nooit bedrogen of zelfs gelogen, 
toch wordt hij met boosdoeners afgelegd  
en begraaft men hem tussen misdadigers.  
het volk: 
Het lag in Gods beleid dat hij werd gebroken:  
als zoenoffer gaf hij zijn leven.  
Hij zal blijven bestaan voor altijd,  
want velen zullen na hem komen.  
Het opzet van God zal slagen. 
God: 
Als rechtschapene zal mijn dienaar  
allen weer vriend maken met Mij,  
want hij draagt de zondesmart van allen.  
Reken hem maar bij de grootsten,  
want hij gaf zich tot de dood toe 
en liet zich als zondaar behandelen. 
Hij heeft de zonden van allen gedragen  
en koos de zijde van wie kwaad doen. 
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God rust op de zevende dag 
De PRIESTERS wilden voorkomen dat de ballingen zich onder de 
Babyloniers zouden mengen. Zij wilden verhinderen dat de Judeeërs 
de vreemde levensgewoonten van Babel zouden overnemen. Zij 
scherpten hen daarom de ‘wet van Mozes’ in. Speciaal die 
voorschriften, waardoor het volk van God zich kon afzonderen van 
zijn omgeving. 
Een ongevaarlijke chirurgische ingreep in het lichaam van alle 
jongetjes die geboren werden, maakte dat zij verschilden van de 
Babylonische jongens en mannen. Die ‘besnijdenis’ weerhield de 
vreemde meisjes ervan met Judeese jongens te trouwen. 
Er werden ook veel soorten spijzen verboden. Daaronder was 
bijvoorbeeld varkensvlees. Dat verschil in eetgewoonten belemmerde 
de Judeeërs ongehinderd met anderen om te gaan. 

De ballingen volgden ook een andere kalender dan de Babyloniërs. Voor hen waren niet de vijfde 
era de tiende dag iets speciaals, maar de zevende dag, de ‘sabbat’. Die dag hielden ze op met wer-
ken. Die dag voelden zij zich het volk van God. 
De feesten aan de Babyloniërs vierden zij niet mee. Vooral niet de nieuwjaarsfeesten, die in de lente 
gevierd werden. Dan werd namelijk de lof gezongen van Mardoek, de god die met veel moeite ge-
streden had om de boze wanorde te overwinnen. Uit de neergevelde chaos had hij de wereld, de 
mensen en Babel geschapen. Elk jaar opnieuw werd hem gevraagd de natuur weer tot leven te 
brengen. De priesters leerden de Judeeërs dat niet Mardoek, niet sterren of planeten god waren era 
over het lot van de mensen beslisten. Alleen de God van de Judeeërs heeft hengelen aarde, alle pla-
neten era sterren geschapen. Alleen Hij heeft het lot en de taak van de mens bepaald. Ja, Hij heeft 
zelfs de wet voorgeleefd: Hij maakte iets speciaals van de zevende dag door op te houden met wer-
ken, door te rustera van al het werk dat Hasj scheppend voltooid had. 
De priesters schreven al hun inzichten neer. Zij vertelden opnieuw de hele geschiedenis, vanaf het 
begin tot Mozes, om aan te tonen hoe voorbeeldig de voorouders al de voorschriften van de wet 
onderhouden hadden. Daarom ook had God hen uit elke crisis gered, zo beweerden zij. 
 
Genesis 1,1-2,4 
In het begin schiep God hemel en aarde. 
Alles was nog woest en leeg. Duisternis lag over de oerzee. Maar Gods kracht raasde over de wate-
ren. 

God sprak: ‘Er kome licht!’ En er was 
licht. God vond dat het licht goed was. Hij 
scheidde het licht van de duisternis. Hij 
gebood dat het licht ‘dag’ moest zijn en de 
duisternis ‘nacht’. Het werd avond, die 
eerste dag, en de morgen volgde. 
God sprak: ‘Er moet een koepel zijn om 
het regen water dat zich boven bevindt, te 
scheiden van het water op de aarde!’ God 
maakte de koepel en scheidde het ene 
water van het andere. Hij gebood dat die 
koepel ‘hemel’ moest zijn. Het werd 
avond, de tweede dag, en de morgen 
volgde. 

God sprak: ‘Het water onder de hemel moet samenvloeien naar één plaats! Dan komt het droge te 
voorschijn.’ God gebood: ‘Het droge moet ‘land’ zijn, het samengevloeide water moet ‘zee’ zijn.’ 
En God vond dat het goed was zo. 
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God sprak: ‘Het land moet getooid zijn met jong groen, met gewassen die zaad maken en met bo-
men die vruchten dragen met zaadjes erin.’ Het gebeurde, en God vond het goed. Het werd avond, 
de derde dag, en de morgen volgde. 
God sprak: ‘Er moeten lichten komen aan de hemelkoepel! Ze zullen de dag van de nacht scheiden. 
Ze zullen de rustdag aangeven, de feestdagen, de seizoenen en de jaren. Ze moeten ook de aarde 
verlichten.’ God maakte het grootste licht om klaarheid te geven overdag, een kleiner licht voor ‘s 
nachts, en de sterren. Hij plaatste ze aan de hemelkoepel. God vond dat het goed was. Het werd 
avond, de vierde dag, en de morgen volgde. 

God sprak: ‘In het water moet het 
krioelen van leven en in de lucht moet 
het wemelen van vogels.’ God schiep 
grote gedrochten in de zee en al de 
soorten vissen die in het water krioe-
len. Ook al de soorten vogels schiep 
Hij. En hij vond het goed. Hij wenste 
hen succes toe met de woorden: 
‘Wees vruchtbaar, word talrijk! 
Bevolk de zee en de lucht!’ Het werd 
avond, de vijfde dag, en de morgen 
volgde. 
God sprak: ‘De aarde moet levende 
wezens voortbrengen van allerlei 
soort: tamme dieren, kruipende dieren 
en wilde beesten.’ God maakte al de 
soorten dieren en vond dat het goed 
was. 
Toen sprak God: ‘Laten Wij nu mens 
maken! Als beeld dat op Ons gelijkt, 
zal hij heersen over de vissen van de 
zee, over de vogels van de lucht, over 
de tamme dieren, over alle wilde 
beesten en over het gedierte dat over 
de grond kruipt.’ God schiep mens als 
zijn beeld: Hij schiep de man en de 
vrouw. God wenste hen alle goeds toe 
met de woorden: ‘Wees vruchtbaar, 

word talrijk! Bevolk de aarde en maak haar dienstig. Heers over alle dieren.’ 
 
En 
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God sprak nog: ‘Alle gewassen die zaad maken, en alle bomen die vruchten maken met zaadjes 
erin, geef Ik jullie als voedsel. Maar aan de dieren geef Ik al het groene gewas.’ 
Toen bekeek God alles wat Hij gemaakt had. Hij vond dat het heel goed was. Het werd avond, de 
zesde dag, en de morgen volgde. 
Op de zevende dag bekroonde God het werk dat Hij voltooid had. Op de zevende dag hield Hij op 
met werken. God belaadde de zevende dag met weldaden. Hij maakte er iets bijzonders van, want 
op die dag rustte God van alles wat Hij scheppend tot stand had gebracht. 
Zo zijn hemel en aarde ontstaan, toen ze geschapen werden. 
 
Uit Genesis 5: 6 en 11 
Toen de mens honderd dertig jaar geworden was, kreeg hij een zoon die op hem geleek en die zijn 
beeld was. Hij noemde hem Set. 
Toen Set honderd en vijf jaar geworden was, kreeg hij een zoon: Enos. 
Toen Enos negentig jaar geworden was, kreeg hij een zoon: Kenan. 
Toen Kenan zeventig jaar geworden was, kreeg hij een zoon... 
... toen Lamech honderd tweeëntachtig jaar geworden was, kreeg hij een zoon: Noach. Noach was 
een rechtschapen man. Te midden van zijn tijdgenoten leidde hij een onberispelijk leven en richtte 
zijn schreden op het pad van Gods wet. Daarom heeft God hem voor de watervloed gespaard. 
Toen Noach vijfhonderd jaar geworden was, kreeg hij drie zonen: Sem, Cham en Jafet. 
Toen Sem honderd jaar geworden was, kreeg hij een zoon... 
... toen Terach zeventig jaar geworden was, kreeg hij een zoon: Abram. Abram ging op weg naar 
Kanaan. Hij vervulde nauwgezet de voorschriften van Gods wet. Daarom heeft God hem uit alle 
moeilijkheden gered. 
 
Over Abram en over zijn nakomelingen wordt verteld in de eerste hoofdstukken van dit boek. 
 
Spreek mijn volk moed in 
 

De Judeeërs leefden al zo lang in ballingschap, dat hun kinderen volwassen man-
nen en vrouwen geworden waren. Toen begon Cyrus, de koning van de Perzen, 
een grote veroveringstocht. Zegevierend palmde hij het éne land na het andere in. 
Ook Babylonië zou niet lang standhouden. Waar Cyrus zijn intrede deed, liet hij 
de krijgsgevangenen vrij en de ballingen gaf hij toestemming naar huis terug te 
keren. Toen de profeet zonder naam dat hoorde, begon hij de Judeeërs vroed in te 
spreken. Hij zeilde zijn volksgenoten voorbereiden op hun aanstaande terugkeer 

naar Jeruzalem. Hij zei dat dezelfde God die de hemelkoepel uitgespannen had en de aarde ge-
grondvest, nu de vreemdeling Cyrus zond om zijn volk te bevrijden. Het zou worden zoals vroeger. 
toen had God illozes gezonden om zijn volk uit de ellende van Eg)pte te leiden. 
 
Jesaia 49,14-16, 40,29-31 
 

Dit zegt God. Jullie beweren:  
‘Hij heeft ons verlaten, 
onze Heer heeft ons vergeten.’  
Maar kan een vrouw haar baby in de steek laten 
Heeft een lieve moeder ooit haar kind vergeten  
En zelfs al zou een moeder 
niet meer denken aan haar kind,  
Ik vergeet jullie nooit! 
Kijk, Ik heb je naam in de palm van mijn hand geschreven.  
De muren van je stad Jeruzalem houd Ik altijd voor ogen. 
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Ik geef sterkte aan wie vermoeid zijn,  
aan wie verlamd zijn nieuwe kracht.  
Jongens raken moe en uitgeput,  
knapen kunnen bezwijken. 
Maar wie op God vertrouwt,  
vernieuwt zijn kracht en zal  
zijn vleugels uitslaan als een adelaar. 
 
Jesaja 42,5-7; 40,2-5 
Zo spreek Ik, jullie enige God,  
die de hemel geschapen heeft  
en als koepel uitgespannen;  
die de aarde gespreid heeft 
en er vruchten doet groeien;  
die adem en leven geeft 
aan al wat zijn weg zoekt. 
 
Ikzelf heb Cyrus bestemd  
om jullie heil te brengen.  
Ik leid hem bij de hand.  
Ik vorm en zend hem  
om mijn verbondenheid  
aan jullie waar te maken;  
om mijn weldoende licht  
aan de volken te tonen.  
Cyrus, de herder die Ik aanstel,  
zal blinde ogen openen,  
geboeiden uit kerkers bevrijden. 
 
Want jullie diensttijd is voorbij,  
jullie schuld werd voldaan: 
een dubbele straf heeft mijn volk  
gedragen voor al zijn zonden. 
 
Horen jullie niet roepen: 
‘Bereid voor God een weg in de woestijn,  
een effen baan door dorre streken.  
Valleien moeten worden opgehoogd,  
bergen en heuvels afgegraven. 
Putten moeten gevuld worden  
en ruige grond geëffend. 
Want God in majesteit zal komen! 
Alle mensen zien wat Hij voor ons doet!’ 
 
Jesaja 51.10 -11; 43, 19 
In de dagen van Egypte  
heb Ik zeeën drooggelegd.  
Een weg heb Ik gebaand  
in de diepte van het water:  
een doorgang voor Mozes  
en voor alle verlosten. 
Nu leg Ik een weg in de woestijn 
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en laat er rivieren stromen  
om mijn volk te drenken.  
Door Mij bevrijd, keren jullie terug,  
gaan zingend op weg naar Jeruzalem,  
kronen van vreugde op het hoofd.  
Blijdschap komt jullie tegemoet,  
kommer en gezucht vluchten weg!  
Zelf zal Ik aan de spits gaan, 
zelf zal Ik uw stoet sluiten. 
 
2 EEN WET VAN RIEDEN EN PERZEN 

 
Cyrus, een herder van God  
Ezra 1.1-11; 2,1-2.65-67 
 
In zijn eerste regeringsjaar liet Cyrus, de koning van Perzië, in heel zijn rijk deze boodschap afkon-
digen en met brieven bekend maken: 
‘Zo spreekt Cyrus, de koning van Perzië: 
De God van de hemel heeft mij alle koninkrijken van de aarde in handen gegeven. Hij wil dat ik 
voor Hem een tempel laat bouwen in Jeruzalem van Juda. Laat dus al mijn onderdanen die tot zijn 
volk behoren, onder zijn bescherming naar Jeruzalem terugkeren. Laat hen daar een tempel bouwen 
voor hun God, die in Jeruzalem zijn verblijfplaats heeft. Overal waar Israëlieten uit Juda wonen, 
zullen zij van hun medeburgers zilver en goud, allerlei huisraad en vee ontvangen, en ook nog vrij-
willige gaven voor de tempel van de God die in Jeruzalem woont.’ 
De hoofden van de Judeese families, de priesters, de levieten en allen die zich door God bewogen 
voelden, maakten zich klaar voor de reis. Ze wilden in Jeruzalem de tempel weer opbouwen! 
Koning Cyrus gaf bevel al de heilige vaten mee te geven, die door Nebukadnessar uit Jeruzalem 
geroofd waren. Ze werden uit de heiligdommen van de Babylonische goden gehaald. Er waren gou-
den en zilveren wasbekkens bij, offerschalen, gouden en zilveren bekers, en nog wel duizend andere 
voorwerpen van de eredienst. Dat alles werd toevertrouwd aan de zorgen van een prins uit de oude 
Judeese koningsfamilie. 
Samen met de priester Jesua nam ZERUBBABEL de leiding van degenen die de terugreis onder-
namen. 

 
 
Onder de terugkerenden bevonden zich veel priesters met hun families. Ook een groot aantal tem-
pelbedienden: poortwachters, zangers, zangeressen en knechten met hun families, slaven en slavin-
nen. Welgemoed legden ze de lange weg af op paarden, op muilezels en in wagens. Het huisraad en 
de gaven voor de tempel waren geladen op vierhonderd vijftig kamelen en zesduizend ezels. 
 
Psalm 126 
Nog mooier dan een droom!  
God heeft ons lot gekeerd:  
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Hij doet ons terugkeren naar Sion ! 
Wij blijven al maar lachen  
en zingen altijd door. 
Nu moeten de volken erkennen:  
‘God doet buitensporig voor hen.'  
Ja, God doet wonderen voor ons;  
we jubelen het uit van vreugde.  
Houd het tij voor ons gekeerd,  
Heer God, 
vul de droge beek met water. 
 

Wie wenend uit ging zaaien,  
kan nu juichen bij de oogst.  
We trokken schreiend uit,  
met zaaikorven beladen.  
We keren zingend weer,  
zware schoven torsend. 
 
Een tempel bouwen is ónze zaak  
Uit Ezra 2,68-4,5; 6,15-22; Zacharica 4,7-9 
Bij hun aankomst vestigden de priesters en de levieten zich met hun families in Jeruzalem. Ook al 
degenen die betrokken waren bij de heroprichting en bij de bediening van de tempel, zochten een 
onderkomen in de stad. Een gedeelte van het overige volk kon daar ook wat vinden om te wonen. 
Maar de meesten moesten een verblijf zoeken in de dorpen van het omliggende land. 
Het nieuwe Juda was niet groter dan een provincie. Het volk noemen we voortaan ‘Joden', naar de 
naam van de provincie. Zerubbabel werd door het Perzische hof tot stadhouder aangesteld. 
Onmiddellijk zamelden Zerubbabel en de priesters bijdragen in voor de wederopbouw van de tem-
pel. Alle familiehoofden droegen bij en gaven naar vermogen. Veel werd er niet ingezameld. Het 
kostte de teruggekeerde joden namelijk heel wat moeite om zich te vestigen, hun woning in te rich-
ten en de grond weer vruchtbaar te maken. Het duurde dan ook maanden voor ze konden bijeenge-
roepen worden door Zerubbabel, de stadhouder, en door Jesua, de overste van de priesters. Alle 
Joden stroomden naar Jeruzalem en voor hun ogen richtten Jesua en Zerubbabel het altaar van God 
weer op waar het vroeger gestaan had. 

Ze droegen brandoffers op, zoals 
voorgeschreven is door de ‘wet van 
Mozes’. 
Van toen af werden het morgen- en het 
avondoffer dagelijks opgedragen. Men 
wilde zich aan de voorschriften houden. 
Maar er kwam tegenstand van vreemden uit 
de omliggende provincies en van Israë-
lieten uit Samarië. Die hadden zich tijdens 
de jarenlange afwezigheid van de joden in 
de lege huizen en op de verlaten akkers 
gevestigd. Zij vreesden nu dat de 

teruggekomen ballingen weer zouden overheersen in het land. Daarom verhinderden zij de herbouw 
van de tempel. 
Pas twee jaar en twee maanden na hun terugkeer maakten Zerubbabel en Jesua een begin met de 
heroprichting van het heiligdom. Terwijl de grondvesten gelegd werden, stelden priesters zich met 
trompetten en cimbalen bij de werken op. Ze loofden God met luid gejuich en zongen een danklied. 
Op het horen daarvan kwam het volk toegelopen. Allen begonnen mee te roepen en zongen het re-
frein: 
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‘Breng dank aan God, want Hij is goed:  
zijn liefde kent geen grenzen!’ 
Tranen van vreugde kwamen in ieders ogen, maar de oudsten weenden van verdriet. Zij hadden nog 
de oude tempel gezien en merkten dat de nieuwe hem in pracht en omvang niet zou evenaren. De 
anderen jubelden echter zo luidruchtig, dat het geweeklaag van de treurenden werd overstemd. Het 
rumoer was tot ver in de omtrek te horen. 
De vreemden die in het land woonden, en de Israëlieten uit Samarië zagen met lede ogen de vreug-
de van de teruggekeerde joden aan. Ze vreesden voor hun plaats in het land en zeiden tegen Zerub-
babel: ‘We willen samen met jullie aan die bouw werken. Wij vereren ook jullie God.’ 
‘Het komt jullie niet toe een huis voor onze God te bouwen,’ antwoordde Zerubbabel. ‘Dit is een 
zaak voor Joden. En speciaal voor ons, die uit ballingschap teruggekomen zijn. Aan ons heeft Cy-

rus, de koning van Perzië, bevolen de 
tempel weer op te richten.’ 
Met allerlei middelen begonnen toen 
de vreemden en de Samaritanen de 
Joden af te schrikken. Ze kochten zelfs 
hoge Perzische ambtenaren om en 
slaagden erin de uitvoering van het 
tempelplan te verhinderen. 
Het heeft nog zeventien jaar geduurd 
vooraleer de Joden het werk konden 
voortzetten. 
Toen Zerubbabel eindelijk de 
sluitsteen aanbracht om de nieuwe 
tempel te voltooien, riepen de omstan-
ders geestdriftig: ‘Prachtig! Prachtig!’ 
en met feest en gezang werd het huis 
van God ingewijd. De priesters en de 
levieten werden ingedeeld in klassen 
en afdelingen, die elk op hun beurt de 

eredienst moesten waarnemen. Datzelfde jaar nog slachtten zij de paaslammeren voor al de joden, 
en met blijdschap werd het feest van de ongezuurde broden gevierd, precies zoals de ‘wet van Mo-
zes’ voorschrijft. 
 
Beloont God de vromen? 
 

De nieuwe tempel inas echter niet zo prachtig, want er heerste bittere 
armoede onder de joden. Jaar na jaar mislukte de oogst: nu eens door 
hevige droogte, dan weer door een ziekte in de tarwe of in het koren. 
Er moest ook steeds meer belasting betaald worden aan het Perzische 
hof om de oorlogen van de koning te bekostigen. 
De profeet Haggai had telkens weer de stadhouder en de hogepriester 
aangespoord tot meer ijver voorde boaau„ en de verdere inrichting 
van de tempel. Dejoden verweet hij, dat zij zich mèèr bekommerden 
om hun eigen huizen dan om het huis van God. Hij herhaalde steeds 
weer, dat God hen niet met welvaart wilde bedenken, omdat zij niet 
genoeg ijver voor Hem aan de dag legden. Alleen vroomheid zal door 
God beloond worden met goede gaven, zei hij. 

 
 
Haggai 1,2-11 
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Dit zeg ik namens God. 
Jullie denken dat het geschikte moment nog niet gekomen is om mijn 
huis te herbouwen. Maar is het moment dan wel gekomen om zelf in 
goed betimmerde huizen te wonen? Ondertussen ligt mijn huis nog in 
puin 
Herzie maar eens je levenswijze! Want jullie zijn in een doodlopende 
straat verzeild. Jullie zaaien wel veel, maar brengen weinig binnen. De 
arbeider krijgt wel zijn loon, maar in een buidel met een gat. Jullie 
rekenen op veel, maar Ik blaas je schuren leeg. En waarom? Omdat mijn 
huis in puin ligt, terwijl ieder van jullie zich uitslooft voor zijn eigen 
huis. Daarom valt er geen dauw op je akker en geeft de grond geen 
gewas. 
Ga het bergland in, haal daar hout en herbouw mijn huis. Dat zal Mij 

aangenaam zijn. Dan zal Ik tonen wat Ik voor jullie kan doen! 
 

Maar veel mensen die gekweld werden door de ellende, wilden de 
vrome redeneringen van de profeet, van de priesters en van de 
levieten niet volgen. Zij wisten dat een bloeiende eredienst veel ge-
win zou opleveren voor de bedienaars van de tempel. Zij 
betwijfelden dan ook of tegenslag, armoede, honger en ziekte de 
vergelding waren van God voor hun zonden tegen de ‘wet van 
Mozes’ of voor hun gebrek aan vroomheid. 
Een van hen heeft de vraag naar de betekenis van het lijden in een 
toneelspel uitgebeeld. De hoofdacteur, Job, is zwaar beproefd. Hij 
stelt God verantwoordelijk voor zijn ellende. Zijn vrienden houden 
hem de argumenten era de spreuken voor, die de wijze leraars aan-
voerera om het leed in een mensenleven te verklaren.Maar Job kan 

hun vrome praat niet verdragen. Alleen God zal zich boven zijn vraag verheffen. 
 
Uit Job 3-14: 19,25-26; 38,1-41,6 
Job. 
Weg met de dag waarop ik geboren werd!  
Weg met de nacht waarin moeder mij ontving!  
Was ik maar gestikt bij mijn geboorte, 
dan was ik in de grond gestopt. 
Dan lag ik nu in het land der doden: 
ongestoord, gerust, liggen en slapen!  

Geen cipier, geen meester jaagt je daar op.  
Waarom moet een mens leven,  
als God hem de weg verspert? 
 
Elifaz. 
Luister, vriend! 
Vroeger was je vroom,  
met raad hield je struikelaars overeind.  
Maar nauwelijks ben je zelf getroffen 
of je verliest de moed en raakt in paniek.  
Zeg eens: Moeten onschuldigen ellende dragen? 
Zijn ooit rechtschapenen met leed geslagen?  
Mijn ervaring is: Wie kwaad in de voren ploegt,  

zal armoe maaien, ziekte oogsten. 
Want God blaast de bozen omver; 
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de straf van God is een weldaad voor hen.  
Wijs dus, zijn slaande hand niet af! 
Hij verwondt, maar geneest ook de kwetsuren.  
Aan vromen geeft hij kracht en rijke oogst. 
 
Job: 
Vriend, nu beteken je voor mij niet mèèr  
dan een onbetrouwbare, leeggelopen beek.  
Wijs me mijn zonden aan, dan zal ik zwijgen.  
Eerlijke kritiek kan ik verdragen, 
maar schijnargumenten neem ik niet.  
Hou op met die beschuldigingen 
Ik belieg je toch niet in je gezicht.  
Waarom kijkt God me dag en nacht op de vingers, 
laat Hij me geen kans 
mijn speeksel door te slikken 
 
Bildada: 
Hou jij maar eens op onzin uit te kramen.  
Is God misschien oneerlijk? 
Zou Hij het recht verdraaien? 
Als jij Hem zoekt en om genade smeekt,  
als jij onschuldig en rechtschapen wordt,  
dan komt Hij voor je op en herstelt je in ere.  
God stoot rechtschapen mensen niet af.  
Alleen de tent van de bozen breekt Hij af. 
 
Job: 
Als God toeslaat, wie zal het beletten? 
Wie kan Hem vragen: Waarom doet Gij dat?  
Al sta ik in mijn recht, verweer heb ik niet.  
Al weet ik dat Hij me hoort, 
Hij luistert niet als ik roep: 
‘Ik ben onschuldig!’ Maar Hij zegt:  
‘Schuldig of niet schuldig: je gaat eraán.  
Hij kan zijn vonnissen niet verklaren.  
Waarom spoort Hij onze schulden op,  
als toch niemand aan zijn striemen ontsnapt? 
 
Sefar: 
Zo’n praatvaar moet een antwoord krijgen,  
anders denkt hij nog gelijk te hebben. 
Jij beweert: ‘Ik voel geen schuld,  
dus moet ook God me vrijspreken.’  
Als God kon spreken en zijn beleid verklaren,  
zou de lust tot praten je wel vergaan. 
Hij weet wie onoprecht is en vol zonde,  
Hij doorziet je kwaad en ondeugd. 
 
Job: 
Ach, jullie spreken zoals de wijzen  
en houden hun bedrijf in stand.  
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Wie kent niet al hun spreuken?  
Wat jullie weten, weet ik ook!  
Maar ik pleister niet alles dicht  
met slogans, leuzen, spreuken. 
Denken jullie God te verdedigen  
met dooddoeners en leugens?  
Huiver liever uit ontzag voor Hem! 
Laat me vrij spreken. Ik wil het wagen,  
ik ben bereid elk risico te dragen. 
Wil God me doden, ik dagvaard Hem!  
Ik blijf me voor Hem verdedigen;  
zoiets durft een goddeloze niet. 
Ik begin: Welke zonden verwijt Ge mij?  
Noem maar op! Wat wilt Ge straffen?  
Waarom keert Gij U van mij af? 
Waarom mij najagen als een blad in de herfst  
Waarom mij wegblazen als een droge halm?  
Waarom zoveel moeite doen voor een schepsel  
dat toch moet verrotten en vergaan, 
in wie de motten knagen als in een kleed? 
Wat is een mensenkind? Een kruik van klei,  
kort van dagen, met zorgen overstelpt. 
Een bloem, die even bloeit en verwelkt,  
die vluchtig is als een schaduw... 
Op zo iemand hebt Gij het gemunt?  
Zo iemand daagt Gij voor het gerecht?  
Gun de dwangarbeider wat vreugde!  
Laat ons van het leven genieten! 
Let wel: aan een boom geeft Gij wel hoop.  
Al is hij omgehouwen, hij kan nog uitbotten,  
en nieuwe blaren schieten uit. 
Al is hij ontworteld of een stompe tronk,  
hij hoeft slechts water te ruiken 
en hij maakt twijgen als een jonge plant.  
Maar grijpt Gij een mens aan, 

hij blijft liggen en staat niet meer op,  
hij slaapt in, wordt nooit meer wakker. 
 
Toch wil ik levenslang op wacht blijven staan.  
Ik ben er zeker van: ergens leeft er een God,  
die het als verdediger voor mij op zal nemen.  
Eens zal Hij onze wereld binnentreden. 
En al ben ik nog zo geschonden,  
ik zal Hem zien met eigen ogen.  
Ik sterf van verlangen naar dat moment.  
Hij alleen is Rechter! 
 

God: 
Wie heeft het daar gewaagd met holle woorden  
mijn beleid in vraag te stellen? 
Weer je als een man: nu stel Ik de vragen!  
Waar was je, toen Ik de aarde schiep?  
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Spreek op als je zoveel weet! 
Heb jij het plan getekend, bepaalde jij de maten? 
Heb jij de grondvesten berekend 
of paal en perk gesteld aan zee en land?  
Heb jij de weg ontworpen voor het licht,  
de loop van sterren en planeten uitgedacht?  
Heb jij elk dier zo wijs gemaakt, 
dat het draagt en jongt juist op zijn tijd?  
Jij die God beschuldigt, heb je nog vragen?  
Jij die Mij aanklaagt, wil je ‘t laatste woord? 
Ik heb te licht gesproken en zou nu liever zwijgen... 
 
God: 
Zijn je armen zo sterk als die van God ?  
Heb jij een donderstem als de mijne ?  
Kun jij mensen en dieren bedwingen?  
Dan zal Ik jou eren, dan verdien je het.  
Kijk bijvoorbeeld naar het nijlpaard:  
sterk van lenden, krachtig in de spieren,  
knoken als buizen van brons, beenderen als ijzeren staven. 
Durf jij hem pakken bij zijn oren?  
Probeer hem maar eens aan te raken...  
Je zult wel afzien van een gevecht met hem! 
 
Job: 
Ja God, Gij kunt alles, voor U is niets onmogelijk.  
Ik heb gesproken, zonder iets te snappen,  
over te verheven zaken die ik niet begrijp.  
Ik eiste antwoorden van U... 
maar kende U alleen van horen zeggen.  
Nu ik U met eigen ogen heb gezien,  
herroep ik alles en heb spijt. 
 
Uit de memoires van Nehemia  
Ezra 4,6-2.3 
Toen Artaxerxes koning van Perzië was, ontving hij een brief van de stadhouders van de provincies 
die rond Juda lagen. 

‘Aan koning Artaxerxes, vanwege de stadhouders van de provincies aan de 
overkant van de Eufraat. 
De koning dient te weten dat de joden die naar hier gekomen zijn, hun 
opstandige stad weer opbouwen. Ze herstellen de fundamenten van hun muren 
en willen ze weer optrekken. De koning dient te weten dat zij - als hun 
stadsmuren herbouwd zijn - zullen weigeren nog belasting, schatting of tol te 
betalen, wat nadelig zal zijn voor de koninklijke schatkist. 
Als U de archieven van uw voorgangers laat raadplegen, zult U constateren dat 
Jeruzalem altijd een opstandige stad geweest is, die schade berokkend heeft aan 
de koning en aan zijn provincies. Dat is dan ook de reden waarom de stad 
vroeger verwoest werd. 
We willen de koning er verder op wijzen...’ Daarop gaf de koning van Perzië 
bevel de werken te Jeruzalem stil te leggen, desnoods met geweld. 

 
Uit Nehemia 1,1-2,20; 3,33-4,17; 12,27-43; 1.3,14-22 
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Ik, NEHEMIA, verbleef in Susan, de hoofdstad van Perzië. Op een dag kwam een van mijn volks-
genoten met enkele vrienden uit Juda naar me toe. Ik vroeg hen nieuws over de joden en over 
.Jeruzalem. Ze vertelden me: ‘Daar in de provincie gaan we gebukt onder allerlei ellende. Boven-
dien is Jeruzalem nog altijd een open stad. We kunnen ons tegen niemand verdedigen. De muren 
liggen nog in puin en de poorten zijn door brand verwoest. Onze vijanden beletten ons er iets aan te 
doen.’ 
Toen ik hun relaas gehoord had, ging ik op de grond zitten om te treuren. Ik kon niet meer eten of 
drinken. Ik bad vurig tot God. 
Ik werkte toen als schenker aan de koninklijke tafel van Artaxerxes. Een van de volgende dagen 
was ik weer in dienst. Ik deed mijn best om mijn verdriet te verbergen. Maar toen ik de wijn van 
tafel nam en de koning een beker aanreikte, vroeg hij: ‘Waarom ben je treurig? Je ziet er niet ziek 
uit. Wat is er dat je bedroeft?’ 
De schrik sloeg me om het hart. ‘Heer koning, lang leve uwe majesteit!’ zo begon ik. ‘Zou ik niet 
treuren als Jeruzalem er onverdedigd bij ligt? Mijn vaderstad wordt niet meer door muren be-
schermd. De poorten liggen verwoest.’ 
‘Wat verlang je dan?’ vroeg de koning. 
Ik riep God aan, vatte moed en antwoordde: ‘Als het u behaagt en als u me goed gezind bent, stuur 
me dan naar Jeruzalem om de stad weer op te bouwen.’ 
‘Hoe lang zou je wegblijven?’ vroeg de koning. 
Ik noemde een termijn. De koning ging ermee akkoord. 
‘Majesteit,’ zei ik, ‘wees dan ook zo goed brieven mee te geven voor de stadhouders van de naburi-
ge provincies. Dat ze mij vrije doortocht naar Juda verlenen. En ook papieren voor de houtvesters. 
Dat ze balken leveren om de stadspoorten en de muren op te trekken, en om een huis voor mij te 
bouwen.’ 
Ik kreeg al die stukken van de koning, want God was mij gunstig gestemd. Maar toen ik in Juda de 
brieven van de koning aan de hoge ambtenaren voorlegde, waren zij uitermate misnoegd. Zij heul-
den namelijk met de stadhouders van de omringende provincies Samarië, Ammon en Arabië. Zij 
vreesden dat zij hun macht over Jeruzalem zouden verliezen als de joden er muren omheen zouden 
bouwen. 
Toen ik drie dagen in Jeruzalem was, had ik nog niemand van de Joden iets verteld van mijn plan-

nen. In de nacht verliet ik met enkelen 
de stad langs de verwoeste Dalpoort. 
Het enige rijdier dat we hadden, was de 
ezel waarop ik zat. We namen de 
richting van de Drakenbron en kwamen 
langs de Aspoort. Ondertussen 
inspecteerde ik de muren van de stad. 
Alles lag in puin. Vanaf de Bronpoort 
en de Koninklijke Vijvers konden we 
zelfs de vesting niet meer volgen, 
zoveel puin versperde de weg. Ik reed 
daarom door het dal en bekeek de muur 
vanuit de verte. 
Toen het dag geworden was, ging ik 
naar de ambtenaren, de priesters en de 
voornaamste burgers. ‘Beseffen jullie 
niet dat onze stad in een ellendige 
toestand verkeert? Geen muren! Geen 
versterkte poorten! Kom, laten we de 
muren weer optrekken! De koning heeft 

er toestemming voor gegeven. Hij heeft mij aangesteld en brieven meegegeven.’ 
‘Ja, we werken mee!’ zeiden ze. ‘Laten we eraan beginnen!’ 
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Maar de hoogste ambtenaren lachten ons uit: ‘Waar beginnen jullie aan? Wordt het een opstand 
tegen de koning?’ 
‘God is met ons en Hij zal ons plan doen slagen,’ riep ik terug. ‘Wij zijn Gods dienaren. Maar jullie 
horen niet thuis in deze stad. Jullie hebben hier geen rechten!’ 
De hogepriester Eljasib begon met zijn familie en met al de priesters het werk aan de Schaapspoort. 
Elke familie, elke wijk en elke groep van handwerkers of kooplieden werkten aan een poort of aan 
een pand van de muur. 
Toen de stadhouder van Samarië hoorde, dat we bezig waren de muur te herstellen, werd hij kwaad. 
In het bijzijn van zijn ambtenaren spotte hij met ons: ‘Wat zijn die stumpers van joden nu aan het 
doen? Is dat bouwen? De sterkte moet zeker komen van de offers die ze bij de inwijding van de 
muren en van de poorten zullen brengen? Wat ze aan steenbrokken uit die puinhopen rapen zal hen 
niet verdedigen!’ 
Een ambtenaar voegde eraan toe: ‘Laat ze bouwen! Morgen komt er een jakhals en springt zo een 
gat in hun muur!’ 

Ach Heer, wat voor spot hebben we moeten 
verdragen! Vergeef het hen niet! 
We waren toen al op halve hoogte klaar met de 
muur. We werkten vastberaden door. Maar de 
stadhouders van alle omringende provincies 
werden gealarmeerd. Ze spanden samen en 
zetten een samenzwering op touw. Ze 
smeedden het plan om Jeruzalem aan te vallen 
en verwarring onder ons te stichten. 
Onze mensen werden bang. ‘We zijn dat 
sjouwen moe,’ zeiden ze ontmoedigd. ‘Er is te 
veel puin. We komen nooit klaar met die 
muur.’ 
Ik stelde gewapende mannen op in de 
gevaarlijke zones: in lager gelegen gedeelten 
van de stad en op de plaatsen waar de muur het 
zwakste was. Dat gaf de joden weer moed. 
Voortaan arbeidde slechts de helft van mijn 
mannen. De andere helft was gewapend als een 

leger en betrok de wacht. De sjouwers droegen met de ene hand het materiaal, in de andere hielden 
ze een speer. De metselaars droegen tijdens het werk een zwaard om de heup gegord. Naast mij 
hield ik altijd een bazuinblazer om alarm te slaan. 
‘De werf is groot,’ zei ik, ‘het werk ligt gespreid en we staan op grote afstand van elkaar. Zodra 
jullie de bazuin horen, moeten jullie je verzamelen. En ook nog dit: om veiligheidsredenen blijft 
voortaan iedereen in Jeruzalem overnachten. We zullen trouwens aan het werk blijven van het krie-
ken van de dag tot ‘s avonds de eerste sterren lichten. In de nacht betrekt dan een deel van ons de 
wacht.’ 
In die tijd legden velen van ons de kleren niet meer af, en we waren altijd gewapend. Toen onze 
vijanden hoorden hoe vastberaden we waren, zagen ze af van het plan ons werk met geweld te ver-
storen. 
Tegen de tijd dat de stadsmuur ingewijd zou worden, werden alle priesters en levieten uitgenodigd. 
Ze zouden het feest luister bijzetten met zang en lied, onder begeleiding van cimbalen, harpen en 
lieren. Ook alle zangers en zangeressen uit de dorpen kwamen toegestroomd. Ze bestegen de mu-
ren. Ik deelde ze in twee grote koren in. Het ene koor liet ik in stoet op de muur voortschrijden naar 
het zuiden toe. Het andere koor in de richting van het noorden. Na afloop van de rondgang stelden 
de koren zich in de tempel op. 
 
‘Sluit je aan bij de feestrei,  
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neem twijgen en wuif mee,  
kom in stoet tot bij het altaar.  
Gij zijt onze God! U danken wij!  
Laat ons nu lachen om onze vijanden!  
Loof Jahwe! - Halleloe Jah! - Godlof!’ 
 
Jesaja 62, 1-5 
Een profeet trad naar voren en zong. 
Uit liefde voor de stad kan ik niet zwijgen,  
verliefd op Jeruzalem, vind ik geen rust.  
De volken zullen je geluk zien,  
koningen zijn verblind door je luister.  
Je bent als een kroon in Gods hand,  
een krans door God zelf gemaakt. 
 
Je krijgt een nieuwe naam, 
God heeft ervoor gezorgd.  
Je heet niet langer ‘Verlaten Vrouw’,  
noem het land niet meer ‘Verstotene’.  
Nu heet je ‘Liefste Vrouw’,  
noem het land ‘Mijn Grote Liefde’. 
 
Want God is je mèèr dan genegen,  
het land is voor Hem een verloofde. 
Zoals een jongen een meisje huwt,  
zo zal God, die je bouwde, jou huwen.  
Zoals een bruidegom blij is met zijn bruid,  
zo zal God zich om jou verblijden. 
 
Nehemia 1-3, 14-22 
Enige tijd later merkte ik, dat sommige Joden op sabbat de wijnpers traden, en dat ze op ezels 
vrachten graan aanvoerden. Ook met wijn, druiven en vijgen kwamen ze de stad binnen en begon-
nen dat voedsel te verkopen. 
Vreemden voerden vis aan en verkochten hun waar op sabbat aan de joden. Ik waarschuwde hen 
allen en wees op de sabbatwet. 
Daarna ging ik naar de oversten van de stad. ‘Beseffen jullie dan niet wat voor kwaad hier gebeurt?-
vroeg ik. ‘De sabbat wordt ontwijd! Hebben ook onze vaders zich niet aan al die dingen bezondigd, 
en zijn niet daarom destijds de stadsmuren neergehaald? Willen jullie die ramp opnieuw over ons 
laten komen?’ 
Ik gaf bevel op vrijdagavond bij het vallen van de duisternis, wanneer de sabbat aanbreekt, de poor-
ten van de stad te sluiten. Ze mochten niet meer geopend worden vóór de sabbat verstreken was. En 
ik stelde een wacht op bij de poort: 
Een paar maal hebben kooplieden en handelaars de nacht doorgebracht in de open lucht buiten de 
muren van de stad. Ik waarschuwde hen: ‘Als jullie hier nog eens gevonden worden, laat ik jullie 
inrekenen!’ Sindsdien zijn ze op sabbat niet meer teruggekomen. 
Mijn God, reken me dat alles ten goede! Wees al het werk indachtig, dat ik voor de tempel, voor 
Jeruzalem en voor uw volk heb verricht. Wees barmhartig voor mij met uw groot hart! 
 
Ezra leest de ‘wet van Mozes’ voor 
Uit Ezra 7 en 10 
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Geruime tijd later, toen Artaxerxes de Tweede koning van Perzië was, werd EZRA vanuit Babel 
met een opdracht naar Jeruzalem gezonden. Ezra was priester. Hij had zich speciaal toegelegd op de 
studie van de ‘wet van Mozes’. Een goed leraar, bedreven in het uitleggen van de wet, noemt men 
‘schriftgeleerde’. 
Artaxerxes gaf Ezra een brief mee waarin zijn opdracht beschreven was. Hij mocht een nieuwe 
groep Judeeërs aanvoeren, die vanuit Babel naar Jeruzalem wilde terugkeren. Hij kreeg sommen 
geld in goud en zilver, voor het onderhoud van de tempel en om offers op te dragen. Als geschenk 
voor de tempel werden hem mooie gouden kommen toevertrouwd, zilveren gerei en twee vaten van 
prachtig glanzend koper. Maar het belangrijkste was, dat hij onderricht moest geven in de ‘wet van 
Mozes’. Hij mocht die wet als staatswet opleggen aan de joden. Wie aan die wet niet gehoorzaam-
de, zou streng geoordeeld en gestraft worden. Ezra kreeg , ook de opdracht rechters aan te stellen 
over alle bewoners van de provincie Juda. 
Met die volmachten bekleed, vertrok Ezra uit Babel aan het hoofd van een groep Judeeërs. De reis 
duurde vier maanden. Te Jeruzalem aangekomen, rustte Ezra eerst drie dagen. Daarna droeg hij alle 
kostbare gaven voor de tempel over aan de priesters, en samen met de ballingen die met hem terug-
gekeerd waren, vierde hij offerdiensten ter ere van God. 
Toen begonnen de besprekingen met de leiders van het volk. Een van hen gaf een uitvoerige be-
schrijving van de toestand: ‘Wij, joden, kunnen ons leven niet inrichten volgens de ‘wet van Mo-
zes’. Vreemden uit de naburige provincies bemoeien zich namelijk met onze binnenlandse aangele-
genheden. Jullie weten wel hoe dat komt! Het teruggekeerde volk, de priesters en de levieten ver-
mijden de omgang met vreemden niet. Integendeel, zij trouwen met meisjes uit vreemde volken en 
voor hun dochters zoeken zij daar mannen. De leiders en de oversten van ons volk maken zich daar 
nog het meest schuldig aan. Hoe wil je dan, dat vreemden onze levenswijze niet beïnvloeden? Hoe 
kunnen wij de ‘wet van Mozes’ strikt naleven?’ 
Ezra stond verbijsterd. Hij trok zijn kleed en mantel stuk ten teken van rouw, en bleef sprakeloos tot 
de avond. Na het avondoffer ging hij nog geruime tijd 
bidden in de tempel. Hij smeekte om Gods vergiffenis voor het volk, voor de priesters en de leiders. 
Velen van het volk en sommigen van de priesters verzamelden zich rond Ezra. Zij gaven hun goede 
wil te kennen en moedigden hem aan: ‘Als het u goeddunkt en als ook de leiders, die God en zijn 
gebod vrezen, meewerken, willen wij de vreemde vrouwen en mannen uit onze families wegzen-
den. Kom, neem beslissingen! Wees streng, grijp in! We zullen aan uw zijde staan.’ 
‘Beloven jullie dat met een eed?’ vroeg Ezra. 
Ja, wij willen de ‘wet van Mozes’ naleven,’ antwoordden zij. 
‘Roep dan in heel Juda om, dat alle teruggekeerde ballingen morgen in Jeruzalem moeten samen-
komen,’ beval Ezra. ‘Ik zal streng zijn. Wie binnen drie dagen niet gekomen is, zal zijn bezittingen 
moeten afgeven en wordt uit onze gemeenschap gestoten!’ 
De volgende dag waren allen present. In de gutsende regen verzamelden zij zich op het plein voor 
de tempel. Ze beefden van de kou, maar nog meer van de angst om wat er gebeuren moest. 
Ezra sprak hen toe: ‘Jullie hebben misdaan! Jullie hebben vreemde vrouwen en vreemde mannen 
gehuwd! Volgens onze gebruiken is dat niet geoorloofd. En die vreemden maken je ontrouw aan de 
overige voorschriften van de wet. 
Erken je God en volbreng zijn wil! Keer je af van de vreemden!’ 
Ja!’riep het volk. Velen bekenden hun schuld, maar enkelen onder hen durfden zich verzetten en 
trokken zich heimelijk terug. 
Toen overlegden ze hoe de zaak zou worden afgehandeld. ‘We zijn met velen, het kan niet allemaal 
ineens geregeld worden,’ zei iemand. Een ander opperde: ‘Hoelang zullen we hier nog moeten aan-
schuiven in de gietende regen? Het is niet uit te houden in de open lucht!’ Opeens had iedereen wat 
te zeggen -’Het duurt mèèr dan twee dagen!’ - ‘Laat de leiders het met de families van hun stam en 
streek regelen!’-Ja, dat men op vooraf bepaalde dagen hierheen kome met de leiders en de rechters 
van zijn stad of dorp. Telkens een kleine groep.’ 
Zo gebeurde het. Het duurde drie maanden voor alle gevallen opgelost waren. De vreemde vrouwen 
en mannen werden weggestuurd en elke bekeerde jood droeg een ram aan God op om boete te doen. 
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Uit Nehemia 8 en 10 

 
Ezra, de schriftgeleerde, liet alle wetten van de voor-
vaders verzamelen. Samen met de verhalen over 
vroegere tijden werden ze in één boekrol 
bijeengebracht. 
Voortaan werd die boekrol de ‘wet van Mozes’ ge-
noemd. Ezra wilde zijn volk verplichten om volgens 
die oude overleveringen en voorbeelden te leven. Hij 
wilde ze als een haag om de joden heen planten om 
hen van de volken van de andere Perzische pro-
vincies af te zonderen. 
Op zijn verzoek stroomden de joden samen op het 
plein voor de Waterpoort te Jeruzalem. Ezra haalde 
het boek en bracht het plechtig voor de vergadering 

van mannen en vrouwen. Hij ging op een houten verhoging staan, die voor die gelegenheid opge-
slagen was. Hij was omgeven door priesters en levieten. Hij rolde het boek open en allen stonden 
onmiddellijk eerbiedig op. 
Eerst zong Ezra Gods lof. Allen staken de handen op. ‘Amen! Amen!’riepen zij. Ze knielden neer 
en bogen diep om God te aanbidden. 
Na het gebed begon Ezra te lezen uit het boek. Het duurde van de morgen tot de middag. Telkens 
als een stuk van de wet voorgelezen was, vertaalden de levieten het voor het volk en legden het 
daarna uit, zodat iedereen het kon begrijpen. 
Velen weenden van spijt, omdat zij de wil van God verwaarloosd hadden. Maar Ezra en de levieten 
zeiden: ‘Dit is een heel bijzondere dag, een dag waarop wij ons weer aan de Heer geven. Jullie mo-
gen dus niet wenen en rouwen. Vier liever feest! Ga lekker eten en drinken... en geef ook wat aan 
degenen die zich geen feestmaal kunnen veroorloven.’ 
De volgende dag kwamen de familiehoofden samen bij Ezra om de wet verder te bestuderen. Het 
volk werd nog zeven dagen lang onderwezen in de oude joodse gebruiken. Allen luisterden aan-
dachtig. De tranen en de rouw veranderden in vreugde, want allen namen zich voor hun leven te 
richten naar de wil van God. Met die boodschap gingen ze ten slotte naar huis. 
Later in diezelfde maand kwamen de joden opnieuw bijeen te Jeruzalem. Ze beloofden plechtig de 
hele ‘wet van Mozes’ nauwgezet te zullen naleven. Hun belofte werd op schrift gezet in een akte: 
‘Heel het volk, de priesters, levieten, tempeldienaars en allen die de omgang met de omwonende 
volken verbroken hebben, alsook hun vrouwen, zonen en dochters, allen die de jaren van verstand 
bereikt hebben... verplichten zich onder gelofte en onder eed, te leven volgens de voorschriften van 
God, zoals Hij die door bemiddeling van Mozes, zijn dienaar, aan ons heeft gegeven. In het bijzon-
der zullen wij nooit een van onze zonen of dochters uithuwelijken aan meisjes of jongens uit de 
omwonende volken. Op sabbat en feestdag zullen wij niet... enz.’ 
De akte werd ondertekend door de leiders van het volk, door de priesters en levieten, en door alle 
familiehoofden. 
 
Een haag om de Joden heen  
Psalm 19,8-15 
 

De wet van God is volmaakt:  
ze doet je gemoed herademen.  
Op zijn voorschriften 
kun je bouwen: 
ze maken zelfs eenvoudigen wijs.  
Wat God verordent is juist: 
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het schept vreugde in je hart. 
De geboden van God zijn helder:  
ze ontsteken het licht in je ogen. 
Waardevol is al wat God vraagt:  
het blijft voor eeuwig bestaan.  
Je moet ernaar verlangen, 
mèèr dan naar puur goud of naar de zoetste honing.  
Laat ik me leiden door de wet,  
dan word ik rijkelijk beloond! 
Heer, wie overtreedt niet eens de wet?  
Vergeef me wat ik onwetend deed  
Behoed me ook voor hoogmoed: 
dat ik daaraan niet bezwijk.  
Volmaakt zal ik dan worden,  
geen kwaad zal in mij wonen. 
Mogen deze overpeinzingen U aangenaam zijn, Heer.  
Gij, mijn rots, mijn redder! 
 

Met zulke psalmen wordt tot op vandaag de wet bezongen als de bijzon-
derste weldaad van God. Wie immers zijn levensweg gaat langs het pad 
van de geboden, wordt vanuit de hemel beloond met allerlei goeds. De 
weg naar het geluk wordt door de wet afgelijnd als door een haag. 
Over de voorvaders werd in die dagen enkel nog verteld om hun trouw 
aan de ‘wet van Mozes’ ten voorbeeld te stellen. Maar ook nieuwe 
verhalen zagen het licht, zoals dat van Tobit en zijn zoon Tobias. Goede 
en boze geesten spelen er een rol in, juist zoals in de vreemde sprookjes 
en verhalen uit Perzëé: De engel Rafaël, een goede geest, beeldt onder de 
mensen het beleid van God uit. Tobit en zijn familie onderhouden 

nauwgezet de joodse voorschriften, ook in het buitenland onder vreemdelingen. Daarom leidt de 
engel hun levensreis naar het geluk. 
 
Uit Tobit 
 
Ik, Tobit, heb mijn leven lang de ware weg van rechtschapenheid bewandeld. 
Ik gaf geregeld aalmoezen aan de armen. Alhoewel ik als jongeman in het noorden van Israël 
woonde, offerde ik nooit aan de stierenbeelden van Baal. Maar voor de feesten trok ik op naar de 
tempel van Jeruzalem, zoals in de ‘wet van Mozes’ voorgeschreven is. Ik bracht er de eerste vruch-
ten van mijn akker en de eerste schapenwol. Ik gaf een tiende deel van het veldgewas aan de pries-
ters en de levieten. Een tweede tiende verkocht ik en met de opbrengst deed ik allerlei inkopen. 
Maar een derde tiende gaf ik aan de armen. Zo was het me van kindsbeen af ingeprent door mijn 
oma. Ik was namelijk een weeskind. 
Ik trouwde met Anna, een vrouw uit onze eigen stam. We kregen een zoontje en gaven hem de 
naam Tobias, wat betekent Jahwe is goed’. 
Toen ons land door de Assyriërs veroverd was, werd ik weggevoerd naar Ninive aan de rivier de 
Tigris. Ook daar onderhield ik nauwkeurig onze wet: nooit gebruikte ik verboden spijzen. Dank zij 
deze voorschriften zonderde ik mij af van het vreemde volk waaronder ik woonde, en ik nam hun 
gebruiken niet over. Daarom was God goed voor me: de koning van Assyrië nam mij in dienst. Ik 
moest verre reizen maken om inkopen te doen voor het koninklijk paleis. Geregeld kwam ik voor 
zaken in Medië. Daar gaf ik eens tien talenten zilver in bewaring aan een volksgenoot die te Rages 
woonde, niet ver van Teheran. 
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Toen er een nieuwe koning aan de macht kwam te Ninive, viel ik in ongenade. Van toen af is de 
ellende begonnen. Aan reizen naar Medië viel niet meer te denken. Maar alhoewel ik zonder werk 
was, bleef ik trouw aan de ‘wet van Mozes’. Ik deelde brood uit aan 
de hongerigen en kleedde naakten. Eens zag ik de lijken van volksgenoten buiten de muren van 
Ninive liggen. Ik begroef ze volgens de voorschriften van de wet. Iemand had het gezien en ver-
raadde me bij de koning. Ik nam de vlucht en moest Anna en mijn zoon Tobias achterlaten. Al mijn 
bezittingen werden in beslag genomen. 
Onder het bewind van de volgende koning kon ik naar Ninive terugkeren. Ik kwam weer in het be-
zit van mijn huis en dacht er gelukkig te leven met Anna en Tobias. Maar... 

Op de eerstvolgende pinksterdag, het wekenfeest, had 
Anna ter ere van mij een feestmaal klaargemaakt. 
Toen ik de vele gerechten zag, zei ik tegen Tobias: 
‘Jongen, ga eens op straat kijken of je niet een arme, 
vrome man vindt. Nodig hem aan onze tafel. We 
wachten op je.’ 
Tobias trok erop uit met zijn hondje. Hij was nauwe-
lijks de deur uit of hij kwam teruggelopen. ‘Vader! Op 
de markt ligt iemand van ons volk. Hij is gewurgd!’ 
Ik stond ijlings van tafel op, rende naar de markt, nam 
het lijk op en droeg het naar een schuurtje. Na 
zonsondergang ‘zou ik het begraven. Thuis gekomen, 
reinigde ik me volgens de voorschriften van de wet en 

ging aan tafel. Maar de spijzen smaakten me niet. Ik treurde om de dode. 
Toen het donker was, maakte ik een graf en legde de dode erin. Maar de buren spotten met me: ‘Die 
wil weer zijn leven op het spel zetten,’ zeiden ze. ‘Hij wil zeker graag nog eens op de vlucht slaan. 
En maar doden begraven!’ 
Ik had opnieuw het lijk aangeraakt en was dus ‘onrein’ volgens de bepalingen van de wet. Daarom 
ging ik mijn huis niet binnen, maar legde me te rusten tegen de muur van de binnenplaats. Ik had 
niet gemerkt dat er hoog op de muur een nestje vogels zat. Mijn gezicht was niet bedekt, en, helaas, 
er viel drek uit het nest: vlak in mijn ogen! Ik zag niets meer dan witte vlekken. 
Alle artsen heb ik geraadpleegd. Niemand kon me helpen. En we werden al maar armer. Anna pro-
beerde toen wat te verdienen met naaiwerk. 
Op een keer kreeg ze van een klant een bokje ten geschenke bij de betaling voor haar werk. Toen zij 
thuiskwam, hoorde ik het beestje mekkeren. 
‘Waar komt dat bokje vandaan?’ vroeg ik streng. ‘Je hebt het toch niet gestolen, Anna? Breng het 
terug naar de eigenaar. Je weet toch dat onze wet verbiedt gestolen goed te eten!’ 
‘Ik heb het bij mijn loon cadeau gekregen,’ antwoordde Anna. 
Ik wilde haar niet geloven en beval haar het bokje terug te geven. 
‘En jij maar aalmoezen geven en goede werken doen!’ mopperde Anna. ‘Als je echt deugdzaam 
was, dan zou God je niet in armoe laten leven. Onze ellende bewijst dat je kwaad hebt gedaan!’ 
Ik barstte in tranen uit. Biddend zocht ik mijn toevlucht bij God: ‘Ach God, Heer van de hemel! Gij 
zijt rechtvaardig, ook al straft Gij mij met armoe en beschimping. Maar laat me liever sterven dan 
dat ik dit verdriet moet dragen. Keer uw aangezicht niet van mij af!’ 
Ook in Medië treurde iemand. 
Sara, een Israëlitisch meisje dat in de stad Ekbatana woonde, was beledigd door de dienstmeisjes 
van haar vader. Sara was al zeven keren getrouwd geweest. Maar een boze geest, een jaloerse dui-
vel die Asmodeus of ‘Verwoester’ heette, had elk van die mannen gedood nog voor het huwelijk 
voltrokken was. Nu hadden de meiden gezegd: ‘Jij bent niet goed snik! En ons sla je al maar. Heb je 
het ook op ons gemunt? Het zou beter zijn als je zelf doodging! Je hebt toch kind noch kraai.’ 
Sara was diep geschokt, ze verlangde te sterven. Biddend zocht zij haar toevlucht bij God: ‘Ach 
God, Heer van de hemel! Is het niet genoeg, dat we als ballingen ver van huis moeten leven? Zeven 
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mannen zijn me ontvallen. Zo zal ik nooit kinderen krijgen. Ik heb niet tegen uw wetten gezondigd, 
toch beschimpt iedereen me. Red me uit dit verdriet of laat me sterven!’ 
God heeft het gebed van Tobit en het smeken van Sara verhoord. Hij heeft een goede geest, de bode 
Rafaël, gezonden om hen te helpen. Dat gebeurde als volgt. 
Op een dag herinnerde Tobit zich, dat hij geld in bewaring gegeven had aan een man in Medië. Hij 
dacht: Ik moet het Tobias vertellen vóór ik sterf. 
‘Jongen,’ zei hij toen Tobias eens bij hem zat, ‘jongen, als ik sterf, begraaf me dan volgens de voor-
schriften van de wet. Houd je moeder in ere zolang je leeft. Richt je schreden steeds volgens de ge-
boden...’ Breedvoerig somde Tobit alle grote en kleine voorschriften van de wet op om ze zijn zoon 
in te prenten. Ten slotte zei hij: ‘Maak je niet bezorgd omdat we tot armoede vervallen zijn. Ontzag 
voor God en voor zijn geboden is de grootste rijkdom. Waardevoller dan puur goud! Bovendien 
bezitten we nog een kleine som geld. Luister goed! Aan een volksgenoot in Rages heb ik jaren gele-
den tien talenten zilver in bewaring gegeven. Je moet ze halen, jongen.’ 
‘Vader, ik neem je lessen ter harte,’ zei Tobias. ‘Maar hoe kom ik ooit in het bezit van dat geld? Die 
man kent me niet. Hij zal me de som niet willen toevertrouwen.’ 

‘Ik geef je het ontvangstbewijs mee,’ antwoordde Tobit. ‘Zoek 
maar iemand 
die je op de verre reis wil vergezellen. Ik zal hem zijn loon geven 
als ik nog leef bij jullie terugkomst. Anders moet jij het doen.’ 
Tobias ging naar buiten met zijn hondje. De eerste man die hij 
ontmoette, was Rafaël. Maar Tobias wist niet dat het Rafaël was. 
‘Hee man, ben bekend in Medië?’vroeg Tobias. ‘Ik zoek iemand die 
me op reis daarheen kan vergezellen.’ 
‘Ik ken de weg naar Medië,’ antwoordde de man. ‘Ik heb er destijds 
overnacht bij een landgenoot.’ Tobias drong aan: ‘Zou je mijn 
reisgezel willen zijn?’ 
‘Jazeker,’ zei de man. 

‘Dan stel ik je voor aan mijn vader. Kom mee!’ nodigde Tobias hem uit. 
Tobit begroette de man. Maar hij vroeg zich af of hij misschien een vreemdeling was. Hij wilde 
achterhalen wie de man was en uit welke familie hij stamde. De man ontweek echter Tobits vragen: 
‘Waar gaat het jullie eigenlijk om? Om kwesties van afstamming en familie? Of om een reisgezel?’ 
‘Toch zou ik graag weten tot welke familie j e behoort en hoe je heet,’ zei Tobit. 
‘Ik ben Azarias,’ jokte de man, ‘zoon van de bekende Ananias; ik behoor tot hetzelfde volk als jul-
lie.’ 
‘Dan ben je welkom!’ riep Tobit uit. ‘Je naam heeft een diepe zin voor ons: hij betekent ‘Jahwe 
helpt’. Bovendien heb ik je vader gekend, en een van je ooms. Indertijd gingen we samen op ter 
bedevaart naar Jeruzalem om de eerste vruchten van onze velden af te dragen zoals de ‘wet van 
Mozes’ voorschrijft. Je bent van edele afkomst! Neem me niet kwalijk dat ik gevraagd heb naar je 
stam en je familie.’ 
Er werd overeengekomen dat Azarias een dagloon zou krijgen zolang de tocht duurde. 
‘Alles klaar voor de reis?’ vroeg Tobit. ‘Moge God jullie langs goede wegen leiden en onderweg 
niet doen afwijken van het pad van de ‘wet van Mozes’. Moge zijn engel jullie vergezellen!’ 
Het hondje van Tobias stond al te draaien en te keren aan de deur. Tobias en de man namen af-
scheid en gingen samen op weg. Het hondje liep voor hen uit. 
Doch Anna weende al maar door. Zij snikte: ‘Waarom heb je ons enig kind op reis gestuurd?Hij 
was de stok waarop wij steunden. En dan nog voor wat geld! Vergeleken met onze jongen is het 
niet meer dan slijk. Heb je dan niet genoeg aan het weinige dat God ons gunt?’ 
‘Maak je geen zorgen, liefste,’ troostte Tobit haar. ‘Hij komt vast terug. Gezond en wel. God zal 
hem zeker een goed engel meegeven. Je zult hem behouden weerzien.’ 
Tobias was welgezind vertrokken met Azarias, die eigenlijk Rafaël was. Tegen de avond bereikten 
zij de Tigris-stroom. Ze wilden daar in de buurt overnachten. Om zich te verfrissen sprong Tobias 
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van de oever in het water. Plotseling dook een grote vis op en schoot naar hem toe. Tobias’ hondje 
blafte vervaarlijk. De vis sperde de bek open om de jongen te verslinden... 
‘Grijp hem!’ riep Azarias. ‘Grijp hem en trek hem naar de oever!’ 
Na een hevige worsteling trok Tobias hijgend de vis op het droge. 
‘Fijn!’zei Azarias. ‘Snijd hem nu open. Haal het hart, de lever en de gal eruit. Die houd je apart. De 
rest roosteren we opeen vuurtje. Zo hebben we meteen een avondmaal.’ 
Op de verdere reis gebeurde er niets bijzonders meer. Alleen wilde Tobias weten waarom hij het 
hart, de lever en de gal van de vis moest bewaren en waarvoor ze konden dienen. 
‘De gal kun je als zalf gebruiken,’ vertelde Azarias. ‘Een uitstekend geneesmiddel voor iemand die 
witte vlekken op de ogen heeft.’ 
‘En het hart en de lever?’ vroeg Tobias. 
‘Nou, dat zien we wel als we te Ekbatana zijn,’ antwoordde Azarias ontwijkend. 
In Ekbatana nam Azarias de leiding van het gebeuren in handen. 
‘We zullen verblijf nemen bij de familie van Sara,’ stelde hij voor. ‘Zij is de enige dochter, een 
mooie en wijze vrouw. Je moet met haar trouwen. Ik zal erover praten met haar vader. Hij zal blij 
zijn dat een volksgenoot om haar hand vraagt. Als hij haar geeft aan iemand die niet tot ons volk 
behoort, overtreedt hij de ‘wet van Mozes’. Je zult welkom zijn. Nog voor we Ekbatana verlaten, 
wordt Sara je vrouw.’ 
Ja, maar...’ wierp Tobias op. ‘Ik heb gehoord dat zij al zeven mannen heeft gehad! Wat zal vader 
zeggen, als ik hier het leven laat? Vader en moeder sterven zeker van verdriet. Wie zal hen begra-
ven? Ik ben hun enig kind.’ 
‘Ben je dan je vaders raad vergeten?’ hernam Azarias. ‘Hij wil dat je een meisje uit je eigen volk 
kiest. En ... het is een boze geest, een jaloerse duivel, die de zeven mannen vermoord heeft. Die kun 
je verjagen met het hart en de lever van de vis. Je legt er een stukje van op gloeiende kolen. Ruikt 
de boze geest de vieze rook, dan slaat hij op de vlucht en komt nooit meer terug.’ 
Tobias wilde Sara wel redden uit haar droevig lot, want hij had medelijden met haar. Toen hij met 
Azarias haar huis betrad en het mooie meisje zag, kreeg hij haar lief. 
De kennismaking met de familie verliep hartelijk. Er werden allerlei nieuwtjes verteld. Ondertussen 
slachtte men een schaap en de reizigers werden aan een welvoorziene tafel uitgenodigd. 
Tobias werd ongeduldig. ‘Je vergeet toch niet wat wij onderweg besproken hebben,’ fluisterde hij 
zijn reisgezel in het oor. 
Azarias bracht toen het huwelijk ter sprake. 
‘Ik zal je graag mijn dochter geven,’ beloofde de vader van Sara aan Tobias. ‘Maar weet je wel dat 
elke man die haar wil hebben, om het leven komt? Zou je je niet bedenken?’ 
‘Ik raak geen eten aan tot de zaak geregeld is!’ antwoordde Tobias vastberaden. 
Daarop riep de vader zijn vrouw om getuige te zijn. Hij nam Sara bij de hand en leidde haar naar 
Tobias. Hij sprak de huwelijkswens uit volgens de joodse voorschriften. Vervolgens nam hij een 
blad papier, stelde de huwelijksovereenkomst op en hechtte zijn zegel aan het document. Daarna 
begonnen ze de maaltijd en genoten van de spijzen. 
Na een tijdje stond de moeder van Sara op van tafel om de kamer van de bruid gereed te maken. 
Sara volgde haar. Maar in de kamer gekomen, begon zij te schreien. Haar moeder troostte haar: 
‘Wees nu flink, mijn dochter. Na al het verdriet dat je doorstaan hebt, zal de Heer van de hemel je 
genadig zijn. Hou je flink, meisje.’ 
Na de maaltijd werd Tobias naar de kamer van Sara geleid. Toen het bruidspaar eindelijk alleen 
gelaten werd, pakte Tobias vlug de pan waarin wierook gebrand werd, en hij wierp het hart en de 
lever van de vis op de gloeiende kolen. Een vieze rook steeg op. De jaloerse duivel sprong uit zijn 
schuilhoek! Hij rende naar de deur en sloeg op de vlucht. Hij liep tot in OpperEgypte, waar goede 
geesten hem in de boeien sloegen. 
‘Kom,’ zei Tobias tegen Sara. ‘Nu zijn we helemaal alleen. Sta op! Laten we bidden dat de Heer 
altijd goed voor ons mag blijven.’ 
In het midden van de nacht stond Sara’s vader op. Hij sloop geruisloos naar buiten en begon een 
graf te delven. Hij was bang dat ook Tobias vermoord was door de jaloerse duivel. Weer in huis 
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gekomen, zei hij tegen zijn vrouw: ‘Sta op, en zeg aan een van de dienstmeisjes dat ze gaat kijken 
of Tobias nog leeft. Is hij dood, dan kunnen we hem nog in de nacht begraven zonder dat er een 
haan naar kraait.’ 
Het dienstmeisje was spoedig terug: ‘Hij leeft! Ze slapen.’ 
Daarop wekte de vader een van zijn knechten: ‘Vlug! Gooi de grafkuil dicht!’ En nog in de nacht 
begon hij alles in gereedheid te brengen om het bruiloftsfeest te vieren, veertien dagen lang. 
‘Nu blijf je hier nog twee weken,’ zei hij de volgende dag tegen Tobias. ‘Als je dan naar je vader 
terugkeert, geef ik je de helft van al wat ik bezit. De andere helft erf je als mijn vrouw en ik gestor-
ven zijn.’ 
‘Azarias, mijn trouwe reisgezel,’ zei Tobias, ‘wil jij dan ondertussen verder in Medië het geld halen 
dat vader daar in bewaring gaf? Vader wordt zeker ongeduldig. Hoe langer ik wegblijf, des te 
zwaarder zal het hem vallen. Voor de reis kun je twee kamelen gebruiken. En neem een knecht mee 
om je te vergezellen. Hier is het ontvangstbewijs.’ 
Intussen telde vader Tobit de dagen. Hij dacht: ze zouden al terug moeten zijn. Wie weet wat voor 
moeilijkheden ze hebben! Misschien is die volksgenoot in Medië gestorven; wie zal hen dan de 
twintig talenten zilver overhandigen? 
‘Onze jongen is zeker verongelukt onderweg,’ zei moeder Anna. ‘Anders zou hij nooit zo lang uit-
blijven!’ Zij begon te jammeren en klaagde luid: ‘Ach jongen, hoe heb ik het over mijn hart kunnen 
krijgen je te laten gaan? Mijn kind, mijn oogappel!’ 
‘Stil,’ suste Tobit haar. ‘Maak je geen zorgen. Hij komt gauw. Misschien maakt hij het juist goed en 
talmt hij wat onderweg.’ 
Zwijg!’ beet zij terug. ‘Probeer me niets wijs te maken. Hij is verongelukt!’ 
Iedere dag liep zij de stad uit, stelde zich op langs de weg en tuurde urenlang in de verte. Zij kon 
niet meer eten. ‘s Nachts weende zij stil en treurde over haar zoon Tobias. 
Eindelijk naderden Tobias, Sara en Azarias met hun hondje de stad. 
‘We hebben je vader blind achtergelaten,’ zei Azarias. ‘Willen wij tweeën vooruit reizen en alles in 
orde maken voordat Sara aankomt? Je hebt toch de gal van de vis bij de hand?’ 
Ze liepen wat vlugger door. Het hondje van Tobias trippelde voor hen uit en kwispelde vrolijk met 
zijn staart. 
Anna stond langs de weg en zag hen in de verte. Ze rende naar huis: ‘De jongen is er! En ook de 
man die hem vergezelt. Ze komen eraan!’ 
Zij liep weer naar buiten en snelde naar hen toe. Zij viel haar zoon om de hals en weende: ‘Einde-
lijk! Eindelijk, mijn jongen!’ 
Tobit strompelde tastend het huis uit. Tobias liep op hem toe, nam hem ondersteunend bij de arm en 
streek de gal als zalf op zijn ogen. Tobit wreef zijn ogen uit en de witte vlekken vielen als vliesjes 
van eieren uit de ooghoeken. Nu zag hij zijn zoon! Hij omhelsde hem en prees God om zijn wonder 
beleid. 
Gretig werd naar het reisverhaal geluisterd. Zodra Tobias van Sara verteld had, liep Tobit jubelend 
en God prijzend naar de stadspoort om haar op te wachten. Allen die hem zagen, stonden verbaasd. 
‘Welkom! Welkom, mijn dochter. Geprezen zij God, die jou naar ons brengt! Geprezen je vader en 
moeder, die jou als bruid aan mijn zoon hebben gegeven!’ 
Alles werd in gereedheid gebracht om zeven dagen lang het huwelijk te vieren. De volksgenoten 
van Tobit, die in Ninive woonden, deelden in de vreugde. 
Na het feest nam Tobit zijn zoon terzijde en zei: ‘Zorg nu voor de uitbetaling aan je reisgezel. En je 
mag hem wel wat extra geven.’ ‘ja, vader,’ antwoordde Tobias. ‘Ik vind het redelijk hem zelfs de 
helft te geven van wat ik meegebracht heb. We hebben alles aan hem te danken: een veilige reis, 
mijn vrouw Sara, je genezing, de boodschap verderop in Medië...’ 
‘Zeker, hij heeft het verdiend. Ga hem halen.’ Toen Azarias het voorstel hoorde, zei hij: Jullie kun-
nen beter God bedanken! Jullie leven rechtschapen en onderhouden de ‘wet van Mozes’. God heeft 
al die goede daden gezien. Daarom heeft Hij mij gezonden. 
Ik ben Rafaël. Mijn naam betekent ‘God geneest’. Ik ben een goede geest, één van de engelen die 
de gebeden van de mensen voor Gods troon brengen. Ik kan geen loon aanvaarden.’ 
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Tobit en Tobias waren ontsteld. ‘Heb je dan niet echt gegeten en gedronken met ons?’ 
‘Al wat jullie gezien hebben was maar schijn. Het is God zelf die jullie door mij heen geholpen 
heeft. Loof en dank Hèm.’ 
Dat waren Rafaëls laatste woorden. Daarna zagen ze hem niet meer. 
 
Een vrijzinnige stem 

 
Niet alle joden konden vrede nemen met de enge opvatting van hun gods-
dienst. 
Een wijze, die zich ‘Prediker’ noemt, spreekt in naam van de gewone 
vaan. Vanuit zijn ervaring betwist hij, dat God de insparaning van de 
vromen direct beloont met een lang en gelukkig leven, met een goede 
faam en met een eervolle begrafenis. Dat zijn sprookjes .’Zo leren de 
priesters en de wijzen, de collega’s van Prediker. Prediker zelf is van 
mening, dat het de mensen niet toekomt de geheinavolle wegen van Gods 
beleid uit te stippelen. 

Prediker 7.13-16,- 8,12-17 
Allerlei heb ik meegemaakt in deze zinloze wereld. Ik heb rechtschapen mensen zien omkomen, 

ondanks hun goed leven. Ik heb slechte mensen welgesteld gezien, ondanks hun 
boosheid. 
Rechtschapen moet je zijn. Dat is beter dan kwaad bedrijven. Maar span je niet 
al te veel in en doe niet al te wijs. Je zou wel eens bedrogen uit kunnen komen. 
Met het oog op Gods beleid zeg ik: Wie kan recht maken wat Hij krom wil? 
Naar Gods bedoeling is het leven eenvoudig, maar de mens haalt zich van alles 
in het hoofd. Hij grijpt naar wind 
Heb je een gelukkige dag, geniet ervan! Heb je een kwade dag, bedenk dat God 
ook die voor je gemaakt heeft. Hij wil gewoonweg niet dat je achterhaalt wat de 
volgende dag zal brengen. 
Ik weet wel dat de wijzen zeggen: ‘Wie ontzag heeft voor God zal het goed 
gaan, juist omdat hij ontzag heeft voor God. De boze krijgt slechts een leven zo 

kort als een schaduw, juist omdat hij geen ontzag heeft voor God.’ Maar in het ondermaanse zie ik 
dit zinloze gebeuren: Er zijn rechtschapen mensen die in hun leven tegenkomen wat bozen zouden 
moeten tegenkomen; en bozen genieten de welvaart die de rechtschapen mensen zouden moeten 
krijgen. Kun je daaruit wijs worden? 
Daarom zeg ik: Leve de vreugde! Het beste voor de mens is nog altijd: eten en drinken en blij zijn. 
Dat is het enige wat hij heeft bij al zijn getob en gezwoeg in het korte bestaan dat hij van God toe-
bedeeld krijgt. 
Ik heb geprobeerd inzicht te verwerven en de zin te vinden van de moeite die de mens zich op aarde 
getroost. Het liep uit op tweemaal niks! Al blijf je er ‘s nachts van wakker liggen, ik constateer dat 
je geen inzicht krijgt in het beleid van God en dat je geen wetmatigheid vindt in wat er gebeurt op 
aarde. Zelfs de wijzen komen niet tot een inzicht, ook al beweren zij van wel. 
 
Een eigenzinnige bode 

Anderen konden het niet goedkeuren, dat de ‘wet van Mozes’ als een haag om 
de joden heen werd geplant, alsof alleen Juda een bevoorrechte tuin van God 
was. Zij namen de verdediging van de vreemdelingen, van de ‘heidenen’ op 
zich. Hun zienswijze vertolkten zij in het verzonnen verhaal van Jona. God 
zendt Jona met een boodschap naar de grote heidense stad Ni,. ive. -laar 
de bode is een eigenzinnig man. Hij wil God de kans niet geven om genadig te 
zijn voor wie nietjood is. De bode zal overtuigd moeten worden. 
 

Jona 1,1-2,3: 2,11-4,11 
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God zei tegen Jona: ‘Sta op, man! Ga naar Ninive, de grote stad in het oosten. Breng de mensen 
daar de boodschap dat ik van hun boosheid gehoord heb. Misschien bekeren zij zich en kan Ik Mij 
over hen ontfermen.’ 
Jona stond op en begaf zich naar de haven van Jafo. Hij zag een schip liggen, dat op het punt stond 
af te varen naar Tarsis, een havenstad in Spanje. Hij betaalde voor de overtocht en ging aan boord. 
Zo vluchtte hij naar het westen, naar waar de zon ondergaat, ver van wat God gevraagd had. 
Ze hadden pas de haven verlaten of een storm brak los. Een hevige wind jaagde de golven naar alle 
kanten op, zodat het schip dreigde te breken. De matrozen raakten in paniek. Ieder riep zijn eigen 
god aan. Maar Jona was afgedaald in het donker van het diepste ruim om te slapen. De kapitein zag 
hem liggen en schudde hem wakker: ‘Hoe kun je nu slapen? Op! Ook jij moet tot je god bidden. 
Misschien legt hij dan de storm stil.’ Ondertussen wierpen de matrozen het lot. ‘Wiens schuld zou 
het zijn, dat de goden ons deze storm zenden?’vroegen zij zich af. ‘Een of andere god heeft het op 
iemand van ons gemunt. Het lot zal hem aanwijzen.’ Het lot viel op Jona! 
Ze stormden op hem af. ‘Biecht op, man! Waarom vaar je met ons mee? Waarheen wil je? Waar 
kom je vandaan? Wat is je land? Tot welk volk behoor je?’ 
‘Ik ben een Jood,’ antwoordde Jona. ‘Wij stammen af van de Hebreeën. Wij vereren Jahwe, die 
hemel, zee en aarde gemaakt heeft. Ik ben op de vlucht voor Hem, omdat ik niet wil doen wat Hij 
me opgedragen heeft.’ 
‘Hoe durf je!’ schrokken ze. ‘De zee wordt al maar woester. Wat moeten we doen om met rust gela-
ten te worden door je god?’ 
‘Neem me op en smijt me maar in zee,’ stelde Jona voor. ‘Ik weet het: ik heb er schuld aan dat die 
storm ons heeft overvallen.’ 
De matrozen probeerden nog naar het land te roeien, maar de storm loeide steeds woester. Omdat ze 
niet vooruitkwamen, baden ze tot Jona’s God: ‘Laat ons niet vergaan, als we die dienaar van U ver-
drinken. Het is toch allemaal om U begonnen!’ En ze pakten Jona beet en zwierden hem over-
boord... de zee werd kalm. 
De mannen kregen ontzag voor de God van Jona. Ze brachten Hem een offer en voeren verder naar 
het westen, zonder Jona. 
Intussen zond God een grote vis. Die verzwolg jona. In de buik van de vis bleef Jona drie dagen en 
drie nachten, en vanuit de diepste duisternis bad hij tot God: ‘Trek mij uit dit graf! Ik kan hier geen 
adem halen! Gij kunt me redden!’ 
God verhoorde zijn gebed. Hij beval de vis Jona op het strand te spuwen. En zo gebeurde. Voor de 
tweede keer zei God tegen Jona: ‘Sta op, man! Ga naar Ninive, de grote stad in het oosten. Breng de 
mensen daar de boodschap die Ik je de vorige keer gegeven heb.’ 
Jona stond op en begaf zich naar Ninive. 
Ninive was een reuzestad. Drie dagen had je nodig om er doorheen te komen. Jona begon één dag-
reis ver de stad in te gaan. Hij riep luid: ‘Nog veertig dagen, en God zal Ninive met de grond ge-
lijkmaken! Nog veertig dagen, en God zal Ninive met de grond gelijkmaken! Nog veertig dagen, en 

God zal Ninive...’ 
De mensen van Ninive namen zijn boodschap ter harte. Zij organiseerden boete- en 
vastendagen. Zelfs de koning kwam onder de indruk van wat Jona omriep. Hij 
verliet zijn troon, legde zijn koninklijke gewaden af, trok een boeterok aan en ging 
zitten in het stof. In heel Ninive liet hij door zijn boden omroepen: ‘Bevel van de 
koning! Jullie mogen niets eten of drinken. Zelfs de dieren mogen niet grazen. 
Mensen en dieren moeten boetekleren aantrekken en uit alle macht tot God roepen. 
Ieder moet zich bekeren van zijn slechte weg en berouw tonen over het geweld 
waaraan hij zich schuldig heeft gemaakt. Misschien komt God nog terug op zijn 
besluit om Ninive te straffen. Wie weet, krijgt Hij spijt van zijn toorn. Dan zullen 
we niet te gronde gaan!’ 
God zag wat de Ninivieten deden, hoe ze rouwden en treurden. Daarom kwam Hij 

terug op zijn besluit om hen te verdelgen. 
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Dat beviel Jona niet. Hij werd nijdig. ‘Had ik het niet gedacht,’ zei hij tegen God. ‘Ik vermoedde 
het al toen ik nog thuis was! Daarom heb ik maar aanstonds de boot naar Tarsis genomen. Ik wist 
immers dat Gij medelijden zoudt tonen. Gij zijt barmhartig, mild en vol liefde... voor àlle mensen. 
Altijd geneigd om spijt te krijgen van uw besluit om te straffen. Maak maar een eind aan mijn le-
ven. Liever was ik dood dan dit te moeten aanzien!’ 
‘Jona! Heb je een reden om zo nijdig te zijn?’vroeg God. 
Jona liep de stad uit. Een eindje buiten de muren bouwde hij een afdakje van twijgen. Hij ging er 
onder zitten uitkijken wat met Ninive zou gebeuren. 
God liet een boom naast hem opschieten, een die snel groeit en grote bladeren heeft. De boom 
schoot de hoogte in, tot boven Jona’s hoofd, en gaf veel schaduw. Jona was erg blij met de boom. 
Hij vergat zijn nijd. Maar de volgende dag in alle vroegte zond God een worm. Die vrat de boom 
aan. De stam, de takken, de bladeren, alles verdorde. Toen de zon opkwam, zond God ook nog een 
verschroeiende wind uit het oosten. De zon stak zo hevig, dat Jona uitgeput neerzonk. ‘Ging ik 
maar dood,’ zuchtte hij. ‘Liever dan zo te moeten leven.’ 
God kwam langs en vroeg: ‘Heb je een reden om zo nijdig te zijn over die boom?’ 
‘ja!’ antwoordde Jona bits. ‘Ik heb reden om allernijdigst te zijn!’ 
Daarop zei God: ‘je bent erg begaan met die boom... Je hebt er nochtans niets voor gedaan. 
Je hebt hem niet geplant, niet opgekweekt, niet begoten. Mag Ik dan niet begaan zijn met Ninive? 
Met de reuzestad waar zoveel mensen wonen? Mag Ik niet mensen ter harte nemen, die geen onder-
scheid kennen tussen goed en kwaad, 
omdat de ‘wet van Mozes’ hen nooit werd geleerd? Mag ik niet bezorgd zijn voor al de dieren in de 
stad!’ En Jona zweeg. 
 
3 DE LAATSTE LOODJES WEGEN HET ZWAARST 
 
Hamerslagen over en weer 

Alexander, een Griek uit Macedonië; veroverde de wereld op de 
Perzen. Door zijn opvolgers, die vanuit Syrië over Juda heersten, 
werden de Joden zwaar op de proef gesteld. Die koningen wilden het 
rijk door en door Grieks maken. De joden moesten er genoegen mee 
nemen, dat hun steden Griekse namen kregen en naar Grieks model 
herbouwd werden. Zij moesten dulden dat Griekse zuilen en beelden 
de straten en pleinen versierden. Er werd meer en meer volks-Grieks 
gesproken. De Griekse sport en lichaamscultuur werden 
gepropageerd. 
Bij veel joden in Jeruzalem vond de nieuwe gedachte bijval. Ook zij 

gingen het stadion en het zwembad belangrijker vinden dan de tempel van God. 
Vooral de ingrijpende godsdienstige maatregelen van Antiochus de Vierde hebben een diepe kloof 
geslagen tussen de joden. Weldra bleek wie het geloof van zijn vader wilde ruilen voor de nieuwe 
cultuur, maar ook wie zijn leven wilde geven om de heilige overleveringen van zijn volk te bewaren 
en door te geven. 
Dank zij de verzetsstrijd van JUDAS DE MAKKABEEËR en zijn broers zal Juda voor korte tijd 
onafhankelijk worden, zij het onder het waakzaam oog van het Griekse bewind. 
 
Uit 1 Makkabeeën 1-4 
Antiochus de Vierde werd koning toen de Grieken al honderd zevenendertig jaar over juda heersten. 
Hij liet zich ‘Epifanes’ noemen; hij wilde namelijk doen geloven, dat zijn god zich door hem aan de 
wereld ‘toonde’. 
Veel jongeren in Jeruzalem die zich minder om de ‘wet van Mozes’ bekommerden, wilden leven 
zoals de volken rondom. Enkelen van hen verklaarden zich bereid om naar koning Antiochus in 
Syrië te gaan. Zij kregen er volmacht om de levenswijze van de heidenen in Jeruzalem in te voeren. 
Zodra zij terug waren, richtten ze een atletiekschool op. Om niet langer tussen de atleten als Jood 
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herkend te worden, lieten ze het teken van het verbond met God, de besnijdenis, door een chirurgi-
sche ingreep ongedaan maken. 
Koning Antiochus had het hoger gelegen gedeelte van de stad Jeruzalem van een sterke muur voor-
zien, met zware torens. Het was een ware burcht geworden. Een garnizoen van zijn soldaten nam er 
intrek. Zij sloegen er wapens op, levensmiddelen en al wat ze in de stad en in de tempel konden 
roven. Vanuit die burcht werd de stad bewaakt. 
Veel vrome Joden verlieten Jeruzalem, zodat er nagenoeg alleen heidenen woonden, en Joden die 
met hen heulden. De tempel lag verlaten: feesten werden niet meer gevierd, offergaven niet meer 
opgedragen. 
Op een dag kwamen boden in Jeruzalem en in alle steden van Juda met een schriftelijk bevel van 
koning Antiochus Epifanes. De joden moesten voortaan op z’n heidens leven! Sabbat en feestdagen 
werden afgeschaft. Offers volgens de Joodse wet mochten niet meer gebracht worden. Overal in het 
land zouden tempels en altaren gebouwd worden ter ere van Griekse goden. Daarop moesten var-
kens ten offer gebracht worden, en andere dieren, die volgens de ‘wet van Mozes’ daarvoor niet 
bestemd waren. De jongens die geboren werden, mochten niet meer besneden worden; dat beteken-
de immers dat zij tot het volk van God behoorden. Nog andere voorschriften verboden allerlei 
godsdienstige gewoontes. Wie niet gehoorzaamde, zou gedood worden. Beambten werden aange-
steld om erop toe te zien dat alle joden de nieuwe offers brachten. Zij moesten het doodvonnis ook 
laten uitvoeren. 
Kort daarna liet koning Antiochus Epifanes in de tempel te Jeruzalem boven op het altaar van God 
een altaar voor Zeus oprichten! Daarop werden voor die allerhoogste god van Antiochus offers ge-
bracht. 
De vromen, die trouw wilden blijven aan de voorschriften van de ‘wet van Mozes’, verborgen zich 
in alle mogelijke schuilplaatsen. Maar sommigen werden betrapt op een of ander joods gebruik. 
Bleven zij standvastig en weigerden zij verboden spijzen te eten of aan vreemde goden te offeren, 
dan werden ze ter dood gebracht. Alle heilige boekrollen die de beambten konden opsporen, werden 
verscheurd en verbrand. Degenen bij wie nog een boek met de ‘wet van Mozes’ aangetroffen werd, 
ondergingen de doodstraf. Elke maand vonden publieke terechtstellingen plaats in de steden. 

 
In die dagen was Mattatias uit Jeruzalem weggetrokken, zoals veel anderen. Hij 
woonde nu in Modeïn. Hij had vijf zonen, waarvan de derde Judas heette. Die Judas 
had om zijn strijdlust de bijnaam ‘Makkabeeër’ gekregen, wat ‘strijdhamer’ betekent. 
Op een dag kwamen de koninklijke beambten in Modeïn. Ze riepen alle mensen op 
om deel te nemen aan de verplichte offers. Veel joden gingen naar de ceremonie. 
Maar Mattatias en zijn zonen bleven op een afstand staan. 
Een van de beambten kwam naar vader Mattatias toe. ‘Jij bent een oud man. Jij geniet 
vast aanzien in deze stad,’ zei hij vriendelijk. ‘Zou jij niet als eerste naar voren treden 
en het bevel van de koning volbrengen? Alle volken gehoorzamen aan dat bevel, ook 
de joden die in Jeruzalem wonen. Als ook jij nu doet wat de koning beveelt, zullen je 
zonen opgenomen worden in de kring van de vrienden van de koning. Ze zullen 

achting genieten. Ze zullen zilver, goud en andere geschenken krijgen.’ 
Mattatias antwoordde, zo luid dat allen het konden horen: ‘Al gehoorzaamt de hele wereld aan de 
koning, ik niet! Al keert iedereen zijn eigen godsdienst de rug toe, ik niet! Met mijn zonen en met 
mijn familie blijf ik trouw aan het verbond met onze God. Moge Hij ons ervoor hoeden ontrouw te 
worden aan de voorschriften van de ‘wet van Mozes’. Wij gehoorzamen niet! Wij wijken geen 
duimbreed af van wat ónze wet voorschrijft.’ 
Nauwelijks had hij dat gezegd of een Jood trad naar voren om te offeren volgens het bevel van de 
koning. Mattatias ontstak in hevige woede. Hij trilde over al zijn ledematen. Hij sprong op de jood 
toe en sneed hem de keel af! Daarna sloeg hij de koninklijke beambte neer en liep de stad in. 
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‘Alwie wil ijveren voor de wet, volge mij! 
Alwie het opneemt voor het verbond, volge 
mij!’ riep hij in alle straten en op de pleinen. 
Naar huis ging hij niet meer. Met zijn zonen 
vluchtte hij de heuvels in. 
De koninklijke beambten te Jeruzalem en de 
overste van het garnizoen vernamen wat te Mo-
deïn gebeurd was. Zij hoorden ook dat veel 
verzetslieden zich met hun familie en vee 
verscholen hadden in de grotten en spelonken 

van de heuvels in de woestijn van Juda. Een kleine groep soldaten trok erheen. Van ver zagen zij de 
schuilplaatsen. Ze sloegen hun kamp op tegenover de spelonken. 
Toen de sabbat van de joden aangebroken was, riep de bevelhebber naar de joden in de spelonken: 
‘Nu is het genoeg! Kom uit die holen en breng het offer dat de koning beveelt. We laten jullie in 
leven!’ 
‘We komen niet!’riepen de Joden als antwoord. ‘Het is sabbat, dan werken wij niet!’ 
De soldaten bestormden de spelonken. Maar de joden verdedigden zich niet. Ze wierpen niet één 
steen en sloten zelfs de toegang tot hun schuilplaats niet af. ‘Wij willen de sabbatwet niet overtre-
den,’ zeiden ze. ‘Zonder zonde zullen we de dood ingaan. Zo kan iedereen zien dat men ons doodt 
tegen de wetten in.’ 
Wel duizend mannen, vrouwen en kinderen stierven, en ook hun vee werd afgeslacht. 
Mattatias hoorde ervan. Hij scheurde zijn kleren om te rouwen. Hij riep zijn zonen en enkelen van 
zijn vrienden samen om krijgsraad te houden. 
‘Als we zo blijven voortgaan,’ zei iemand, ‘zullen we gauw van de aarde verdelgd zijn.’- Een ander 
zei: ‘We moeten ons bewapenen.’-’Ja, om ons te verdedigen,’ zei de eerste. -’Ook op sabbat,’ 
meenden allen. -’Ik wil zelfs aanvallen,’ riep iemand. -’De heidenen verjagen!’ - ‘Weg met al wie 
niet jood is!’ 
Mattatias had moeite om de zaak rustig te doen bespreken. Er werd besloten dat zij zich zouden 
bewapenen en een eigen joods leger op de been zouden brengen: een verzetsleger. Ook op sabbat 
zouden ze vechten. Iemand kreeg de taak om contacten te leggen met alle groepen van vromen in 
het land. Hij moest zoveel mogelijk moedige mannen, die bezorgd waren voor de trouw aan de wet, 
aansporen zich bij hen aan te sluiten. 
Weldra konden de verzetsmannen van Mattatias hier en daar in het land opdrachten uitvoeren. Zij 
vernielden altaren van vreemde goden. Joodse kinderen die nog niet besneden waren, lieten zij be-
snijden, desnoods met geweld. Volksgenoten die ijverden voor de afschaffing van de ‘wet van Mo-
zes’, verjoegen zij. 
Toen Mattatias’ laatste uur geslagen was, liet hij zijn zonen bij zich komen. 
‘Nog nooit heeft ons volk zulk een crisis beleefd,’ zei hij droevig. ‘Nu moeten jullie de wet zelf 
redden. Toon evenveel ijver voor God als onze voorvaders. Gedraag je als mannen. Zonder vrees.’ 
En met zijn scherp doorzicht voegde hij eraan toe: ‘Van jou, mijn zoon Simeon, weet ik dat je een 
goed raadsman bent. Je broers moeten naar je luisteren. Jij moet voor hen een vader zijn. En jij, 
judas: van kindsbeen af ben je een vechtersbaas geweest en heb je mokerslagen toegebracht. Jij 
wordt de aanvoerder van ons leger. Jij zult de strijd tegen de heidenen leiden. Al de joden die de 
wet nog onderhouden, moet je rond jullie vijven verzamelen. Zet de heidenen betaald wat ze ons 
aangedaan hebben. En... gehoorzaam zelf stipt aan de ‘wet van Mozes’.’ Dat waren zijn laatste 
woorden. 
Judas de Makkabeeër behaalde weldra twee overwinningen op. kleinere legereenheden die op zijn 
verzetsmannen afgestuurd waren. Van toen af wisten de Griekse bestuurders dat ze rekening moes-
ten houden met de kracht van judas en zijn broers. Zelfs koning Antiochus Epifanes hoorde van 
hem; ja, de hele wereld sprak over zijn gevechten. 
Omdat de koninklijke schatkist tot op de bodem leeg was, vertrok Antiochus met de helft van zijn 
leger naar Perzië om er met geweld belastingen af te persen. Hij stelde Lysias aan om met de andere 
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helft van het leger de orde te handhaven in het rijksgebied waartoe Juda behoorde. ‘Juda,’ zo beval 
hij, ‘moet verwoest worden!’ 
Lysias zond Gorgias naar Juda aan het hoofd van veertigduizend man voetvolk en zevenduizend 
ruiters. Gorgias was een van de dapperste veldheren. Hij sloeg zijn legerkamp op in de vlakte bij 
Emmaus. Veel kooplieden waren in het zog van het leger naar Juda gekomen. Ze hadden zilver en 
goud meegebracht, en boeien! Zij voorzagen namelijk een korte strijd en een verpletterende neder-
laag van de joden. Ze rekenden erop veel krijgsgevangenen te kunnen afkopen van het leger, en ze 
als slaven te verkopen op de markten. 
Judas en zijn broers beseften dat de toestand hachelijk was. ‘Ze willen ons vernietigen,’ zeiden ze 
tegen elkaar. ‘We moeten het volk bijeenroepen, alle mannen van wapens voorzien en ons klaarma-
ken om te strijden. Voor ons volk! Voor de tempel!’ 
De Joden verzamelden zich te Mispa. Daar was vroeger een bedeplaats geweest. Het boek van de 

‘wet van Mozes’ werd opengerold en lukraak 
vonden ze een tekst die hen bemoedigde. Het 
ging over de tempel. Toen de kolom uit de rol 
voorgelezen was, baden zij: ‘Heer God in de 
hemel, uw tempel is ontwijd door de heidenen. 
Uw priesters zijn vernederd, ze treuren. Nu wil 
men ook uw volk verdelgen. Hoe zullen we 
standhouden, als Gij niet helpt?’ 
 
Judas stelde aanvoerders aan en verdeelde het 
volk in groepen van duizend, van honderd, van 

vijftig en van tien. Zo trokken ze naar Emmaus en sloegen hun tenten op ten zuiden van het stadje. 
Judas sprak zijn mannen toe: ‘Morgenvroeg moeten jullie klaar staan voor de strijd! Ze willen ons 
uitroeien en de tempel helemaal verwoesten. Het is beter voor ons te sterven dan die ellende mee te 
maken. Voorons volk! Voor de tempel! God zal beslissen.’ 
Maar die nacht rukte Gorgias met duizend man voetvolk en duizend ruiters op om de tenten van de 
joden te overrompelen. Het werd aan judas gemeld. Onmiddellijk trok die met al zijn mannen naar 
Emmaus om het legerkamp van Gorgias aan te vallen. 
Gorgias trof in de tenten van de joden niemand aan. Ze zijn gevlucht, dacht hij. We gaan ze opspo-
ren in de heuvels. 
Ondertussen wasjudas bij het vijandige kamp aangekomen. Hij merkte dat het zwaar verschanst was 
en omringd door geschoolde ruiters. Hij sprak zijn mannen moed in. Toen liet hij op de trompetten 
blazen, en allen stormden op het legerkamp af met de kreet: ‘Voor ons volk! Voor de tempel!’ 
De vijand werd verslagen. Sommigen konden vluchten, maar ze werden ingehaald en gedood. Toen 
judas van de achtervolging bij het legerkamp terugkwam, zei hij: ‘Begin niet te roven of buit te ver-
zamelen! Er staat ons nóg een strijd te wachten. Gorgias is met een deel van zijn leger op zoek naar 
ons.’ 
Hij had dit nog niet gezegd of een afdeling van Gorgias’ soldaten daalde een heuvel af om het ter-
rein te verkennen. Zij merkten dat hun makkers verslagen waren, want rook steeg op uit het leger-
kamp. Ze zagen Judas’ mannen paraat staan voor de aanval en vluchtten weg naar het land van de 
Filistijnen aan de kust. 
Pas daarna stond judas zijn mannen toe het kamp te plunderen. Behalve enkele kostbare dingen 
maakten zij veel wapens buit. Op hun terugtocht zongen zij zegevierend dit lied: 
‘Breng dank aan God, want Hij is goed: zijn liefde kent geen grenzen!’ 
Lysias was woedend. Er was niets terechtgekomen van wat koning Antiochus Epifanes hem opge-
dragen had. Na een nieuwe mislukte aanval tegen de joden in het zuiden van het land, wierf hij 
troepen aan om het volgende jaar met een nog sterker leger Juda binnen te vallen. 
Ondertussen zeiden judas en zijn broers tegen het volk: ‘Kom, we trekken op naar Jeruzalem! De 
vijand is verslagen. Nu kunnen wij de tempel zuiveren en weer inwijden.’ 
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Te Jeruzalem aangekomen, treurden, zij bij het zien van de wanorde in en om de tempel. Alles lag 
verlaten; ook het altaar van Zeus, die gruwel. De toegangspoorten waren beschadigd door brand. Op 
de terrassen en in de voorhoven woekerde struikgewas, even dicht als op een berg. In de zalen van 
het tempelgebouw was veel vernield... Om bij te wenen! 
Het garnizoen van het Griekse leger lag nog steeds in de burcht. Daarom wees judas een afdeling 
van zijn mannen aan om de soldaten die de burcht bezet hielden, in bedwang te houden zolang de 
reiniging van de tempel zou duren. Hij koos priesters uit die trouw gebleven waren aan de wet, om 
de tempel te zuiveren van alles wat vreemd was. Eerst werd het altaar van Zeus verwijderd. Maar 
wat moest er gebeuren met het altaar van God? De gruwel van Zeus had erop gestaan! 
Judas besprak de zaak met de voormannen van het volk en met de priesters. Ze kwamen tot het vol-
gende besluit: ‘Het ontwijde altaar van God zullen we afbreken. De stenen leggen we in een van de 
voorhoven. We 
moeten wachten tot nog eens een profeet onder ons opstaat. Hij kan zeggen hoe God wil dat deze 
stenen behandeld worden. Ondertussen bouwen wij met ongehouwen rotsblokken een nieuw altaar 
dat beantwoordt aan de voorschriften van de ‘wet van Mozes’.’ 
Toen de hele tempel gereinigd was en voorzien van nieuwe meubelen, luchters en gordijnen, werd 
alles feestelijk verlicht. De voorgevel werd versierd met gouden kransen en schilden. Op het nieuwe 
altaar werden offers gebracht. Het volk zong liederen, begeleid met citers, lieren en cimbalen. Acht 
dagen lang werd gefeest om de inwijding van het altaar te vieren. 
In overleg met zijn broers en met de voormannen van het volk bepaalde judas, dat voortaan jaarlijks 
de altaarwijding herdacht zou worden met vreugde en gezang. Om te verhinderen dat de tempel of 
het altaar nog eens zouden onteerd worden, plaatste judas een afdelingvan zijn mannen bij de poor-
ten en bij de muren van de tempel. Want de burcht in het hoger gelegen gedeelte van Jeruzalem was 
nog steeds door vijandige soldaten bezet. 
 
Daniël ziet het einde 

De verzetsstrijd heeft nog jaren geduurd. Daarop volgde een tijd van 
diplomatiek overleg. Na de dood van Judas de Makkabeeër lieten twee 
van zijn broers zich door de Griekse heersers aanstellen tot hogepriester, 
later tot ‘volksleider’, tot ‘deelvorst’ en ten slotte zelfs tot koning. De 
geest van het verzet was echter niet gedoofd. Het volk van Juda was het 
namelijk niet eens over de vraag of de heidenen al dan niet te veel 
invloed deden gelden in Joodse aangelegenheden. De ene partij bevocht 
de andere, zelfs met wapens. Bevreesd dat die burgeroorlog tot 
verarming en uitputting van hun volk zou leiden, hebben de joden de 
Romeinen als scheidsrechter bijgeroepen. Tot alle hulp bereid, legden de 

Romeinen de hand op Juda. Dat nieuwe juk heeft het verzet weer doen oplaaien. 
In die moeilijke jaren werden kleine boekjes van hand tot hand doorgegeven in de kringen van vro-
me joden en van verzetslieden. Ze beschreven vooral visioenen, waarin geheimzinnige figuren te 
zien waren. Deze figuren mochten niet met name genoemd worden, want ze verbeeldden de vijan-
den van het joodse volk. Hun toekomst werd in de visioenen onthuld. Wanneer hun boze macht het 
toppunt zal bereikt hebben en de nood van het vrome volk het hoogst zal zijn, zal God de ondergang 
bewerken van de verdrukkers van zijn volk. De getrouwen die bereid zijn de dood te ondergaan 
voor hun geloof, zullen met God triomferen. De Allerhoogste zal dan de heerschappij over de we-
reld voor goed in handen nemen. 
Een van de boekjes die in het geheim werden gelezen, -was aan de jongen DANIEL gewijd. Volgens 
onwaarschijnlijke verhalen heeft Daniël de zwaarste proeven doorstaan aan het hof van een vreem-
de koning. Hij onthulde onder meer de betekenis van een droom van die wrede koning. Maar vooral 
de visioenen van Daniël hebben de joden geholpen om onder de regering van Antiochus Epifanes 
en nog lang daarna te volharden in het lijden, en om alles te wagen in de verzetsstrijd. Die visioe-
nen bemoedigden hen om te hopen op de uiteindelijke overwinning van God. Hij zal triomferen over 
de machten van het kwaad die achter heidense koningen schuilen. 
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We lezen nu het verhaal van de droom en kijken daarna naar een visioen. 
I n de verklaring van de droom en van het visioen zullen bij de beelden de namen vermeld worden 
van de personen die bedoeld zijn. 
 
Daniël 2 
Als jongeman reeds was Daniël opgevorderd om in dienst te treden aan het hof van een vreemde 
koning. Eens kreeg die koning een nare droom. Hij was zozeer van streek, dat hij niet meer kon 
slapen. Daarom liet hij waarzeggers en tovenaars roepen. 
‘Ik heb nare dingen gedroomd,’ zei hij. ‘Dat maakt me ongerust. Jullie moeten die droom verkla-
ren.’ 
‘Leve de koning!’ begonnen de waarzeggers. ‘Wilt u ons die droom vertellen?’ 
‘Nee!’ antwoordde de koning. Jullie moeten eerst zeggen wàt ik gedroomd heb. Dat zal voor mij het 
bewijs zijn, dat jullie meer weten dan gewone stervelingen. Dan zal ik ook de uitleg geloven.’ 
‘Hoe kunnen wij de droom verklaren, als u hem niet vertelt?’ drongen de waarzeggers aan. 
‘Ik zie het al,’ zei de koning bars. Jullie zoeken tijd te winnen. Jullie weten dat ik al de wijze man-
nen van het land zal laten terechtstellen, als jullie me geen ware uitleg kunnen geven. Jullie hebben 
afgesproken me wat voor te liegen!’ 
‘Geen mens ter wereld kan aan uw eis voldoen, heer koning,’ zeiden de waarzeggers. ‘Welke ko-
ning heeft ooit zoiets gevraagd aan zijn dienaren? Alleen goden kunnen daarop een antwoord ge-
ven. Maar die vindt u niet onder ons, mensen.’ 

‘Dan moeten alle wijzen van het land gedood worden!’ 
beval de koning woedend. 
Ook Daniël, die in dienst van de koning stond, werd 
getroffen door die beslissing. Met zijn makkers uit Juda 
werd hij gevangen genomen in afwachting van de te-
rechtstelling  
Maar in de nacht liet God Daniël een visioen zien, waarin 

het geheim van de droom onthuld werd. Daniël wekte zijn makkers en bad met hen: 
 

‘Geprezen zijt Gij, Allerhoogste,  
eeuwig en altijd: 
alle wijsheid komt van U. 
Gij bepaalt de tijden,  
stelt koningen aan 
en doet hun tronen vallen. 
Gij maakt openbaar  
wat diep verborgen ligt.  
Gij werpt licht op alles  
wat in het duister schuilt. 
 

U loof en prijs ik,  
God van onze vaders.  
Gij hebt mij inzicht gegeven  
in wat de koning vraagt.’ 
 
De volgende dag zei Daniël tegen een ambtenaar: ‘Dood de waarzeggers niet! Breng mij bij de ko-
ning. Ik zal hem uitleg geven.’ 
IJlings werd Daniël voor de koning geleid. 
‘Ben jij in staat de droom te vertellen die ik gezien heb?’vroeg de koning. ‘En kun je hem ook ver-
klaren?’ ‘Geen mens, geen waarzegger of tovenaar kan dat,’ 
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antwoordde Daniël. ‘Maar er is een God in de hemel die geheimen openbaart. Hij wil voor u onthul-
len wat er aan het einde der tijden zal geschieden. Luister, ik vertel u de droom en de beelden die 
door uw hoofd gingen. 
De koning ging verzitten en luisterde gespannen. ‘Heer koning, u hebt een groot stralend beeld zien 
staan.  Het zag er schrikwekkend uit. Het hoofd van dat beeld was van puur goud gemaakt, de borst 
en de armen van zilver, de buik en de lenden van brons, de benen van ijzer, maar de voeten voor de 
helft van ijzer en voor de helft van leem en slijk. Plotseling kwam er een steen uit de hoogte aanrol-
len. Geen mens kwam er aan te pas. De steen raakte het beeld en verbrijzelde de voeten. Met één 
slag viel alles aan gruizels. Het leem, ijzer, brons, zilver en goud werden weggevaagd als kaf dat 
door de wind van de dorsvloer wordt geblazen. Maar de steen die het beeld getroffen had, werd een 
grote berg die heel de aarde bedekte.’ 
‘Juist!’riep de koning uit. ‘Dat was mijn droom. Maar wat betekenen dat schrikwekkend beeld en 
die steen?’ ‘Het hoofd van goud verbeeldt de koningen van Babel,’ zei Daniël. ‘God heeft hen een 
tijd laten heersen over de wereld. Na hen is een kleiner volk aan de macht gekomen: de Meden, een 
rijk van zilver. Het derde rijk was maar van brons; dat was de heerschappij van de Perzen. Maar 
hard als ijzer is de macht van het Griekse rijk. Het verplettert al de vorige rijken en vermorzelt alle 
volken. Maar dat rijk is verdeeld: het staat immers op voeten die gedeeltelijk van ijzer zijn en ge-
deeltelijk van modderig leem. Daarom zal het verbrijzeld worden en alle andere rijken meesleuren 
in zijn val.’ 
‘En nu de steen!’ riep de koning ongeduldig uit. ‘De steen die vanuit de hoogte komt aanrollen, 
werd niet door mensenhanden van de berg losgekapt, heer koning. God zelf zal alle heerschappij 
van mensen omverwerpen en vergruizelen. Hij zal een rijk stichten, dat in eeuwigheid niet te gronde 
zal gaan en door geen volk ter wereld overwonnen zal worden. Zijn heerschappij zal zich uitstrek-
ken over heel de aarde!’ 
 
Daniël 7 
Eens droomde Daniël een visioen. De beelden die door zijn hoofd gingen, heeft hij beschreven als 
volgt. Verleden nacht zag ik in een visioen dat de zee in beroering gebracht werd door hevige win-
den uit alle richtingen. 
Uit de zee steeg een dier op. Het geleek op een leeuw, maar had vleugels van een arend. De vleu-
gels werden uitgerukt. Het dier werd opgericht, op twee voeten gezet als een mens, en het kreeg een 
mensenhart. 
Daarna kwam er een tweede dier, dat op een beer geleek. Het richtte zich hajf op. Tussen zijn tan-
den hield het drie ribben. Iemand zei tegen het dier: ‘Op! Vreet zoveel vlees als je kunt!’ 
Een derde dier steeg op. Het geleek op een luipaard. Op zijn rug had het vier vleugels van vogels. 
Het had vier koppen. Men liet het regeren. 
Ten slotte kwam er een vierde dier in mijn visioen: een schrikwekkend, angstaanjagend beest! Met 
ijzeren tanden vrat en vermaalde het alles op aarde. Wat overschoot vertrapte het met de poten. Het 
was heel anders dan de vorige dieren. Het droeg tien horens op zijn kop. Ik zag nog een elfde, klei-
ne hoorn opschieten, die wel drie andere horens verdrong. Die elfde hoorn had mensenogen en een 
mond vol brutaliteit. 
In mijn visioen zag ik vervolgens dat er tronen geplaatst werden. Een eerbiedwaardige grijsaard 
ging op één van de tronen zitten. Hij was de rechter. Zijn gewaad was blank als ongerepte sneeuw, 
zijn haar wit als 
lamswol. Zijn troon was een vurige wagen met wielen als vlammen. Vuur vloeide voor hem uit. 
Duizend maal duizend dienaars stonden eerbiedig voor zijn troon. 
Het gerechtshof begon de zitting. De boeken waarin het doen en laten van de mensen opgetekend 
stond, werden geopend. 
Omdat de kleine hoorn brutale woorden bleef uitbraken, werd het vierde dier gedood. Zijn kadaver 
werd in de vlammen geworpen en verdelgd. De andere dieren werden van hun kracht beroofd, in 
afwachting dat hun uur zou slaan. 
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In mijn visioen zag ik toen iemand komen, omringd van wolken. Hij geleek op een mensenkind. 
Die mensenzoon werd bij de grijsaard gebracht. 
Toen werden de heerschappij, de luister en de macht aan de mensenzoon gegeven. Allen brachten 
hem hulde, uit welk volk ze ook waren of welke taal ze ook spraken. Ze zongen hem toe: 
‘Aan zijn macht zal geen einde komen! Zijn rijk zal nooit vernietigd worden!’ 
Het visioen was onthutsend. Ik was totaal in de war. Hier hoorde uitleg bij. Daarom sprak ik iemand 
van die tienduizenden aan en vroeg naar de juiste betekenis van wat ik geschouwd had. 
‘De vier dieren,’ verklaarde hij, ‘verbeelden achtereenvolgens het Babylonische rijk, het rijk van de 
Meden, van de Perzen en van de Grieken. Ze mogen een tijd lang over de aarde heersen. Maar 
daarna zal de heerschappij gegeven worden aan de Mensenzoon, aan het heilig volk van God. Zij 
zullen voor eeuwig en altijd regeren.’ 
‘Waarom was het vierde dier zo anders?’ vroeg ik. ‘Het was huiveringwekkend met zijn ijzeren 
tanden die alles vermaalden! En de tien horens die plaats moesten inruimen voor de elfde hoorn met 
zijn brutale mond?’ 
‘Het vierde dier was afschuwelijker dan de andere, omdat de Grieken strijden tegen de vromen van 
God en hen overweldigen. Zijn tien horens zijn de tien koningen die achtereenvolgens geregeerd 
hebben. Maar de elfde hoorn is Antiochus Epifanes. Met zijn grote mond en met zijn pretentieuze 
tweede naam beledigt hij God. Hij mishandelt wie zich houden aan de ‘wet van Mozes’, aan sabbat 
en tempelfeest. De vromen zijn aan zijn macht overgeleverd, maar niet voor altijd.’ 
‘Hoelang dan wel?’ vroeg ik beangst. 
‘Totdat God komt,’ antwoordde de man, ‘de eerbiedwaardige Grijsaard die je gezien hebt. De Al-
lerhoogste zal het vonnis uitspreken en aan jullie recht verschaffen. Dan wordt het koningschap en 
de heerschappij en de luister van alle volken ter wereld aan de Mensenzoon gegeven, aan het heilig 
volk van de Allerhoogste. Gods koningschap duurt eeuwig. Al wie nu macht heeft zal Hem gehoor-
zaam dienen.’ 
 
Hier eindigt het bericht van Daniél. Velen die te lijden hadden van de vervolging, keken van toen af 
uit naar de tijd van de MENSENZOON. 
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