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HET OUDE TESTAMENT

A. - DE EERSTE TIJDEN

EERSTE TIJDVAK

VAN ADAM TOT ABRAHAM
(...-2120 vóar J.-C.)

I. — De Schepping der Wereld.

God alleen is eeuwig. Alles wat de mens op aarde ziet en
bewondert, werd door de  Almachtige God op zes dagen of
tijdvakken geschapen.

In het begin was de aarde woest en leeg en omhuld met
dichte duisternis. Op de eerste dag sprak God :« Het worde
licht! » Terstond was het licht. Op de tweede dag scheidde
Hij de wateren des hemels van de wateren der aarde en het
prachtig uitspansel ontstond. Op de derde dag verzamelde Hij
al de wateren der aarde in één plaats en noemde die zee. Het
droge kwam te voorschijn en werd versierd metgroene planten
en talloze bonte bloemen. Op de vierde dag hing God aan het
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uitspansel de zon, de maan en de ontelbare sterren. Op de
vijfde dag schiep Hij de vissen en de vogelen, zegende ze en
sprak : « Groeit en vermenigvuldigt u ». Op de zesde dag
bevolkte Hij de aarde met dieren van alle slag en schiep
eindelijk de mens, het meesterstuk en de koning van de ganse
schepping. Op de zevende dag rustte God, zegende en heiligde
die dag.

2. — Schepping en Val der Engelen.

De Engelen zijn zuivere geesten, door God in de hemel
geschapen om Hem te verheerlijken en te dienen. Door hun
getrouwheid in de beproeving zouden zij het eeuwig geluk
verdienen. Lucifer, een der opperhoofden, stond uit hoogmoed

tegen God op en riep uit : « Ik zal ten hemel opstijgen... en
de Allerhoogste gelijk zijn! » Maar de aartsengel Michaël, aan
't hoofd der trouwe Engelen, antwoordde :« Wie is gelijk aan
God? » Toen ontstond er een grote strijd tussen de goede
en de boze geesten. Deze werden overwonnen en in het vuur
der hel neergestort. We noemen ze duivelen. De goede
Engelen echter traden de eeuwige gelukzaligheid binnen.
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Schepping van Adam en Eva.

Het Aards Paradijs.

God_ vormde het lichaam van de eerste mens uit slijk en
noemde hem daarom Adam, dit is van roodachtige aarde.
In dit lichaam stortte Hij een onsterfelijke ziel, die het levend
maakte en bekwaam was om te kennen, te willen en te

beminnen. Dan plaatste Hij de mens in een overschone
lusthof, het Aards Paradijs. Door deze hof vloeide, in vier
armen verdeeld, een heerlijke stroom. Er groeiden allerlei
planten en vele schone bomen met de prachtigste vruchten
beladen. Men vond er de boom des levens, waarvan de vruchten
de mens in eeuwige jeugd moesten bewaren en de boom der
kennis van goed en kwaad, waarvan het verboden was te eten.

God wilde ook aan Adam een gezellin geven. Hij zond hem
een diepe slaap over, nam een van zijn ribben en vormde er
mede het lichaam der eerste vrouw. Adam noemde ze Eva dit
is, de moeder der levenden.

4. —Val van de Mens.

God schonk aan Adam en Eva de heiligmakende genade,
waardoor ze zijn kinderen werden en erfgenamen van de
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hemel; de wetenschap, de bevrijding van de begeerlijkheid,
d. i. van de geneigdheid tot het kwaad en de vrijwaring van
lijden en dood. Om deze gaven te verdienen moesten zij een
proef doorstaan. « Eet, zo sprak God, van al de vruchten in
de tuin; maar van de boom der kennis van goed en kwaadzult
ge niet eten; zo gij ervan eet zult gij de dood sterven ! » (I)

De duivel benijdde het geluk van onze eerste ouders en
wilde ze in 't verderf storten. Hij vertoonde zich aan Eva als
een slang, en zei haar : « Waarom heeft God u verboden de
vruchten te eten van alle bomen uit deze tuin? » Eva ant-
woordde : « Wij mogen van alle bomen eten. Alleen van de
boom, die in 't midden van het Paradijs staat, heeft God ons
op doodstraf verboden te eten ». Het serpent antwoordde :
« Gij zult niet sterven, maar de ogen zullen u opengaan en
ge zult evenals God het goed en het kwaad kennen ». Eva

plukte de vrucht, at ervan en bood ze Adam aan, die er ook
van at. Zo zondigden de eerste mensen.

Terstond gingen de ogen open, maar geheel anders dan
zij verwacht hadden. Zij zagen dat ze naakt waren. Vol
schaamte gingen zij zich verbergen  in het lover van het
Paradijs.

(I) De boom des levens is een afbeelding van de H. Communie.
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5. — Straf. — Belofte van de Verlosser.

Pas was de zonde bedreven of Gods stem weerklonk in de
hof : « Adam, waar zijt gij? » Adam antwoordde : « ik heb
uw stem gehoord en heb mij verborgen ». —« Waarom hebt
gij u verborgen? Is het niet omdat ge van de verboden vrucht

gegeten hebt? » Adam wierp de schuld op Eva en deze op de
slang. Dan vervloekte God de slang en zei : « Ik zal vijandschap
stellen . tussen u en de vrouw; tussen uw en haar nakomelingschap;
zij zal u de kop verpletteren en gij zult haar niet belagen » (I).

Eva werd veroordeeld om onder het gezag van haar man te
staan, en Adam om  in het zweet zijns aanschijns zijn brood te
eten, tot hij weer stof zou worden, waaruit hij gevormd was.

Daarna dreef God Adam en Eva uit het Paradijs en hij stelde
bij de ingang een Cherubijn met een vlammend zwaard om ze
te beletten er ooit terug te keren.

6. — Kain en Abel.

De eerste twee zonen van Adam en Eva waren Kam en Abel.
Kain werd : landbouwer en Abel, herder. Op zekere dag

(I) Eerste belofte van de Zaligmaker (aan onze eerste ouders).
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droegen zij de Heer offers op. Kaïn was boos en God verwierp
zijn offer, terwijl Hij dat van Abel met welbehagen aannam.
Hierom werd Kaïn nijdig en besloot hij zich te wreken. God
wees hem op het verkeerde van zijn gedrag, maar hij sloeg

deze liefdevolle vermaningen in de wind. Eens stelde hij aan
Abel voor een wandeling te maken  in het veld. Daar wierp
hij zich op zijn broeder en sloeg hem dood. God riep met
donderende stem : « Waar is Abel, uw broeder?» Kaïn ant-
woordde : « Ben ik dan de bewaker van mijn broeder?»God
hernam :« Het bloed van uw broeder roept tot Mij om wraak.
Gij zult zwervend ronddwalen op de aarde, die het bloed
van uw broeder gedronken heeft » (I).

7. —Derde zoon van Adam.
Zedenbederf van het menselijk geslacht.

In plaats van Abel schonk God aan Adam en Eva een derde
zoon de vrome Seth. De nakomelingen van Seth leefden
meestal deugdzaam en werden kinderen Gods genoemd; die
van Káin daarentegen waren boos en men heette ze de kinde-
ren der mensen. Langzamerhand lieten de kinderen Gods

(I) De onschuldig vermoorde Abel is een voorafbeelding van «Jezus-
Christus: -Kain verbeeldt Judas en de Joodse Natie, die de Verlosser
der wereld ter dood heeft gebracht.
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zich verleiden door de kinderen der mensen, werden even
boos als zij en bedreven zulke afschuwelijke misdaden, dat
God besloot de mens van de aarde te verdelgen (I).

8.	 Zondvloed.

Noë, zoon van Lamech en kleinzoon van Mathuzalem, was
rechtvaardig en vroom gebleven te midden van 't algemeen
bederf. Daarom vond hij genade bij de Heer, die hem beval
een ark te bouwen, van 300 el (2) lang, 50 el breed en 30 el
hoog. Honderd jaar werkte Noë aan het opbouwen der ark.
Hij spoorde intussen de mensen aan tot boetvaardigheid, maar
zij sloegen geen acht op zijn woorden. Toen beval God aan

Noë in de ark te gaan met geheel zijn huisgezin, samen acht
personen. Noë voorzag zich van allerlei spijzen en nam ook
in de ark zeven koppel van elk soort dieren op. Nu viel er
gedurende 40 dagen en 40 nachten zulke geweldige regen

(I) Adam leefde 930, Mathuzalem 969 en Noë 950 jaar. Adam leefde
56 jaar met de vader van Noë en deze 58 jaar met die van Abraham.
De veropenbaringen bleven derhalve gemakkelijk bewaard door de
mondelinge traditie of overlevering. Na de Zondvloed bereikten de
mensen zelden nog de leeftijd van 100 jaar.

(2) Gewone el = 0,45 m.; koninklijke	 0,525 m.
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op de aarde, dat de wateren tot 15 el boven de hoogste bergen
klommen. Alle levende wezens kwamen om, uitgenomen
Noë met alle dieren die in de ark waren (I).

Honderd vijftig dagen bleef de aarde met water overdekt.
Toen liet God een warme wind waaien, die het water deed
zakken. De ark bleef eindelijk op de berg Ararat in Armenië
rusten. Zeven maanden waren vervlogen sinds het begin van
de zondvloed. Op het bevel van God trad Noë uit de ark.
Vol dankbaarheid bouwde hij de Heer een altaar en offerde
Hem de reinste der dieren (2). Dit behaagde God en Hij liet
aan de hemel een prachtige regenboog glanzen als teken van
het verbond tussen Hem en de mensen.  Hij beloofde ook de
aarde nooit meer door een watervloed te doen vergaan.

9. — De Zonen van Noe.

Noë bebouwde de aarde en plantte een wijngaard. Daar hij
de kracht van de wijn niet kende, werd hij dronken en lag
onbetamelijk te slapen in zijn tent. Toen Cham, een van zijn

(I) De ark van Noë is een voorafbeelding van de H. Kerk.
(2) Het offer van Noë en al de offeranden der Oude Wet zijn afbeel-

dingen van het sacrificie van het Kruis en van de H. Mis.
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zonen, dit zag, spotte hij met zijn vader en ging het aan zijn
broeders vertellen. Sem en Japhet, naderden eerbiedig hun
vader en bedekten hem met een mantel. Toen Noë, bij zijn
ontwaken, het schandelijk gedrag van Cham vernam, ver-
vloekte hij hem in zijn zoon en zegende Sem en Japhet.

10. —Toren van Babel. — Afgoderij.

De nakomelingen van Noë vermenigvuldigden zich zo snel,
dat ze de vlakten van Armenië moesten verlaten, om zich in
die van Chaldea te vestigen. Daar widen ze in hun hoogmoed
tot elkaar : « Laat ons een stad en een toren bouwen en zo

onze naam onsterfelijk maken ». Maar God lachte ze uit,
verwarde hun taal en verplichtte ze aldus hun werk te staken
en zich te verspreiden. De onvoltooide toren werd hierom
Babel (I), d. i. verwarring genoemd.

De nakomelingen van Sem vestigden zich in Azië, die van

Cham in Afrika en die van Japhet sloegen de weg in naar
Klein-Azië en Europa.

Na de verspreiding volgden de mensen hun slechte driften

(I) De toren van Babel werd opgetrokken uit baksteen en asfalt.
Volgens enkele geleerden zou hij een hoogte bereikt hebben van 4.000
stap. Naar 't schijnt heeft men er onlangs de grondvesten van ontdekt
onder de puinen van Babylon, een stad, die haar naam ontleent aan
het woord Babel.
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in, vergaten de God hunner vaderen en vervielen tot afgoderij.
Ze bewezen de goddelijke eer aan de hemellichamen, aan
mensen en dieren, je zelfs aan stomme beelden, die zij zelf
vervaardigden.
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B. -GODS UITVERKOREN VOLK

TWEEDE TIJDVAK

VAN ABRAHAM TOT MOZES

11. — Roeping van Abraham.

Abraham leefde te midden der goddelozen zonder zich ooit
aan ondeugd of afgoderij bezondigd te hebben. God verkoos
hem boven allen om de stamvader te zijn van een volk, dat de
ware godsdienst moest bewaren en waaruit de toekomstige
Verlosser zou geboren worden. Hij sprak tot hem : « Verlaat
uw vaderland en het huis uws vaders en ga naar 't land dat ik
u tonen zal. lk zal u de stamvader maken van een groot volk en
in Een uwer nakomelingen zullen alle volkeren der aarde gezegend
worden ». Terstond gehoorzaamde Abraham en vertrok uit
Ur, in Chaldea, met zijn vrouw Sara en zijn neef Loth. Hij
vestigde zich eerst te Haran in Mesopotamië; daarna, op een
nieuw bevel van God, te Sichem in het schone land van Kanaán.
Twisten tussen de herders van Abraham en die van Lot h
werden oorzaak, dat ze van elkaar moesten scheiden. Loth
ging te Sodoma wonen, Abraham sloeg zijn tenten op te
Hebron, De vrome aartsvader werd zeer rijk en bezat veel
zilver, talrijke dienstboden en overgrote kudden.

12. — Verlossing van Loth.
Melchisedech.

Vreemde vorsten drongen het land binnen, plunderden de
steden Sodoma en Gomorrha en voerden Loth met zijn gezin
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gevangen mede. Zodra Abraham dit vernam, stelde hij zich
aan 't hoofd van 318 knechten, overviel de vijand  in de nacht,

verloste zijn neef Loth en keerde met een aanzienlijke buit
naar huis terug.

Onderweg kwam hem Melchisedech te gemoet, die én
koning van Salem én priester des Allerhoogsten was. Hij droeg
de Heer brood en wijn ten offer op (I). Abraham schonk hem
het tiende van de buit, die hij op de vijand gemaakt had.

(I) Melchisedech was een afbeelding van Christus, de eeuwige
Priester; zijn offer, een zinnebeeld van de offerande van Christus onder
de gedaanten van brood en wijn.
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Een tijd later sloot God met Abraham een nieuw verbond,
gaf hem de besnijdenis (I) tot teken er van en tot onderpand,
de belofte dat Sara, zijn vrouw, een zoon zou baren.

Op zekere dag zag Abraham drie mannen tot hem komen.
Hij nodigde ze eerbiedig uit om met hem het middagmaal te
nemen. Na de maaltijd zei een der reizigers tot Abraham :
« Over een jaar zal Sara, uw vrouw, een zoon baren, die ge
Izaak zult noemen. Hij zal de erfgenaam wezen der goddelijke
beloften ».

13. — Ondergang van Sodomy en Gomorrha.

God sprak tot Abraham « De zonden van Sodoma en
Gomorrha stijgen op ten hemel en roepen om wraak tot Mij  D.
Abraham, vol medelijden voor zijn schuldige medemensen,

smeekte de Heer de steden te sparen, zo er vijftig rechtvaar-
digen gevonden werden. Bang dat dit getal nog te groot was,
verminderde hij het geleidelijk tot tien. De Heer verzekerde
hem, dat Hij de steden om tien rechtvaardigen zou sparen,
maar helaas! ze werden er niet gevonden.

(I) De besnijdenis is een afbeelding van het Doopsel.
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God deed Loth en zijn gezin door twee engelen buiten de
stad leiden en verbood hun streng om te kijken. Onmiddellijk
viel er een regen van zwavel en vuur neder, die Sodoma en
Gomorrha vernietigde en de hele landstreek veranderde in
een verpestende poel, de Dode Zee genaamd. De vrouw
van Loth hield geen rekening met de waarschuwing der
Engelen; zij keek om en werd terstond in een zoutsteen
veranderd (I).

14. — Beproeving van Abraham.

God had aan Abraham een nakomelingschap beloofd zo
talrijk als de sterren des Hemels. Hij zei hem echter :« Neem
uw enige zoon, ga op de berg Moria en draag hem Mij als
brandoffer op ».

Abraham gehoorzaamde, kapte hout, laadde het op een ezel
en vertrok met Izaak en twee knechten, Bij de berg, liet hij
de knechten daar en beklom de helling met zijn zoon , die
zelf het hout droeg (2).

Boven op de berg bouwde hij een altaar, bond zijn zoon op
de houtstapel en hief reeds de hand op om Izaak te treffen,
toen een engel hem toeriep : « Abraham, sla uw hand niet

(I) Naar V. Darras was die zoutzuil nog te zien gedurende de eerste
tijden van het Christendom.

(2) Izaak met het hout beladen verbeeldt Jezus met zijn kruis.

Rijb. Gvsch.	 2



18	 Oud Testament

aan het kind en doe hem geen leed, want nu weet ik, dat gij
God vreest en uit liefde tot Hem, uw enige zoon niet zoudt
sparen ». Abraham zag achter zich een ram, die met de horens
in de struiken verward zat en offerde het dier in de plaats
van zijn zoon.

Toen sprak de Engel opnieuw :« Omdat gij dit gedaan hebt,
zal ik uw geslacht vermenigvuldigen als de zandkorrels op het
strand der zee en alle geslachten der aarde zullen in Een uwer
nakomelingen gezegend worden » (I).

15. — Rebekka, vrouw van Izaak.

Abraham, oud geworden, zond zijn trouwe dienstknecht
Eliëzer naar Mesopotamië om aldaar een vrouw voor zijn zoon
Izaak te zoeken. Eliëzer vertrok naar Haran en bleef rusten
buiten de stad, dicht bij een waterput. Hier smeekte hij de

Heer hem de vrouw te willen aanwijzen, die voor Izaak
bestemd was en bad :« Dit is het ogenblik, waarop de dochters
der stad naar de put komen om water te scheppen. Maak dat
de maagd, die op mijn verzoek om drinkwater, zal antwoorden :
Drink en ook uw kamelen zal ik drenken,  de vrouw weze,
die Gij voor uw dienaar Izaak bestemd hebt ».

(I) Tweede belofte van de Verlosser.
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Terwijl hij nog sprak, kwam Rebekka, een schone en zedige
maagd, water putten. Eliëzer vroeg haar te drinken. Zij
antwoordde : « Drink en ook uw kamelen zal ik drenken ».
Hij gaf haar prachtige geschenken en vroeg : « Van wie zijt
gij de dochter? Is er ook plaats in het huis van uw vader
om te overnachten? » Zij antwoordde : « Ik ben  de dochter
van Bathuël, de zoon van Nachor, broeder van Abraham;
wij hebben stro en voeder in overvloed en ruime plaatsen
om u te herbergen ». Eliëzer nam zijn intrek in het huis van
Bathuël, maar hij wilde niets eten voor hij zijn zending vol-
bracht had. Na alles breedvoerig aan Bathuël en aan Laban,
broeder van Rebekka, verteld te hebben antwoordden dezen :
« Dit heeft de Heer zo geschikt; zie hier Rebekka, vertrek
met haar ».

Eliëzer dankte God en gaf nogmaals geschenken aan Rebekka,
aan haar moeder en haar broeder. Daarna werd er een groot
feestmaal gehouden. 's Anderendaags ontving Rebekka de
zegen van haar ouders en van haar broeder, vertrok met
Eliëzer en werd de echtgenote van lzaak.

16. — Ezaii en Jakob.

Izaak had twee zonen : Ezau en Jacob. De eerste was behaard
op de huid en woest van karakter; de tweede daarentegen
was zacht van inborst en leidde het stille herdersleven. Eens
had Jakob een linzensoep gekookt. Ezau kwam vermoeid en
hongerig van de jacht thuis en zei tot zijn broeder : « Geef
mij te eten ». —« Ja, antwoordde Jakob, als ge mij daarvoor
uw eerstgeboorterecht verkoopt ». Ezau stemde toe, at de
finzensoep met brood, ging henen en bekreunde zich bitter
weinig om zijn eerstgeboorterecht.

Intussen was (zaak oud en blind geworden. Daar hij zijn
einde voelde naderen, wilde hij de erfenis de r goddelijke
beloften aan Ezau overmaken en zond hem op jacht om wild
te vangen, dat hij moest voorbereiden voor het gebruikelijke
feestmaal.

Rebekka van haar kant maakte haastig een lekker maal
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gereed en slaagde er in door allerlei listen de vaderlijke
zegen voor haar zoon Jakob te bekomen.

Toen Ezau bij zijn terugkeer het gebeurde vernam, ontstak
hij in hevige woede en besloot zijn broeder te doden. Rebekka,
vol angst voor de schrikkelijke gevolgen van deze gramschap,
zond Jakob naar haar broeder Laban.

17. — Vlucht van Jakob.

Om Jakob aan de haat van Ezau te onttrekken, bekwam
Rebekka van Izaak de toelating om hem naar Laban te zenden
ten einde onder zijn bloedverwanten een vrouw te kiezen.
Zonder dralen nam Jakob zijn stok en begaf zich alleen op reis.
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Door de nacht te Bethel overvallen, en vermoeid van de reis,
legde hij een steen onder zijn hoofd en sliep in. In een droom
zag hij een ladder, die van de aarde tot aan de hemel reikte.
Gods engelen klommen er op en af. De Heer rustte op het
boveneinde van de ladder en zei tot hem : « Ik ben de God
van Abraham en lzaak; Ik zal aan u en aan uw nakomelingen
het land geven, waarop gij rust en in Een uwer nakomelingen
zullen alle geslachten der aarde gezegend worden » (I).

18. — Jakob bij Laban. -- Terugreis,

Jakob verbleef 20 jaar bij zijn oom Laban. Hij hoedde trouw
de kudden, huwde met Lia en Rachel, dochters van Laban,
werd zeer rijk en bezat knechten, dienstmeiden, schapen,
kamelen en ezels in overvloed. Jakob had ook twaalf zonen :
Ruben, Simeon, Levi, Juda, Dan, Nephtali, Gad, Aser, lssachar,
Zabulon, Jozef en Benjamin en één dochter met name Diana.

Nu begon Laban hem te benijden; op bevel van God vertrok
Jakob met al de zijnen. Bij de Jordaan, zond hij boden vooruit
om aan Ezau zijn komst te melden. Ze kwamen terug en zeiden,
dat Ezau hem met 400 man tegemoet snelde. Jakob schrok
hevig, maar God stelde hem gerust. Hij boog met al de zijnen
voor zijn broeder diep ter aarde. Ezau, door zoveel ootmoed
getroffen, stortte tranen van vreugde en verzoende zich voor
altijd met zijn broeder.

19. —jozef gehaat en verkocht

door zijn broeders.

Jakob had Jozef zeer lief, omdat hij de vroomste en de
geh orzaamste van zijn zonen was, en gaf hem een mooi,
veelkleurig kleed. Daarom haatten hem zijn broeders. De
vijandigheid verergerde nog toen Jozef aan zijn vader het
kwaad vertelde, dat zijn broeders bedreven. Ze steeg ten

(I) Belofte van de Zaligmaker.



22	 Oud Testament :

top, toen Jozef hun twee dromen verhaalde, die zijn toekom-
stige grootheid voorspelden (I).

Eens dat de broeders met hun kudden verre van huis waren,
zei Jakob tot Jozef : « Ga zien hoe uw broeders het maken ».
Jozef vertrok dadelijk.

Toen de broeders hem zagen aankomen, zeiden zij tot
elkaar « Daar komt onze dromer aan, laten wij hem dood-

slaan ». Maar Ruben, die hem wilde redden, stelde voor hem
in een droge kuil te werpen. Dit geschiedde. Onder het
eten kwamen daar lsmaëlietische kooplieden voorbij. Op het
voorstel van Juda werd Jozef als slaaf verkocht voor 20 zilver-
lingen. De arme jongen weende bitter, maar het baatte niet.
Hij moest mede naar Egypte.

Zijn veelkleurig kleed werd in het bloed van een geiten bokje
gedoopt en naar Jakob gezonden. Deze herkende terstond het
kleed en riep uit :« Een wild dier heeft mijn zoon verscheurd!»
Geruime tijd beweende hij zijn teergeliefde Jozef en bleef
ongevoelig voor alle vertroosting.

(I) Jozef had gedroomd : I. Dat hij met zijn broeders schoven bond
op het veld; zijn schoof richtte zich op en de schoven zijner broeders
bogen voor de zijne neer; 2. Dat de zon, de maan en elf sterren hem
aanbaden.
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20. —jozef bij Putiphar.

In Egypte werd Jozef verkocht aan Putiphar, overste der
lijfwacht van Pharao. Hij gedroeg zich zo voorbeeldig, dat
hij in de gunst kwam van zijn meester, die hem het opzicht
over zijn huis toevertrouwde. De vrouw van Putiphar wilde
hem tot zonde overhalen, maar Jozef bleef standvastig in de
deugd. Daarom werd hij door die boze vrouw bij Putiphar
valselijk beschuldigd en geheel onschuldig in de gevangenis
geworpen.

Hier ook verliet God hem niet. Hij werd door de gevangen-
bewaker met het opzicht der andere gevangenen belast. Nu
gebeurde het dat twee officieren van Pharao, de opperste
schenker en de opperste bakker, in de kerker werden opge-
sloten. Beiden hadden een droom. « Ik zag, zei de schenker,
een wijnstok met drie ranken, waaraan botten, bloemen en
rijpe druiven kwamen. Ik perste een tros uit in de beker
van Pharao en gaf hem aan de koning ». De bakker verhaalde
op zijn beurt : « Ik droeg drie korven op mijn hoofd; in de
bovenste lag allerlei gebak, dat de vogels kwamen oppikken ».
Jozef voorspelde aan de opperschenker, dat hij na drie dagen
in zijn vorige bediening zou hersteld worden, en aan de
bakker, dat hij na drie dagen zou opgehangen en zijn vlees
door de vogelen verscheurd worden. Alles viel uit gelijk
Jozef het voorspeld had.

21. — Dromen van Pharao. —Jozef verheven.

Eens had Pharao zelf twee dromen : Zeven vette koeien
kwamen uit de Nijl en gingen op de oever grazen; daarna
kwamen er zeven magere uit, die de zeven vette verslonden
en toch even mager bleven. Zeven volle korenaren schoten
op uit één halm en werden verteerd door zeven ledige aren.

Niemand kon die dromen uitleggen. Toen dacht de ondank-
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bare schenker aan Jozef. Terstond deed de koning Jozef aan
het hof ontbieden en verhaalde hem zijn dromen. Jozef voor-
spelde zeven jaren van overvloed,waaropzeven jaren hongers-
nood zouden volgen. Tevens ried hij de koning aan een ver-
standig man aan te stellen om gedurende de vruchtbare jaren
een deel van het graan in de korenschuren te verzamelen.

De koning bewonderde de wijsheid van Jozef en zei :« Zie,
u zelf stel ik aan tot heer over Egypte; al het volk zal u gehoor-
zamen; alleen de troon zal mij boven u verheffen ». Hij stak
hem zijn zegelring aan de vinger, deed hem een vorstelijk
kleed en een gouden halsketting aan en liet hem aldus in een
der koninklijke wagens rondvoeren, terwijl een wapendrager
vooruit ging en riep : « Buigt de knieën voor de Redder der
Wereld ».

22. — De Broeders van jozef in Egypte.

Tijdens de vruchtbare jaren liet Jozef het overvloedige graan
in de korenschuren van Egypte verzamelen. Nu volgden de

zeven jaren van schaarsheid; de hongersnood deed zich ook
in Kanaán gevoelen. Jakob zond zijn zonen. naar Egypte om
graan te kopen. Alleen de kleine Benjamin bleef te huis.
In Egypte werden zij bij Jozef toegelaten, die hen dadelijk
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herkende; doch zij herkenden hun broeder niet. Jozef hield
ze voor bespieders, doch zij antwoordden vol angst : « Heer,
wij zijn gekomen om graan te kopen; wij zijn twaalf broeders;
de jongste is bij vader gebleven en de andere leeft niet meer».
Jozefgebood hun de volgende keer Benjamin mede te brengen.
Hij deed het geld terug in de zakken leggen en S i meon, als
gijzelaar, geboeid wegvoeren. Toen Jakob dit alles hoorde,
riep hij uit « Jozef is dood, Simeon zucht in de gevangenis
en nu wilt ge mij nog Benjamin ontnemen? Nooit stem ik
hierin toe ».

Intussen woedde de hongersnood voort en de voorraad
geraakte op. Jakob wilde zijn zonen naar Egypte weder sturen,
maar ze weigerden zich zonder Benjamin op reis te begeven.
Nadat Juda gezworen had zijn jongste broeder weer te
brengen, stemde Jakob er eindelijk  in toe.

In Egypte wilden zij het gevonden geld de hofmeester
afgeven, maar deze weigerde het aan te nemen. Jozef kwam
tot hen en vroeg : « Leeft uw vader nog, over wie gij mij
gesproken hebt? » Zij antwoordden : « Onze vader, uw
dienaar, leeft nog en is gezond ». Na 't prachtig maal, dat
Jozef zelf had laten opdissen, belastte bij de hofmeester de
zakken te vullen, het geld er weer in te leggen en zijn beker
te verbergen in de zak van Benjamin. Dan zond hij ze weg.
Nauwelijks waren ze vertrokken of ze werden achterhaald
en hun zakken doorzocht. Men vond de beker in de zak van
Benjamin. Jozef bekloeg zich bitter over hun handelwijze
en dreigde Benjamin als slaaf gevangen te houden. Juda echter
trad vooruit en zeide : « Onze oude vader zal van droefheid
in het graf dalen, indien ik zijn zoon niet wederbreng. Ik sta
borg voor het kind. Sta me toe in zijn plaats uw slaaf te zijn,
en laat hem met zijn broeders naar huis terugkeren ».

23. — Jozef maakt zich bekend.

Jozef, ten volle overtuigd van de liefde zijner broeders
voor hun vader en voor Benjamin, kon zijn tranen niet langer
bedwingen. Nadat al de vreemdelingen de zaal hadden ver-
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laten, barstte hij in tranen los en riep uit : « ik ben Jozef!
Leeft mijn vader nog? » Hij omhelsde Benjamin en al zijn
broeders, stelde ze volkomen gerust en schonk hun volle

vergiffenis. « Laten wij in dit alles de schikkingen der godde-
lijke Voorzienigheid bewonderen, die mij naar Egypte zond
om u allen van de hongerdood te redden. » Dan liet hij ze
vertrekken met volle zakken graan en overladen met prachtige
geschenken en beval hun zo spoedig mogelijk met hun vader
terug te komen (I).

24. — Reis van Jakob.

Toen de broeders van Jozef bij hun vader kwamen, meldden
zij hem het grote nieuws : « Uw zoon Jozef leeft nog; hij is
heer van Egypte! » De grijsaard kon het haast niet geloven;
maar toen hij de wagens en de kostbare geschenken zag,
scheen hij als uit een droom te ontwaken en sprak : « Daar
mijn zoon Jozef nog leeft, zal ik gaan en wil hem zien alvorens
te sterven.

(I) Jozef is een der schoonste voorafbeeldingen van Christus. Zoek
eens de gelijkenissen tussen beiden op.
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Hij vertrok met al de zijnen en alles wat hij bezat. jozef,
door Juda verwittigd, trok zijn vader te gemoet, viel hem
om de hals en stortte tranen van blijdschap. Daarna stelde
hij Jakob voor aan koning Pharao. Deze schonk hem het
vruchtbare land van Gessen om er met geheel zijn huisgezin
te verblijven.

25. —Dood van Jakob en Jozef.

Jakob leefde nog zeventien jaar in Egypte. Toen hij zijn
einde voelde naderen, riep hij Jozef bij zich, zegende hem,
alsook zijn beide zonen Ephraïm en Manasse en deed hem
beloven zijn lichaam te begraven in Kanaan, het land zijner

vaderen. Daarna liet hij al zijn kinderen voor zich komen,
zegende hen en sprak meer bijzonder tot Juda :« De schepter
zal aan Juda niet ontnomen worden, vóór dat Hij komt, die
de verwachting der volkeren is ». Nadat hij zo gesproken
had, gaf hij de geest in de ouderdom van honderd zeven en
veertig jaar. Jozef deed zijn lijk balsemen en bijzetten in het
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graf zijner vaderen te Hebron, in Kanaán. Na Egypte gedu-
rende tachtig jaar bestuurd te hebben, stierf Jozef in de
ouderdom van honderd en tien jaar. Hij ook smeekte zijn
broeders zijn gebeente mede te nemen, als zij Egypte zouden
verlaten om naar Kanaán terug te keren.

26. — De heilige man Job.

In 't land van Hus, in Arabië, leefde een rechtvaardig en
godvrezend man, Job genaamd. Hij had zeven zonen en drie
dochters en bezat 7.000 schapen, 300 kamelen, 500 koppel
ossen, 500 ezelinnen en veel knechten. Hij stond om zijn
rijkdommen en meer nog om zijn godsvrucht in groot aanzien
bij zijn landgenoten. Eens zeide God tot Satan : « Hebt gij

mijn dienaar Job gezien? » Satan antwoordde : « Is het wel
zonder reden dat Job u dient? Gij hebt het werk zijner handen
gezegend en zijn rijkdommen vermeerderd. Ontneem hem
alles en Gij zult zien, dat hij U zal verlaten en vervloeken ».
Nu kreeg de duivel verlof om Job al zijn goederen te ontnemen,
zonder aan zijn persoon te raken. Op één dag verloor Job
alles wat hij bezat. De Sabeeërs roofden de ossen en de ezelin-
nen en doodden de herders; de schapen werden door de
bliksem gedood; de Chaldeeërs dreven de kamelen weg: een
tempeest rukte het huis om en al de kinderen werden verplet-



Van Abraham tot Mozes	 29

terd, terwijl zij aan tafel zaten. Toen wierp Job zich ter aarde,
aanbad God en sprak : « De Heer heeft gegeven, de Heer
heeft ontnomen, gezegend zij zijn Naam». De Heer verheugde
zich over de getrouwheid van zijn dienaar, maar Satan sprak :
« Sla hem in zijn lichaam en Gij zult zien dat hij U zal honen ».
De Heer antwoordde .« Hij is tot uw beschikking, doch spaar
zijn leven ». Toen sloeg de duivel Job met afgrijselijke zweren,
die geheel het lichaam bedekten. Hij verduurde de pijnlijkste
smarten en moest ver van alle woningen op een mesthoop
gaan zitten. Daar werd hij door zijn vrouw bespot, maar
Job berispte haar met zachtheid. Drie vrienden van hem
vernamen zijn rampen, kwamen hem bezoeken en weenden
bitter bij het zien van zoveel ellende. Toen Job de mond
opende om te jammeren, verweten zij hem zijn zonden,
want zij meenden, dat God enkel de bozen met rampen
bezoekt. Job verdedigde zijn onschuld en zeide : « Ik weet
dat mijn Verlosser leeft en dat ik op de jongste dag uit de
aarde zal opstaan » (I). Zo zegevierde Job over de duivel.
God verloste hem van zijn kwalen en schonk hem al zijn
rijkdommen terug. Weder kreeg hij tien kinderen en leefde
nog 140 jaar gelukkiger dan tevoren (2).

(I) Die woorden bewijzen dat we eens zullen verrijzen.
(2) Job is een treffende afbeelding van de grote Lijder, Jezus-Christus.
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DERDE TIJDVAK

VAN MOZES TOT DE KONINGEN

(1475-1035  vóór J.-C.)

27. — Geboorte van Mozes.

De nakomelingen van Jakob werden in het land van Gessen
een zeer talrijk volk. Een nieuwe vorst, die Jozef niet gekend
had, vreesde dat ze hem te machtig zouden worden en gaf
bevel ze op alle manieren te onderdrukken. Daar ze nog

steeds in aantal toenamen, gebood hij ten slotte, al de knapen,
die bij de Israëlieten geboren werden, in de Nijl te werpen.

Een moeder had een overschoon zoontje. Ze hield het drie
maanden verborgen. Toen kon ze het niet langer aan de
moordenaars onttrekken. Zij nam een biezen korfje, bestreek
het met hars en pek en legde het met het kindje erin, tussen
het riet aan de oever van de Nijl. De dochter van Pharao
kwam langs de oever wandelen, zag het korfje, deed het
halen en vond het knaapje erin. « Ach! zeide ze, dat is een
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kindje der Hebreeën; ik mag het niet laten sterven ». Maria,
de zuster van het kind, die van verre de wacht hield, naderde
nu en vroeg of zij een Hebreeuwse moeder mocht halen om
het kind op te voeden. De koningsdochter stemde dadelijk
toe, en vol vreugde liep het meisje om haar eigen moeder.
Toen de jongen groot geworden was, ging hij naar de dochter
van Pharao, die hem Mozes noemde, d. i., uit de wateren
gered, en hem liet onderwijzen in al de wetenschappen der
Egyptenaren.

28. — Vlucht van Mozes.

Toen Mozes veertig jaar oud was, verliet hij het hof van
Pharao en ging zijn broeders, de Israëlieten bezoeken. Bij
het zien van hun ellende, werd hij in 't diepste van zijn hart
geroerd, en hij besloot bij zijn broeders te verblijven, liever
dan de vreugde en de schatten der Egyptenaren te genieten.
Op zekere dag zag hij een Egyptenaar, die een Israëliet mishan-
delde. Hij doodde hem en verborg hem in 't zand. De koning,
hierover verbitterd, zocht hem te doden. Mozes vluchtte
naar het land van Madian. Hij nam zijn intrek bij Jethro,
een Madianietisch priester, trad met diens dochter in het
huwelijk en verbleef 40 jaar bij zijn schoonvader.

29. —Het brandend Braambos (I).

Mozes hoedde de schapen en kwam eens met zijn kudde tot
bij de berg Horeb. Daar verscheen hem God  in een vurige
vlam, die opsteeg uit een braambos zonder het te verteren.
Mozes wilde dit wonder van nabij beschouwen, maar eensklaps
riep hem een stem toe : « Nader niet zonder uw schoenen
uit te doen, want deze plaats is heilig ». Nu verborg Mozes
zijn gelaat en de Heer hernam :« Ik heb medelijden met mijn

(1) Deze plaats is een voorafbeelding van onze kerken.
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volk in Egypte en wil het verlossen. ik zal u dan tot Pharao
zenden, om het te leiden uit Egypte naar het schone land,
dat van melk en honig overvloeit ». Mozes schrikte voor die
zending terug. God beval hem zijn staf op de grond te werpen
en deze veranderde in een slang. Daarop wilde Mozes vluchten,
maar God gebood hem de slang bij de staart te grijpen en ze
werd weder een staf. Dit wonder, zei God, zult gij doen voor
de lsraëlieten en ze zullen geloven, dat gij door Mij gezonden
zijt. Daar Mozes nog zijn gebrek aan welsprekendheid opwierp,
voegde de Heer er bij : « Neem uwkbroeder Aaron mede, en
hij zal in uw plaats tot het volk spreken ».

30. — De tien Plagen van Egypte.

Mozes en Aaron verschenen voor Pharao en zeiden :« Aldus
spreekt de Heer : Laat mijn volk vertrekken, opdat het mij
offers opdrage in de woestijn ». De koning antwoordde hun :
« Wie is die Heer? Ik ken hem niet en zal de lsraëlieten niet
laten vertrekken ». Om de hoogmoed en de hardnekkigheid
van Pharao te breken, sloeg God Egypte met tien schrikkelijke
plagen : I) De wateren van de Nijl werden veranderd in bloed;
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2) Ontelbare kikvorsen drongen de woningen der Egyptenaren
binnen; 3) Millioenen muggen plaagden mensen en dieren;
4) Op de muggen volgden talloze vliegenzwermen; 5) Een
verschrikkelijke pest maaide het vee der Egyptenaren weg;
6) Mensen en dieren werden bedekt met pijnlijke zweren;

7) De velden werden verwoest door hagel en vuur; 8) Wolken
sprinkhanen vraten de laatste planten en bladeren af; 9) Drie
dagen lang was het duister, zodat niemand van plaats durfde
veranderen. Pharao was soms op het punt toe te geven, maar
nauwelijks was de plaag voorbij of hij trok zijn voornemen
weer in. Een laatste en tiende plaag : de dood der eerstge-
borenen in Egypte, deed eindelijk zijn ogen opengaan en dwong
hem de Israëlieten te laten vertrekken.

Bijb. Gesch.	 3
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31. —Het Paaslam (I).

God zei tot Mozes en Aaron : « Spreek tot het volk en zegt
hun : Elk gezin zal een vlekkeloos lam slachten zonder een
been ervan te breken. Met het bloed zal men de deurposten
besprenkelen en het gebraden vlees met ongedesemd brood
eten. Gij zult uw lenden omgorden en met staf en schoen
reisvaardig staan D. Om middernacht trok de Engel des Heren

rond, ging de woningen der Israëlieten voorbij en doodde al
de eerstgeboren zonen, van. af de zoon des Konings tot die
van de armste dagloner. Een kreet van ontzetting steeg uit
geheel Egypte op. Pharao liet aanstonds Mozes en Aaron bij
zich roepen en beval hun zohaast mogelijk te vertrekken met
geheel het volk en al hun kudden. De Israëlieten vertrokken
nog dezelfde nacht ten getale van 2.500.000 waaronder
600.000 volwassen mannen. Ze namen ook de kostelijke
beenderen van Jozef mede.

(I) Het Paaslam was een zinnebeeld van Jezus-Christus, het vlek-
keloze Lam Gods, dat voor ons op 't kruis is gestorven en ons spijst
in de H. Communie met zijn lichaam en zijn bloed.
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32. —Tocht door de Rode Zee (I).

De Engel des Heren toonde de Israëlieten de weg aan.
Een kolom ging vóór hen uit. 's Nachts was zij een lichtende

(I) De tocht door de Rode Zee is een voorafbeelding van het
H. Doopsel, dat ons verlost van de slavernij des duivels.
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vuurzuil; over dag, een donkere wolk, die hen tegen de
zengende zonnestralen beschutte. Zij kwamen aan de oever
van de Rode Zee. Het berouwde Pharao algauw, dat hij de
Israëlieten had laten vertrekken. Hij achtervolgde ze reeds
's anderendaags met een machtig leger en haalde ze spoedig in.

Nu plaatste zich de wolk tussen de beide legers, ze was helder
fangs de kant der Israëlieten en donker langs de kant der
Egyptenaren. Op bevel van God stak Mozes de hand over de
zee uit. De wateren scheidden van elkaar en de kinderen
van Israël trokken droogvoets door de zee. Bij 't krieken
van de dag wilden de Egyptenaren ze achterna zetten, doch,
toen zij midden in de zee waren, stak Mozes weer zijn hand uit.
Beide watermuren sloegen weer tegen elkaar en verzwolgen
gans het leger van Pharao.

33. — Wonderen in de Woestijn.

Bij de intrede in de woestijn vonden de Israëlieten een bron,
maar 't water ervan was zeer bitter. Mozes wierp er een stuk
hout in, dat de Heer hem had aangewezen en terstond werd
het water drinkbaar (I).

De voorraad, uit Egypte medegebracht, geraakte op en de

(I) Dit hout is een beeld van het H. Kruis, dat onze pijnen verzoet.
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Joden morden tegen Mozes en  Aaron. God sprak : « I k heb het
volk horen morren; zeg hun, dat ze vanavond vlees zullen
hebben en morgen brood ». Tegen de avond kwamen er
zoveel kwartels aanvliegen, dat men ze gemakkelijk met de
hand kon vangen. In de morgen was de aarde met kleine,
witte korrels bedekt. Dit was manna (I), waarmede God
zijn volk 40 jaar lang voedde. Het bedekte de grond elke
morgen, uitgenomen op de Sabbatdagen, en smolt bij de
eerste zonnestralen weg.

Verder in de woestijn was er weer gebrek aan water. Op
bevel van God sloeg Mozes met zijn staf op de rots van de berg
Horeb en er stroomde water uit in overvloed (2).

34. —God geeft de tien Geboden.

Achteru✓eertig dagen na 't verlaten van Egypte, kwamen de
Israëlieten bij de berg Sinai. God gebood aan het volk zich
gedurende twee dagen voor te bereiden en te heiligen om de
derde dag gereed te zijn. Op de morgen van de derde dag
begon het vervaarlijk te donderen en te bliksemen. De
bazuinen weerklonken; de berg Sinai, door een donkere wolk
omhuld, schudde op zijn grondvesten en spuwde rook en vuur.
Mozes leidde het volk naar de voet van de berg en de Heer
kondigde de 10 geboden af :

I. Ik ben de Heer, uw God; zij zult geen vreemde goden
voor mijn ogen hebben; gij zult u geen gesneden beeld of'
gelijkenis maken; gij zult die niet aanbidden noch godsdienstig
vereren!

2. Gij zult de naam van de Heer uw God niet ijdel gebruiken !

3. Wees gedachtig dat gij de Sabbatdag heiligt!

4. Eert vader en moeder, opdat gij lang moogt leven  op
aarde!

(I) Het manna is een afbeelding van de H. Communie, die ons
dagelijks voedsel moet zijn op onze reis naar de hemel.

(2) De waterstroom wijst op de genaden, waarvan de H. Sacramenten
de bronnen zijn.
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5. Gij zult niet doodslaan!
6. Gij zult geen overspel bedrijven!
7. Gij zult niet stelen!

8. Gij zult tegen uw naaste geen valse getuigenis geven!

9. Gij zult de vrouw van uw naaste niet begeren!

10. Gij zult zijn huis niet begeren, noch zijn akker, noch
zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, .noch zijn os, noch
zijn ezel, noch iets van wat hem toebehoort!

Het volk zwoer getrouwheid aan de wet. Mozes droeg
een offer aan God op en besprenkelde de menigte met het
bloed der offerdieren, als een teken van hun verbond met
de Heer.

31 —Het Gouden Kalf.

Gedurende 40 dagen verbleef Mozes op de berg om van
God verdere onderrichtingen te ontvangen. Het volk werd
ongeduldig, vergat zijn plechtige beloften tegenover God
en verplichtte Aaron een gouden kalf te maken. Zij aanbaden



Von Mozes tot de Koningen	 39

het, legden brandoffers op het altaar, aten, dronken en
dansten gelijk de heidenen.

Toen Mozes de berg afdaalde met de twee stenen tafelen,
waarop God zelf de tien geboden geschreven had, zag hij hun
afgoderij. Verontwaardigd wierp hij de tafelen der wet stuk,

en het gouden half in 't vuur en liet door de Levieten 3.000
schuldigen door het zwaard doden.

Dan ging Mozes terug de berg op, om van God genade af
te smeken voor het volk. De Heer verhoorde zijn gebed en
beval hem twee nieuwe tafelen te maken. Toen hij na veertig
dagen bij het volk terugkwam, schitterde zijn aangezicht en
schoot het twee lichtstralen uit, zodat niemand hem durfde
aanzien.

36. —Het Tabernakel en de Ark des Verbonds.

Het tabernakel was een draagbare tent van zeer kostbaar
hout. Zij was 30 el :lang, 10 hoog en 10 breed. Een prachtig
tapijt verdeelde het in twee : het Heilige en het Heilige der
Heiligen.

In het Heilige der Heiligen stond de Ark des Verbonds.
Dit was een houten kist, van binnen en van buiten met het
fijnste goud;overtrokken. Boven op het gouden deksel knielden
twee cherubijnen met 't aangezicht naar elkaar gekeerd.  In
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de Ark bewaarde men de tafelen der wet, een weinig manna
en later de staf van Aaron.

In het Heilige plaatste Mozes een gouden tafel, waarop de

twaalf toonbroden lagen, die elke week vernieuwd werden;
ook een gouden kandelaar met zeven larmen, en in 't midden,
een reukaltaar. In het voorhof bevonden izich het brandof-
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feraltaar en het koperen wasbekken voor de reiniging der
priesters.

Aaron werd op bevel des Heren tot Hogepriester gewijd.

Zijn zonen waren priesters en de zonen uit de stam van Levi
of Levieten hielpen de priesters in het Heiligdom (I).

37. — Sacrificiën (2). —Grote Feesten.

De sacrificiën waren bloedig of onbloedig : bloedig, als men
zuivere dieren offerde; onbloedig, als ze hoofdzakelijk beston-
den uit brood, wijn of reukwerken. Het waren brand- of
aanbiddingso f fers, als zij geheel op het altaar verbrand werden;
dank- smeek- en zoenoffers, als het vet alleen verbrand en het
overige gegeten werd.

De grote feesten waren :
I) De Sabbat, die de zevende dag van elke week gevierd

werd.
2) Het Paasfeest, ingesteld ter gedachtenis van de uittocht

uit Egypte.
3) Pinksteren, 50 dagen na Pasen . , ter gedachtenis van de

afkondiging der Wet.
4) Het Loo fhutten feest, dat gevierd werd onder tenten of

loofhutten, ter gedachtenis van het verblijf in de woestijn.
5) Het feest der verzoening. Alleen op die dag mocht de

Hogepriester in het Heilige der Heiligen binnentreden na
een rund geslacht te hebben voor zijn zonden en een bok
voor de zonden van het volk.

(1) Het tabernakel met zijn verschillende inrichtingen was een
afbeelding van onze kerken.

(2) De bloedige sacrificiën waren afbeeldingen van het sacrificie
van het Kruis; de onbloedige, van de H. Mis.
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Behalve deze feesten, vierde men nog het sabbatjaar en het
jubeljaar; het sabbatjaar om de zeven, en het jubeljaar om de
vijftig jaar. Gedurende het sabbatjaar bleef de aarde onbe-
bouwd; gedurende het jubeljaar werden de slaven in vrijheid
gesteld en de schulden kwijtgescholden.

38. — Verkenning van Kanaan.

De Israëlieten verbleven omtrent een jaar aan de voet van
de berg Si naï . Dan zetten zij hun reis naar 't Beloofde Land
door de woestijn Pharan voort. Toen ze de grenzen naderden,
zond Mozes twaalf mannen voorop, waaronder Kaleb en Jozuë,
om heel het land te verkennen.

Na veertig dagen kwamen ze terug, beladen met vruchten

zoals vijgen en appelen, en een zo grote druiventros, dat twee
mannen hem aan een staak moesten dragen. « Het land,
zegden zij, vloeit waarlijk over van melk en honing, maar de
bewoners zijn reuzen ».

Het hele volk begon te morreh tegen Mozes en Aaron en
wilde naar Egypte terugkeren.
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Kaleb en Jozuë trachtten tevergeefs de menigte van dit
voornemen te doen afzien.

God wilde dit oproerig volk vernielen, doch Mozes bad
om vergiffenis.« Zowaar ik leef, zei de Heer tot de Israëlieten,
niemand van u allen, die tegen Mij gemord hebben zal het
Beloofde Land binnengaan, behalve Kaleb en Jozuë. Uw
kinderen zal ik er heen leiden, maar gij zult veertig jaar in de
woestijn rondzwerven, totdat uw lichamen zullen verteerd
zijn ».

Terzelfdertijd werden tien schuldige verkenners door de
hand Gods gedood.

39.- Straf van Oproerlingen en Wetschenders.

Kore, Dathan en Abiron en 250 aanzienlijken onder het
volk stonden tegen Mozes en Aaron op. De aarde scheurde
onder de voeten der drie voornaamste muiters open en
verslond hen met al wat ze bezaten; de 250 anderen werden
door het vuur gedood.

Een lsraëliet had God gelasterd : hij werd door het volk
gestenigd.

Een andere had hout geraapt op de Sabbatdag : hij onderging
hetzelfde lot.

De zonen van Aaron werden door de bliksem gedood,
omdat ze vreemd vuur in hun wierookvaten gebruikt hadden.

Maria, zuster van Mozes, verzette zich tegen haar broeder
ze werd met melaatsheid geslagen.

40. —Twijfeling van Mozes. — Koperen Slang.

Dicht bij 't Beloofde Land,  in de woestijn van Kades, leden
de Israëlieten weer gebrek aan water. Als naar gewoonte
vielen zij aan 't morren. God gebood andermaal aan Mozes
op de rots te slaan. Mozes deed het, maar sloeg tweemaal,
alsof hij aan Gods goedheid voor zo een ondankbaar volk
twijfelde. Er stroomde water uit in overvloed, maar het
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mishaagde de Heer, dat Mozes aan zijn woord getwijfeld had,
en Hij zeide Hem : « Daar gij mij niet volkomen hebt geloofd,
zult gij het volk niet binnenleiden in 't land, dat Ik hun
geven zal ».

Een tijd later stierf Aaron in de ouderdom van 123 jaar en
werd in 't hogepriesterschap opgevolgd door zijn zoon Eleazar.

Door het gestadig heen- en weertrekken in de woestijn

werd het volk opnieuw ongeduldig en morde tegen Mozes.
In zijn verbolgenheid zond God giftige slangen, wier brandende
beten dodelijk waren. Zeer velen stierven in de afgrijselijkste
pijnen. Toen kwamen de Israëlieten tot Mozes en beleden
rouwmoedig hun zonde. God beval aan Mozes een koperen
slang (I) te maken en die op een paal te verheffen. Mozes
gehoorzaamde en allen, die gebeten waren en naar de slang
opzagen werden genezen.

41. — Dood van Mozes (2).

God gebood aan Mozes, Josuë de hand op te leggen en hem
aan te stellen als opperhoofd van het gehele volk. Toen Mozes
zijn einde voelde naderen, verzamelde hij al de kinderen

(I) De Koperen slang is een afbeeldsel van Jezus aan het kruis.
(2) Mozes is een der treffendste afbeeldingen van de Profeet bij

uitnemendheid, Jezus-Christus.
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van Israël. Hij herinnerde hen aan al de weldaden, die ze van
God ontvangen hadden, beloofde hun allerlei zegeningen,
indien zij Gods geboden trouw onderhielden en kondigde
hun de schrikkelijkste rampen aan zo zij de dienst van God
ooit ontrouw werden. Dan deed hij hun nog deze merk-
waardige belofte : « De Heer, uw God, zal uit uw midden
een Profeet opwekken, die op mij gelijkt. Hem zult gij
aanhoren ».

Hij zegende de twaalf stammen en beklom de berg Nebo.

Daar verscheen hem God en toonde hem het land van Kanaán.
« Zie, zei Hij tot hem, dit is het land, dat ik beloofd heb aan
Abraham, (zaak en Jakob. Gij hebt het gezien, maar gij zult
het niet binnentreden D.

Mozes ontsliep in de Heer in de ouderdom van 120 jaar.
Geheel het volk beweende hem gedurende 30 dagen.

42. — Intocht in het Beloofde Land.

Na de dood van Mozes, trok het volk naar de Jordaan,
onder het geleide van Jozuë, en voorafgegaan door de
priesters, die de Ark des Verbonds droegen. Terstond bleef
het water dat rechts afstroomde, staan, terwijl het andere
naar de Dode Zee heenvloeide. Allen trokken droogvoets
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door de stroom en gingen hun tenten opslaan bij Jericho,
een sterke stad met hoge muren  omgeven. Op bevel van
God trokken zij, met de Ark des Verbonds, dagelijks om de
stad en dit gedurende zes dagen. Op de zevende dag gingen
zij zeven maal om de stad. Bij de zevende ommegang, bliezen
de priesters op de bazuinen en het volk liet een luid ge-

schreeuw horen. De muren der stad stortten in en de
Israëlieten veroverden Jericho, zonder slag of stoot.

Na de inneming van Jericho, maakte Jozuë zich van de
andere steden meester. God was met hem gelijk met Mozes.
Op zijn gebed vielen hagelstenen uit de lucht, die veel Kana-
neeërs doodden; de zon bleef staan en het bleef dag, totdat
hij zijn vijanden volkomen verslagen had. Nog vijf jaar moest
hij strijden voor het hele land veroverd was. Dan verdeelde
hij het onder de verschillende stammen van Israël. Jozuë
bestuurde nog 10 ,jaar de Israëlieten in vrede en stierf in de
ouderdom van 110 jaar (1).

43. — De Rechters.

Na de dood van Jozuë, werden de Israëlieten bestuurd
door de ouderlingen. Ze leefden zeer gelukkig, zolang ze
getrouw bleven aan God. Vielen zij echter  in afgoderij, dan

(I) Jozuë (Jezus) is een voorafbeelding van onze goddelijke Verlosser.
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leverde God ze tot straf, in de handen van vreemde verdruk-
kers over. Kwamen zij tot inkeer en smeekten zij  God om
hulp dan zond Hij hun dappere, wijze mannen, rechters
genaamd, om hen uit de handen hunner vijanden te verlossen.
Gedurende 300 jaar is hun geschiedenis een afwisseling van
ontrouw aan en terugkeer tot de Heer. Men telt viiftien
rechters. De beroemdste onder hen zijn Gedeon, Samson,
Heli en Samuël.

44. — Gedeon.

Tot straf voor hun afgoderij, leverde God de lsraëlieten
over aan de Madianieten, die zeven jaar lang geregeld de
oogsten kwamen verwoesten. Ze smeekten de Heer om hulp.
God zond een Engel tot Gedeon, uit de stam van Manasse,
belastte hem het volk te verlossen, en deed verschillende

wonderen, om zijn goddelijke zending te bevestigen. Gedeon
liet de lsraëlieten ten strijde oproepen. Hij had weldra een
leger van 32.000 man op de been. Maar de Heer zeide hem :
« Zo zult gij niet overwinnen : laat al wie bevreesd is, naar
huis terugkeren ». Twee en twintig duizend krijgers verlieten
het leger. « Er blijven er nog te veel over, hernam de Heer,
behoud enkel zij die, bij de beek. _uit -de volle hand zullen
drinken ». Er waren er juist 300. De overigen werden wegge-
zonden. Gedeon verdeelde zijn mannen in drie groepen en gaf
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ieder van hen een bazuin en een stenen kruik, waarin een
brandende fakkel stak. Toen het nacht was, naderden zij de
Madianieten langs drie kanten, sloegen hun kruiken stuk,
zwaaiden met. hun vlammende fakkels en riepen luidkeels
« Het zwaard van de Heer en van Gedeon ». De Madianieten
ontwaakten vol angst, namen huilend de vlucht, raakten in
verwarring en doodden elkaar. 120.000 man bleven op het
slagveld. Gedeon bleef rechter over Israël gedurende 40 jaar
en het volk genoot heel die tijd een ongestoorde rust.

45. —Samson.

Wederom werden de Israëlieten de Heer ontrouw en tot
straf bleven ze veertig jaar onder het juk der Philistijnen.
Ditmaal wilde God zijn volk verlossen door één enkele held.
Een Engel verscheen aan de huisvrouw van Mamua en zeide
haar : « U zal een zoon geschonken worden, wiens hoofd
met geen schaar mag aangeraakt worden, want hij zal
Nazareeër zijn, d. i. God toegewijd. Hij zal Israël verlossen ».
Mara kreeg een zoon en noemde hem Samson. Toen Samson
achttien jaar was, kwam eens een jonge leeuw op hem
gesprongen. Hij greep hem vast en verscheurde hem als een
reebokje. Door de Philistijnen beledigd, bond hij 300 vossen
twee aan twee met de staarten aan elkaar met er tussenin
brandende fakkels en liet ze in de velden der Philistijnen
lopen. Graangewassen, wijngaarden en olijfbomen, alles werd
door 't vuur vernield.

De Philistijnen eisten nu de uitlevering van Samson. Hij
werd gevangen genomen en geboeid met dikke koorden.
Hij verbrak zijn banden, raapte een ezelskakebeen op en
doodde daarmee 1.000 zijner vijanden.

Een tijdje later kwam hij in de stad Gaza. De inwoners
sloten de poorten der stad en plaatsten er wachten bij. Te
middernacht stond Samson op, laadde de poorten op zijn
schouders en droeg ze op een naburige heuvel.

De Philistijnen kochten zijn vrouw Dalila om en Samson
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was zwak genoeg om haar te bekennen, dat zijn buitengewone
kracht in zijn haar lag. Dalila sneed zijn haar af en leverde
hem over aan zijn vijanden, die hem de ogen uitstaken en hem
veroordeelden om de molen te draaien.

De haren van Samson groeiden echter bij en zijn reuzen-
kracht keerde terug. Op een feest ter ere van Dagon,
brachten de Philistijnen hem in hun midden om hem te
bespotten. Hij liet zich leiden tussen twee zuilen, die de
tempel ondersteunden. Na God gebeden te hebben, rukte
hij de kolommen .'o ever. Het gebouw, stortte in en hij werd
onder de puinen begraven met drie duizend Philistijnen.

46. —Heli.

De hogepriester Heli was rechter na Samson. Hij had twee
zonen, Ophni en Phineës, die goddeloos waren en het volk
verwijderden van de dienst van God. Hij berispte ze met
zwakheid, doch hij kon maar niet besluiten ze eens flink te
straffen. De jonge Samuël, de zoon van Anna, woonde van
zijn derde jaar af in de tempel; hij werd door God belast de
Hogepriester de onheilen te , doen kennen, die hem, zijn
zonen en het hele volk gingen treffen. Heli antwoordde :
« Hij is de Heer, dat Hij handele naar Zijn welbehagen ».

Bijb. Geach.	 4
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Enige jaren later werden de Israëlieten door de Philistijnen
verslagen. Ze lieten 30.000 man op het slagveld achter,

waaronder Ophni en Phineës. De Ark des Verbonds bleef
in de handen der vijanden. Toen Heli die rampen hoorde,
viel hij achterover van zijn zetel, brak de hals en stierf.

47. — Samuël.

Samuël volgde Heli als rechter op. Hij maande het volk
sterk aan zich van ganser harte tot de Heer te bekeren en de
afgoden te verbrijzelen. Allen luisterden naar de stem van
Samuel; ze hielden een grote vastendag en beleden rouw-
moedig hun schuld. Intussen vielen de Philistijnen de Israëlieten
opnieuw aan. Op het gebed van Samuël, liet God een zo
schrikkelijk onweder uitbarsten, dat de Philistijnen vol angst
de vlucht namen. Ze werden verslagen en durfden gedurende
vele jaren niets meer tegen Gods volk ondernemen.

Toen Samuël oud werd, hielpen hem zijn twee zonen in
't bestuur, doch zij hadden de aard niet van hun vader. Het
misnoegde volk vroeg een koning. Dat beviel Samuel niet,
maar de Heer sprak tot hem « Voldoe aan hun verlangen
want  niet gij doch Ik word door hen verworpen ».
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VAN DE KONINGEN
TOT DE VERDELING VAN HET RIJK

(1035-933 vóór J.-C.)

48. — SaüI.

Samuël wachtte in stilte, dat het de Heer zou believen
hem de man aan te wijzen, die Hij tot koning van ` Israël
bestemd had. Op zekere dag ontmoette hij Saul, zoon van

Cis, uit de stam van Benjamin. God zei tot Samuël : « Dat is
de man, die gij tot koning zalven moet ». Hierop nam de
profeet de horen met olie, zalfde Saui tót koning en stelde
hem voor aan het volk. Allen riepen jubelend uit : « Leve

de Koning! »
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Eens sprak Samuël tot Saul : « Ga, verdelg de Amelekieten
met al wat ze bezitten ». Sauul versloeg ze, doch behield de
beste kudden. Samuël verweet hem zijn ongehoorzaamheid.
Saul wilde zich verontschuldigen en zei, dat het volk ze enkel
gespaard had om ze aan God te offeren. De profeet ant-
woordde hem echter :« De Heer houdt meer van gehoorzaamheid
dan van offers. Omdat gij Gods geboden veracht hebt, heeft
de Heer u ook verworpen en hebt gij opgehouden koning
van zijn volk te zijn ».

God beval aan Samuël naar Bethlehem te gaan, naar het

huis van lsai en een zijner zonen tot koning te zalven. lsai
stelde hem zor zijner kinderen voor, maar geen enkele was
de uitverkorene des Heren. Samuël vroeg hem of hij geen
andere zoon had. Hierop werd de jongste ontboden, die
buiten de schapen hoedde.

Zodra hij verscheen, zei God tot Samuël : « Zalf hem,
deze is het ». Terstond vervulde de geest Gods de jonge
David e n week van Saiil, die door een boze geest werd
aangegre pen.

Kort daarna moest David voor de koning op de harp spelen.
telkens deze door d roefgeestigheid overvallen  werd. SaUl
kreeg hem lief en benoemde hem tot zijn wapendrager.
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49. — Strijd van David tegen Goliath (I).

De Philistijnen kwamen hun tenten in de buurt van de
Israëlieten opslaan. Beide legers waren slechts gescheiden door
een vallei. Een reus, met name Goliath, kwam 40 dagen tang
de lsraëlieten spottend uitdagen, maar niemand durfde hem
bevechten.

Eens kwam David zijn broeders bezoeken, die  in 't leger
waren, en hoorde de beschimpingen van de Philistijn.

Terstond vroeg en bekwam bij de toelating om tegen de

reus te strijden. Hij raapte vijf gladde keistenen op, nam zijn
herdersstaf en een slinger en ging de reus tegemoet. Goliath
riep woedend uit : « Ben ik dan een hond, dat gij met een
stok op mij afkomt? » David antwoordde hem : « Ik kom tot

in de naam des Heren, die uw godslasteringen goat straffen ».
Daarop slingerde hij met geweld een steen in het voorhoofd
van de reus. Deze plofte neer. David wierp, zich op hem,
greep zijn zwaard en sloeg hem het hoofd af.

De Philistijnen namen nu in allerijl de vlucht, maar de
Israëlieten achtervolgden ze, versloegen ze en plunderden
hun legerplaats.

Toen Saiil en David zegevierend huiswaarts keerden, zongen

(I) David is een afbeelding van Christus, de overwinnaar van de
duivel.



54	 Oud Testament :

de vrouwen : « Saiil heeft er duizend verslagen, maar David
tien duizend ». Dit wekte zodanig de nijd van Saul op, dat
hij besloot de jonge held te doden.

50. —Haat van Saiil. —Zijn dood.

Meer dan eens trachtte Saiil David te doden. Maar God
waakte over zijn getrouwe dienaar. Jonathas zoon van Saiil
en boezemvriend van David, verijdelde dikwijls de boze
plannen van zijn vader. Eindelijk moest David voor goed
naar het gebergte vluchten. Daar werd hij door de koning
opgespoord. Tweemaal had David de gelegenheid om Saul
te doden, maar telkens weigerde hij de hand te slaan aan de
gezalfde des Heren.

Enige tijd daarna namen de Philistijnen weer de wapens
op tegen Israël. Saiil legerde op het gebergte van Gelboë.
Met een angstig hart ging hij bij een waarzegster om raad,
en vroeg haar de ziel van Samuël op te wekken om de uitslag
van de strijd te vernemen. Door een bijzondere toelating van
God verscheen de profeet inderdaad en voorzegde hem de
rampen, die weldra over hem en zijn leger zouden
nederstorten.

's Anderendaags werd het leger van Israël volkomen ver-
slagen. Drie zonen van Saiil, waaronder Jonathas, bleven op
het slagveld. Hij zelf werd zwaar gewond en wierp zich uit
wanhoop op zijn eigen zwaard.

5I. — Regering van David.

Na de dood van Saiil, ging David naar Hebron. De stam van
Juda koos hem tot koning maar de andere stammen verkozen
Isboseth, de laatste zoon van Saul. Na zeven jaar werd de
vrede tussen beide partijen verbroken. Joab, veldheer van
David, versloeg Abner, generaal van Isboseth. De zoon van
Saiil zelf werd vermoord, en nu onderwierpen zich al de
stammen aan David. Deze maakte zich meester van Jeruzalem,
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versloeg de Philistijnen en de Amalekieten en vergrootte
zijn rijk van aan de Rode Zee tot aan de Euphraat.

De grote koning was even godvruchtig als dapper. Hij deed
de Ark des Verbonds met grote luister op de berg Sion

brengen en bevorderde steeds de dienst van God. Hij dichtte
ook heilige liederen of psalmen, waarin merkwaardige voor-
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zeggingen omtrent de goddelijke Zaligmaker voorkomen.
Helaas, hij viel door zijn onvoorzichtigheid in zware zonde.
Hij verleidde de vrouw van Urias en liet Urias zelf in de
oorlog omkomen om met zijn vrouw in 't huwelijk te treden.
De profeet Nathan verweet hem zijn misdaad. David bekende
en riep uit : « Ik heb tegen de Heer gezondigd! » God schonk
hem vergiffenis maar zond hem tijdelijke straffen over. De
pijnlijkste waren de dood van zijn jongste zoon en de opstand
van Absalon.

52. — Opstand van Absalon.

De heerszuchtige Absalon doodde zijn broeder Amnon en
trachtte op arglistige wijze de harten der Israëlieten te winnen.
Toen zijn aanhang groot genoeg was, trok hij naar Hebron en

liet zich tot koning uitroepen. David moest vluchten voor
zijn zoon; hij verliet Jeruzalem met zijn gevolg, trok de beek
Cedron over en besteeg barvoets de Olijfberg (I). Semei,
een man uit het huis van Saul, wierp met stenen naar de koning
en vervloekte hem. De anderen wilden dit beletten, maar
David verdroeg alles met de grootste nederigheid. Absalon
echter achtervolgde zijn vader tot over de Jordaan. In het
woud van Ephraim kwam het tot een gevecht. Het leger van

(I) David verbeeldt h ier de lijdende Zaligmaker.



Van de Koningen tot de verdeling van het Rijk	 57

Absalon werd verslagen en hij zelf ontvluchtte op een muilezel.
Toen hij onder een eik doorreed, bleef hij met zijn lange
haren aan de takken hangen. Joab kwam toegesneld en
doorstak zijn hart met drie  lansen. David beweende bitter
zijn ondankbare zoon.

Hij regeerde 40 jaar. Toen hij zijn einde voelde naderen,
deed hij zijn zoon Salomon tot koning zalven en overhandigde
hem het plan van de op te bouwen tempel, benevens overgrote
schatten, die hij voor dat doel verzameld had . .

53. —Salomon.

Nauwelijks had Salomon de troon beklommen, of de Heer
verscheen hem in een droom en zeide : « Vraag, wat gij wilt

en 1 k zal het u geven». Salomon vroeg de wijsheid. Dit verzoek
behaagde de Heer, en Hij schonk hem niet enkel de wijsheid,
maar voegde er de rijkdom en de luister bij.

Het vierde jaar zijner regering, begon hij de Heer een
tempel te bouwen op de berg Moria. Honderd zestig duizend
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werklieden arbeidden hieraan gedurende zeven jaar en zes
maanden. Het huis Gods, ingericht naar het plan van het
Tabernakel, was een wonder van kunst en rijkdom. Al de
binnenwanden werden met cederhout en gouden platen

belegd. De inwijding van de tempel geschiedde met ongemene
luister en God vernieuwde het verbond met zijn volk.

Op hoge ouderdom liet de wijze Salomon zich door vreemde
vrouwen bederven en verviel tot afgoderij. God, hierover
misnoegd, verklaarde hem, dat na zijn dood zijn Rijk zou
verscheurdwordeji. Na een regering van 48 jaar stierf Salomon
te midden van volksoproeren en samenzweringen.
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TOT CHRISTUS

(933-I)

54.	 Verdeling van het Rijk.

Na de dood van Salomon, kwam het volk tot Roboam, zijn
zoon en opvolger, vroeg om het zware juk te verlichten, dat
zijn vader hun had opgelegd. Roboam versmaadde de raad der

ouderlingen, en gehoor gevende aan lichtzinnige jongelingen,
zei hij tot het volk :« Mijn vader heeft u een zwaar juk opge-
legd; ik zal het nog zwaarder maken ». Daarop kozen tien
stammen Jerohoam  tot koning  en vormden het Rijk van is raëL,
met als achtereenvolgende hoofdsteden Sichem, Thersa en
Semaria. De twee stammen van Juda en Benjamin bleven
getrouw aan Roboam en vormden het Rijk van Juda, waarvan
Jeruzalem de hoofdstad bleef.

Het Rijk van Juda bleef doorgaans getrouw aan de dienst
van God. Het Rijk van Israël echter verviel weldra tot afgoderij.
Jeroboam richtte twee gouden kalveren op, het ene te Bethel,
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het andere te Dan, en het volk ging ze aanbidden. Om volk
en koningen tot inkeer te brengen, verwekte God heilige
profeten, die hun goddelijke zending door tal van wonderen
bekrachtigden, maar niets bleek in staat om dit weerspannige
volk van de ondergang te redden.

55. —Het Rijk van Israël.

Het Rijk van Israël telt 19 koningen, die meest allen godde-
loze booswichten waren en door geweld en moordaanslagen
de troon hadden veroverd.

Achab, een der meest goddeloze koningen, huwde Jezabel,

een heidense vrouw, richtte de afgod Baal een tempel op erg
liet de priesters des Heren ter dood brengen.

De profeet Elias ging tot hem en sprak :q Drie jaar lang zat
er noch regen, noch dauw vallen, niet eer dan ik het zal zeggen».
Achab zocht Elias te doden maar deze ging zich verbergen bil
de beek Carith. Hij leste zijn dorst met het water van de
stortvloed en een raaf bracht hem dagelijks brood en vlees
in haar bek.

Toen het water uitgedroogd was, begaf Elias zich naar
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Sarepta en werd opgenomen bij een arme weduwe, aan wie
hij een weinig water en brood had gevraagd. Om de liefda-
digheid van deze vrouw te belonen, beloofde hij haar, dat
noch haar meel noch haar olie zouden verminderen tot de
dag, waarop de Heer regen aan de aarde zou schenken. De
enige zoon van de weduwe stierf korte tijd daarna. Elias
wekte hem op uit de dood.

56. —Het Offer van Elias.

Na een droogte van drie jaar en zes maanden, verscheen
Elias voor Achab en vroeg hem geheel Israël met de 450
priesters van Baal op de Karmel bijeen te roepen. Daar sprak
Elias tot het volk : « De 450 priesters mogen een os kiezen,
hem slachten en op de brandstapel leggen, doch geen vuur
daaronder brengen. Ik zal hetzelfde doen. De God, die uit
de hemel vuur op het offer zal zenden moet erkend worden
als de ware God ». Allen vonden dit voorstel uitstekend.
De priesters van Baal riepen hun god awn, maar deze bleef
doof voor hun smekingen. Elias spotte met hen en zeide :
« Roept harder! Baal is misschien aan tafel of op reis; mogelijk
slaapt hij!» Ze deden het maar zonder enig gevolg. Nauwelijks
had Elias de ware God gebeden, of het vuur des hemels
daalde neder en verteerde offer en altaar. Al het volk riep
uit :« De Heer is God ». De priesters van Baal werden , allen
door het volk gedood. Alsdan kwam een geweldige regen
de aarde verkwikken.

57. — HerrteIvaart van Elias.

Toen Jezabel vernam dat het volk de priesters van Baal
gedood had, zocht zij zich te wreken, maar Elias vluchtte naar
de woestijn. Afgemat van honger en vermoeidheid, vroeg
hij aan God om te mogen sterven. God zond hem een enge(,
die hem water en brood bracht (I). Aldus versterkt, liep hij

(I) Voorafbeelding van de H. Communie.
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40 dagen en 40 nachten voort en kwam eindelijk aan de berg
Horeb. God gebood hem terug te keren en Elizeus tot zijn
opvolger aan te stellen. Deze beploegde het land met twaalf

ossen. Elias bedekte hem met zijn mantel en aanstonds verliet
hij zijn werkvolk en zijn .bloedverwante n . en volgde de profeet.
Aan de jordaan sloeg Elias de wateren met zijn mantel; ze
scheurden open en beiden trokken er droogvoets door.
Aan de overkant zag Elizeus, hoe Elias in een vurige wagen
met vurige paarden bespannen ten hemel opgenomen werd.

58. —Straf van Achab en jezebel.

Achab wilde de wijnberg kopen van Naboth, een rijk man,
die in de rtiabijheid van het paleis woonde. Naboth weigerde
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beslist, daar het niet geoorloofd was het vaderlijk erfgoed af
te staan. Jezabel deed Naboth valselijk beschuldigen en als
lasteraar van God en van de koning stenigen. Achab nam
dan bezit van de wijnberg, maar Elias trad hem tegemoet en
zei : « De honden die het bloed van Naboth opgelikt hebben
zullen ook het uwe likken en het lichaam van Jezabel
verscheuren ».

Drie jaar later werd Achab in de oorlog gedood en de
honden likten zijn bloed op. De boze Jezabel werd op bevel
van Jehu, de nieuwe koning, uit het venster van haar paleis
geworpen. Haar bloed spatte op de muren der stad, de paarden
vertrapten haar lijk en de honden kwamen het verscheuren.

59. — De Profeet Elizeus.

Met de mantel, die Elias bij zijn hemelvaart achter gelaten
had, sloeg Elizeus de wateren van de Jordaan. Deze splitsten

zich weer en de profeet trok droogvoets door de stroom.
Eens dat Elizeus naar Bethel ging, bespotten hem een groep

kinderen roepende : « Klim op, kaalkop! » De profeet keerde
zich om en bedreigde hen in de naam des Heren. Op. hetzelfde
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ogenblik schoten twee beren uit een bos toe en verscheurden
42 van die ondeugende knapen.

Naaman, veldoverste van de koning van Syrië, was met
melaatsheid geslagen. Op raad van Elizeus ging hij zich zeven
maal in de Jordaan wassen en hij werd gezond (I). Uit dank-
baarheid wilde hij Elizeus een geschenk aanbieden, doch deze
weigerde. Giësi, dienaar van Elizeus, liep echter de Syriër
achterna en met list kreeg hij van hem twee talenten. Tot
straf werd hij zelf met de melaatsheid van Naaman overdekt.

Na de dood van Elizeus vielen vreemde rovers in het land.
Enkele mannen waren bezig 'n lijk te begraven, naast het graf
van Elizeus. Toen zij de rovers zagen, wierpen zij verschrikt
het lijk in het graf van de profeet en vluchtten weg. Pas had
de dode de beenderen van de heilige man geraakt of hij werd
levend en liep de anderen achterna.

60. — De Profeet Jonas.

Na de dood van Elizeus, verwekte God de profeet Jonas en
sprak tot hem : « Ga naar Ninive, hoofdstad van Assyrië, en

(I) Voorafbeelding van het H. Doopsel.
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predik aldaar, want de euveldaden van die grote stad  roepen
tot mij om wraak ». Jonas, misnoegd om dit bevel, voer met
een schip naar Charsis (Spanje). Bij de overvaart ontstond
een geweldige storm. De matrozen wierpen het lot om te
weten wie daarvan de schuld droeg.

Het lot viel op Jonas; hij beleed zijn schuld en men wierp
hem in zee. Terstond bedaarde de storm. God waakte over
zijn dienaar en zond een buitengewoon grote vis, die de profeet
inslikte en hem na drie dagen en drie nachten levend op het
droge land uitspuwde (I). Opnieuw zei God tot Jonas : « Ga
naar Ninive ». Nu gehoorzaamde hij, doorliep de straten der
stad en riep : « Nog 40 dagen en Ninive zal vergaan ». De
inwoners kwamen tot inkeer, deden boetvaardigheid en God
voerde zijn bedreiging niet uit.

61. — Ondergang van het Rijk van Israël.

De profeten verhieven vruchteloos hun stem. De Israëlieten
werden met de dag goddelozer en volgden de heidenen in al
hun losbandigheden na. God strafte ze verschrikkelijk. Salma-
nassari koning van Assyrië, zakte met een leger naar Israël af.
Hij belegerde Samaria, nam de stad na drie jaar in en legde ze
in de as. Het grootste deel der inwoners met hun koning
Ozeas werden gevangen naar Assyrië gevoerd.

In hun plaats kwamen heidense volksstammen, die zich met
de overgebleven inwoners vermengden. Zo ontstonden de
Samaritanen, waarvan de godsdienst een mengsel was van
Heiden- en Jodendom. Zij haatten de inwoners van het Rijk
van Juda, en deze, om zich van hen te onderscheiden, namen
voortaan de naam aan van Joden.

62. —Tobias.

Tobias, een lsraëlietisch gevangene uit de stam van Nephtali,
was zeer vroom en liefdadig en onderhield trouw de geboden

(I) Jonas, in de buik van de vis, verbeeldt Jezus in het graf.
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des Heren. Hij vond genade bij Salmanassar en trok zich
het lot zijner gevangen broeders aan. Naar vermogen deelde
hij aalmoezen uit, spijsde de hongerigen, kleedde de naakten
en begroef de doden.

Eens dat hij vermoeid was, sliep hij in tegen een muur. Uit
een zwaluwnest viel hem warme drek in de ogen en hij werd
blind. Andere rampen kwamen over hem, doch wel verre
van te morren, bedankte hij God voor het lijden, dat hem
getroffen had.

63. —Reis van de jonge Tobias.

De oude Tobias zond  zijn zoon naar Rages, een stad in Medië,
om een grote som te halen, die hij aan Gabelus geleend had.
Een schone jongeling, gekleed voor de reis, lood zich aan om
de jonge Tobias op de verre onbekende tocht te vergezellen.

's Avonds van de eerste dag, wilde Tobias zijn voeten in de
Tigris wassen. Een grote vis kwam toegeschoten om hem te
verslinden. Heel ontsteld riep de jongeling : « Heer, hij wil
zich op mij werpen! » De vreemdeling antwoordde hem :
« Grijp de vis bij de kieuwen en trek hem tot u ». Tobias deed
het. « Neem ook de ingewanden, vervolgde de reisgezel en
bewaar het hart, de gal en de lever ».

Daarna namen zij hun intrek bij Raguël. Tobias trad  in
't huwelijk met Sara, dochter van Raguël, en gedurende de



Van de verdeling van het Rijk tot Christus	 67

feestelijkheden ging de vreemdeling alleen naar Rages om het
geld te halen.

Zij namen daarna afscheid van Raguël en keerden naar huis
terug. De hond, die de reizigers vergezeld had, liep voorop en
bracht de blijde mare der terugkomst aan de angstvolle
ouders. De blinde vader liep aanstonds zijn geliefde zoon
tegemoet, omhelsde hem en stortte tranen van vreugde.

De jonge Tobias bestreek nu de ogen van zijn vader met de
gal van de vis en weldra kon de oude man weer goed zien.
Vol erkentelijkheid wilden zij aan de jonge vreemdeling de
helft schenken van hetgeen ze hadden medegebracht, maar
deze maakte zich eindelijk bekend en sprak : « Ik ben Rafaël,
een der zeven engelen, die voor Gods troon staan. Looft de Heer,
die u barmhartigheid heeft bewezen ».

Daarop verdween hij uit hun ogen. Zeven dagen later
kwam ook Sara met een talrijk gevolg en groot was aller
vreugde.

Vader en zoon leefden nog lang in voorspoed en geluk en
ontsliepen zacht in de Heer.

64. —Het Rijk van Juda.

Onder de 20 koningen, die over Juda regeerden, waren er
enkele godvrezende mannen, die naar de profeten luisterden
en door God gezegend werden. De anderen daarentegen
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waren goddeloos en sleepten hun volk in de afgoderij mede.
Ozias bewandelde eerst de wegen des Heren, maar door

hoogmoed verblind, wilde hij zelf de priesterlijke bedieningen
waarnemen en wierook branden op het reukaltaar. De

priesters wilden dit beletten maar
hij dreigde ze met het wierookvat
in de hand. Op hetzelfde ogenblik
werd hij met melaatsheid geslagen
en buiten het heiligdom gewor-
pen. Hij bleef melaats tot aan zijn
dood.

Achaz was de meest goddeloze
koning van Juda. Hij werd schrik-
kelijk gestraft en stierf na een
ellendige regering van 16 jaar.

Ezechias, zijn zoon, volgde hem
op. Deze deugdzame vorst zui-
verde het huis des Heren en wierp
de altaren der afgoden omver.
Sennacherib, koning van Assyrië,
viel hem aan met een machtig
leger en sloeg het beleg voor Jeru-
zalem. Ezechias ging bidden in
de tempel en zond priesters in

boetgewaad tot Isaias om hem te verzoeken Gods hulp af
te smeken. in dezelfde nacht zond God een engel, die 185.000
Assyriërs doodde. Sennacherib keerde met schaamte en
schande overladen naar Ninive terug en werd er door zijn
eigen zonen om 't leven gebracht.

Omtrent die tijd werd Ezechias ernstig ziek. Isaïas kwam
hem zeggen : « Breng orde in uw huis, want gij gaat sterven D.

Geheel ontsteld keerde de vrome koning zijn ogen naar de
tempel en vroeg om nog te mogen leven. Zijn betrouwen
was niet ijdel. Isaïas keerde terug en kondigde hem aan dat
hij zou genezen en nog 15 jaar leven.
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65. —Judith.

Onder de regering van Manasses, zoon en opvolger van
Ezechias, wilde Nabuchodonosor de ganse aarde aan zijn juk
onderwerpen. De Assyrische. veldheer Holofernes kwam met
een leger van 120.000 man de stad Bethulia belegeren. Hij
sneed alle toevoer van water af en de inwoners waren op het
punt zich te moeten overgeven. De vrome weduwe Judith
leidde, niettegenstaande haar rijkdom en haar schoonheid,
een zeer ingetogen en boetvaardig leven. Na zes dagen bidden
en vasten, trok zij naar de legerplaats van Holofernes. Ze

vond genade in zijn ogen en mocht ongestoord het kamp in-
en  uitgaan. Drie dagen later gaf de veldheer een groot
avondmaal, waartoe Judith uitgenodigd werd. Holofernes,
bedwelmd door de drank, wierp zich op zijn bed neder en
sliep weldra in.

Toen al de gasten vertrokken waren, smeekte de moedige
Judith de hulp des Heren af, nam het zwaard van Holofernes
en sloeg hem het hoofd af. Ze gaf het aan haar dienstmeid, die
het verborg in een zak.

Voor het krieken van de morgen, begaven beide vrouwen
zich naar de stad, toonden het hoofd van Holofernes en
spoorden de inwoners aan om zich op de vijanden te werpen.
De Joden doodden er een groot aantal en dreven de anderen
op de vlucht.
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Allen prezen de dappere Judith (I) en toen zij in de ouder-
dom van 105 jaar in de Heer ontsliep werd zij door het ganse
volk diep betreurd.

66. — De Profeten.

God verwekte bij de Israëlieten talrijke profeten die het vol k
tot inkeer aanspoorden en tevens merkwaardige voorzeg-

gingen deden omtrent de komst en
het leven van de Zaligmaker.

De aartsvaders Adam, Henoch,
Noë, Abraham, Izaak, Jozef, enz.
zijn als zovele profeten, die belast
waren het ene of het andere te voor-
spellen omtrent de toekomstige
Verlosser.

Men telt ongeveer 72 profeten van
het Oude Testament. Hun voorzeg-
gingen hebben betrekking op de
Messias, het Joodse volk en de
vreemde natiën.

Enkele profeten, waaronder  Elias
en Elizeus, hebben geen geschriften
nagelaten. Ze speelden echter een
belangrijke rol in de strijd tegen
de afgoderij, onder de koningen van
Israël.

De profeten, die  ons geschriften nagelaten hebben, worden
naar de omvang ervan onderscheiden in grote en kleine
profeten.

De vier grote profeten zijn : Isaias, Jeremias, Ezechiël en
Daniël. Ook David wordt terecht aanzien als een groot profeet.

De twaalf kleine profeten zijn : Ozeas, Joël, Amos, Abdias,

(I) Judith is een treffende voorafbeelding van 0. L. Vrouw, die
door haar goddelijke Zoon het hoofd van de duivel heeft verpletterd.
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jonas, Micheas en Nahum, die leefden tussen de scheuring van
het Rijk en de gevangenschap; Sophonias, Habakuk, die leefden
onder de gevangenschap : Aggeus, Zacharias en Malachias, die
optraden na de gevangenschap  (I).

67. —Val van het Rijk van Juda.

Josias, 16 e koning van Juda, bewandelde steeds de wegen
der gerechtigheid, roeide de afgoderij uit en zond overal
priesters om geheel het volk tot de
dienst van God terug te brengen.
Josias regeerde 31 jaar en stierf in
een veldslag tegen Nechao, koning
van Egypte. Na de dood van Josias,
verhaastten zijn goddeloze zonen de
ondergang van het rijk . Nabucho-
donosor onderwierp Juda aan zijn
gezag, voerde veel aanzienlijke Joden
naar Babylonië en verhief Sedekias,
jongste zoon van Josias, op de troon.
Sedekias stond op tegen Nabucho-
donosor. Deze trok een derde maal
tegen Jeruzalem op, nam de stad in
en legde ze in de as. Hij deed Sedekias
de ogen uitsteken en gevangen naar
Babylonië wegvoeren. Zo eindigde
het Rijk van Juda. Op de puinen van
de heerlijke stad., hief Jeremias zijn
klaagliederen aan, die men zelfs
heden niet kan lezen zonder zich diep ontroerd te voelen.

68. — Daniël en zijn Gezellen.

Onder de Joodse jongelingen, die Nàbuchodonosor aan het
hof liet opvoeden en onderrichten in de wetenschappen der

(I) Zie de voornaamste voorzeggingen van deze profeten in de tekst
en in het Aanhangsel.
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Chaldeeërs, bevonden zich Daniël, Ananias, Mizaël en Azarias.
Daar de Joodse wet het gebruik van sommige spijzen verbood
verzochten zij de opperdienaar hun slechts groenten en water
te geven. Deze antwoordde : « Heel gaarne, maar als uw
aangezichten er magerder uitzien dan die der andere jonge-
lingen, zal de koning mij doen sterven ». Daniël stelde hem
voor het gedurende 10 dagen te beproeven. Na die tijd waren
zij gezonder dan de anderen, die van de tafel des Konings
gegeten hadden, en voortaan diende de kamerheer hun slechts
groenten en water op.

69. — Wijsheid van Daniël. — Suzanna.

Als beloning voor zijn getrouw-
heid, schonk God aan Daniël een
grote wetenschap en wijsheid. Deze
schitterden vooral uit in de volgen-
de aangelegenheid. Twee bedorven
rechters drongen de boomgaard van
Suzanna binnen en wilden deze
even schone als deugdzame vrouw
tot een grote zonde verleiden. « Doe
wat wij verlangen, zeiden zij tot
haar, zo niet, dan beschuldigen wij
u van grove misdaad ». Suzanna
weigerde en sprak : « Ik val liever
onschuldig in uw handen dan te
zondigen voor de Heer ». Daarop
riep zij om hulp. Beide booswichten
deden dit eveneens, en beschuldig-
den hun slachtoffer voor de toege-
snelde menigte. 's Anderendaags

werd Suzanna ter dood veroordeeld.

Terwijl men haar wegleidde, riep Daniël :« Ik ben onschul-
dig aan haar bloed. Oordeelt andermaal, want de rechters
hebben een valse getuigenis afgelegd ». Hij scheidde nu de
booswichten van elkaar en vroeg hun onder welke boom
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Suzanna gezondigd had. De eerste noemde een mastik- de
andere een pruimeboom. Het volk zag nu, uit de tegenstrijdige
getuigenissen, de onschuld van Suzanna in en de valsheid der

rechters. Allen stonden op en stenigden de twee ouderlingen,
terwijl zij de rechtvaardige en barmhartige God loofden, die
redt, die op Hem betrouwen.

70. — De drie Jongelingen in de Vuuroven.

Na al zijn zegepralen, liet Nabuchodonosor een gouden
beeld oprichten de afgod Baal ter ere. Bij het geschal der
trompetten moesten allen het aanbidden. Ananias, Mizaël en
Azarias weigerden de knie te buigen. Ze werden bij de koning
aangeklaagd. Deze gebood de oven nog zeven maal heter te
stoken dan naar gewoonte en de drie jongelingen er geboeid
in te werpen. De engel des Heren daalde neder in de gloeiende
oven, dreef de vlammen naar buiten en maakte het er aange-
naam en fris. De vlammen verteerden slechts de boeien, en
de drie jongelingen loofden als uit één mond de Heer. Toen
Nabuchodonosor dit vernam, deed hij de jongelingen uit de
oven komen, en sprak het doodvonnis uit tegen alwie de ware
God zou durven lasteren. De vrome jongelingen verhief hij
tot cie hoogste ereposten van het land.
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71. —Balthazar.

Balthazar, kleinzoon van Nabuchodonosor, waande zich in
veiligheid in de sterke stad Babylon. Hij gaf een maaltijd aan
de groten van zijn Rijk en was goddeloos genoeg om uit gouden
vaten te drinken, die zijn grootvader uit de tempel van Jeru-
zalem had geroofd. Onder dit heiligschennend feestmaal,
schreef een geheimzinnige hand op de muur : Mane, Thekel,
Phares, d. w. z. : geteld, gewogen, verdeeld. De koning beefde
van schrik en riep de Wijzen van Babylonië bijeen, maar
niemand kon de woorden verklaren. Daniël verscheen op
zijn beurt en sprak : « Ziehier, o koning, de verklaring.
Mane : God heeft de dagen van uw rijk geteld en ze zijn ver-
lopen; Thekel ; Gij zijt gewogen in de schaal der gerechtigheid
en te licht bevonden; Phares : Uw Rijk wordt verdeeld onder
de Meden en de Perzen ».

Nog diezelfde nacht drong het leger van Cyrus in de stad
langs de uitgedroogde bedding van de Eu ph raat, waarvan men
de loop verlegd had. Balthazar werd gedood en zijn Rijk onder
de Meden en de Perzen verdeeld.

72. — Daniël en de Afgod Bel.

Cyrus en het volk van Babylonië aanbaden de afgod Bel en
offerden hem dagelijks grote hoeveelheden meel, vlees en
wijn. De koning vroeg eens aan Daniël : « Waarom aanbidt
gij Bel niet?» Daniël antwoordde :« Ik aanbid enkel de levende
ware God ». —« Maar Bel is toch levend, hernam de koning,
zie eens wat hij dagelijks eet en drinkt! » Daniël lachte en
wees op het bedrog der heidense priesters. Nadat de koning
wijn en spijzen voor Bel geplaatst had, liet Daniël as strooien
in de tempel en de deuren verzegelen.

's Morgens vroeg ging de Koning met Daniël naar de tempel.
Al de spijzen waren verdwenen. Cyrus verkondigde luid de lof
van Bel, maar Daniël vroeg hem van wie die voetstappen wel
mochten zijn, die overal in de as gedrukt stonden. Bij nader
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onderzoek vond men dat ze leidden tot een geheime ingang
voor de priesters. De koning ontstak in woede, liet de priesters
van Bel doden en leverde de tempel over aan Daniël, die hem
samen met de afgod vernielde.

73. — Daniël in de Leeuwenkuil.

De Babyloniërs aanbaden nog een draak. De Koning zei tot
Daniël : « Dat is toch wel een levende God? Daniël vroeg en
kreeg verlof hem zonder zwaard of stok te doden. Daniël
maakte dan klonten van pek, vet en haar en wierp ze de
draak voor. Deze verslond ze en barstte.

Het volk, daardoor uiterst verbitterd, kwam bijeen en zei
tot de Koning :« Lever ons Daniël over, anders brengen wij u
en uw familie om 't leven ». De zwakke vorst leverde hun
Daniël over, en ze wierpen hem in een kuil, waarin zich zeven
grimmige leeuwen bevonden. De dieren deden hem geen
leed en God voedde op wonderbare wijze zijn dienaar. Op
de zevende dag zag de Koning Daniël ongedeerd tussen de
leeuwen zitten en hij riep uit : « Wat zijt gij groot, o God
van Daniël! » Op bevel van de koning werd Daniël uit de
kuil getrokken en de vijanden van de profeet er in geworpen.
Deze ongelukkigen werden onmiddellijk verslonden (I).

(I) Daniël, gehaat en onschuldig veroordeeld, is een voorafbeelding
van Jezus-Christus.



76	 Oud Testament :

74. — Terugkeer uit de Gevangenschap.

De 70 jaren gevangenschap door Jeremias voorspeld, liepen
ten einde en Daniël bad vurig voor de verlossing zijner
broeders. De engel Gabriel kwam hem troosten en open-
baarde hem tevens het tijdstip van de komst van de Messias
«Van de afkondiging van het bevel om Jeruzalem weer op te bouwen
tot aan Christus, opperhoofd van het volk, zullen 70 jaarweken
verlopen. Daarna zal de Gezalfde gedood worden, en het volk
verworpen, het heiligdom vernield en zullen de offeranden  en
sacrificiën afgeschaft worden ».

Een bitter lijden van 70 jaren had de Joden voor goed tot
inkeer gebracht en God besloot een einde aan hun ballingschap
te stellen. Cyrus vaardigde in 536 een merkwaardig bevel uit,
waardoor hij de Joden toeliet naar hun land terug te keren en
de tempel weder op te bouwen. Hij gaf hun ook de heilige
vaten weder, die Nabuchodonosor geroofd had. 42.000 Joden
keerden dan onder geleide van Zorobabel en van de hoge-
priester Jozuë naar Judea terug.

De tempel werd terug opgebouwd. De priesters droegen
sacrificiën op en zongen lofzangen voor de Heer. Enkele ouder-
lingen, die de luister van de eerste tempel gezien hadden,
klaagden en weenden bitter bij het zien van het nieuwe huis
Gods. De profeten Aggeus en Malachias troostten echter de
bedroefde ouderlingen door hun te zeggen, dat de Messias
door zijn tegenwoordigheid deze nieuwe tempel zou
opluisteren.
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75. —Esther.

Vele Joden bleven in Babylonië, daar zij, er met zachtheid
behandeld werden. Onder hen bevond. zich Mardocheus-, de
pleegvader van een wonderschone wees, Esther genaamd,
Koning Assuërus verhief haar tot koningin van het Rijk.
Mardocheus, die voor het welzijn van zijn dichter zeer bezorgd
was, verbleef ook bij het paleis.

Op zekere dag ontdekte hij een samenzwering tegen het
leven van de koning. Hij maakte dit bekend aan Esther, die
terstond Assuerus waarschuwde. Beide schuldigen werden
ter dood veroordeeld.

Enige tijd daarna werd Aman tot de hoogste waardigheid
verheven. Hij gebood aan allen de knie voor hem te buigen.
Mardocheus weigerde dit te doen. Aman, woedend van spijt,
bekwam van de koning het bevel om al de Joden te vermoor-
den en hun goederen in beslag te nemen.

Mardocheus bracht hiervan Esther op de hoogte en spoorde
haar aan om bij de Koning voor haar volk ten beste te spreken.
Ze verscheen voor haar gemaal, doch kon zijn vertoornde blik
niet verdragen en viel in onmacht. De koning nam haar  in
zijn armen en sprak :<< Vrees niet, Esther. Wat verlangt gij?»
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Esther antwoordde : « Dat het mijn Koning behage morgen
met Aman bij mij de maaltijd te gebruiken ».

De volgende nacht kon Assuerus niet slapen en hij liet zich
de jaarboeken van zijn Rijk  voorlezen. Bij het verhaal der
samenzwering, vroeg hij of Mardocheus al een beloning
ontvangen had. Op het ontkennend antwoord der dienaren,
liet hij Aman roepen en vroeg hen : « Wat moet er gedaan
worden voor een man, die de Koning wil eren? » Aman,
dacht, dat het hem-zelf gold en sprak : « Men moet die man
de koninklijke mantel omhangen, hem de kroon op het hoofd
plaatsen, hem op het paard van de Koning zetten en hem
rondleiden door de stad, terwijl de eerste minister zal vooruit-
gaan en roepen : « Zo wordt hij geëerd, die de Koning wil
vereren ». « Ga, zeide de Koning, en handel aldus met de Jood
Mardocheus, die voor de deur van het paleis zit». Met bittere
wrok in 't hart moest Aman gehoorzamen.

Toen het uur van het feestmaal bij de Koningin gekomen
was, ging Aman er naar toe. Aan tafel deed Esther haar ver-
langen aan de Koning kennen : « O Koning, sprak zij, indien
ik genade gevonden heb in uw ogen, schenk mij en mijn volk
het leven, want men heeft ons allen veroordeeld ». De koning
vroeg : « Wie durft het wagen zo iets te doen? » Esther
antwoordde :« Onze gezworen vijand is Aman ». De Koning,
woedend van toorn, beval Aman aan de galg te hangen,  die hij
voor Mardocheus had opgericht, terwijl deze nog dezelfde
dag, met de waardigheid van Aman werd bekleed  (I).

76. — Alexander de Grote. — Heliodorus.

Na 250 jaar rustiz geleefd te hebben onder het gezag der
Perzen, kwamen de loden onder de macht der Grieken
Alexander de Grote versloeg de Perzen in Klein-Azië, en trok
op tegen Jeruzalem. De hogepriester Jaddus trad hem te

(I) Esther, die genade bekomt voor haar volk, is een voorafbeelding
van de H. Maagd.
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gemoet met de priesters en de Levieten. Toen Alexander
de naam zag van Jehovah, die in gouden letters op de borst
van de hogepriester prijkte, knielde hij eerbiedig neder en
aanbad de ware God. Hij ging vervolgens naar de tempel
en offerde sacrificiën op. Hier toonde men hem de woorden
van Daniël, die voorspelden dat het Rijk der Perzen door
een Griekse Koning zou vernietigd worden. Vol bewondering
en vreugde begunstigde hij de Joden op alle manieren.

Na de dood van Alexander, kwamen de Joden onder de
heerschappij van de Egyptische Koningen, die zich over 't
algemeen welwillend toonden. In 203 viel Judea in de handen
van de Syriërs. De koning Seleucus zond Heliodorus naar
Jeruzalem om de schatten van de tempel te roven. De heilig-
schenner werd bij de ingang door een geheimzinnige ruiter
tegengehouden, terwijl twee jongelingen hem zo geweldig
sloegen, dat hij voor dood bleef liggen. Vol medelijden droeg
de hogepriester een offer op en bekwam de genezing van
Heliodorus. Bij zijn terugkeer zei hij tot de Koning : « Zo ge
een vijand hebt, die eens duchtig moet gehastiid worden,
zend hem naar de tempel van Jeruzalem ».

77. 	Vervolging van Antiochus.

Een der wreedste koningen van Syrië was Antiochus. Hij
deed de heilige boeken verbranden en verbood op doodstraf
de wet van Mozes te onderhouden. Velen werden afvallig,
maar nog meer bleven getrouw aan de wet van God. Een
grijsaard van 99 jaar, de eerbiedwaardige Eleazar, onderging
liever de gruwelijkste marteldood, dan varkensvlees te eten
wat door de wet verboden was.

Een moeder en haar zeven zonen werden eveneens gemar-
teld, omdat zij geen varkensvlees wilden eten. Nadat de eerste
zes zonen, als helden voor het geloof, in de schrikkelijkste
folteringen gestorven waren, wilde de Koning ten minste de
jongste voor zich winnen en beloofde hem, met zijn vriend-
schap, rijkdom en geluk. Het jeugdig kind, aangemoedigd
door zijn heldhaftige moeder, verachtte het verleidend
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aanbod van de dwingeland en stierf in nog gruwzamer pijnen
dan zijn broeders. Ten slotte werd de moeder ook gedood.

78. —Judas de Machabeeër.

De  verschrikkelijke vervolging van Antiochus verwekte
niet enkel martelaren, maar ook helden, die voor hun land
en hun geloof wisten te strijden en te sterven. Onder hen
onderscheidden zich de heilige priester Matathias en zijn vijf
zonen. Hij doodde de Syrische officier, die het volk tot
afgoderij wilde dwingen, verbrijzelde overal de afgoden en
riep uit : « Alwie de Heer wil dienen, trekke op en volge mij D.

Met zijn volgelingen beschermde hij de wet tegen de macht
der Heidenen.

Na de dood van Matathias stelde zijn zoon Judas zich aan
't hoofd van 't kleine leger, verrichtte wonderen van dap-
perheid, versloeg de veldoversten van Antiochus en over-
meesterde Jeruzalem en de tempel. Hij zuiverde het huis
des Heren en vierde plechtig het zegefeest.

Toen Antiochus de nederlagen zijner troepen vernam,
trok hij met wraakzucht in 't hart op Jeruzalem af. Onderweg
stortte hij van zijn wagen en werd zwaar gekwetst opgeraapt.
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De wormen kropen uit zijn lichaam, dat een verpestende
stank verspreidde, en hij stierf in de hevigste smarten.

Zijn zoon wilde zich wreken, maar de Machabeeërs smeekten
tot de Heer. In het hevigste van 't gevecht daalden uit de
hemel vijf schitterende ruiters, die bliksemschichten tegen
de Syriërs slingerden. De vijand, door schrik bevangen, nam

de vlucht en liet meer dan 20.000 man voetvolk en 600 ruiters
op het slagveld achter. In een volgende veldslag vielen ook
enkele )oden. Toen men ze wilde begraven, vond men onder
hun klederen offergeschenken van de afgoden. Toen begreep
men waarom zij gesneuveld waren. Judas zond 12.000 zilveren
drachmen naar Jeruzalem om een zoenoffer te doen
opdragen :q Want het is een heilzame en heilige gedachte voor de
overledenen te bidden, opdat zij van hun zonden zouden ontslagen
worden ».

Judas bezweek ongelukkiglijk in een strijd tegen een 20
maal sterkere vijand.

79. — Laatste Tijden voor Christus

Na de dood van de vrome en dappere Judas stelden zich
zijn broeders achtereenvolgens aan het hoofd van het volk
en verrichtten tal van heldendaden. Hun opvolgers echter

BZjb. Gesch.	 6
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pleegden veel gruwelen en deden het volk steeds meer en
meer in allerlei zonden en ondeugden vallen. In alle andere
landen heerste de schandelijkste afgoderij, het laagste zeden-
bederf en de diepste ellende. De opvolgers der Machabeeërs
leefden gedurig in oorlog met elkaar. Broeders bevochten
en vermoordden elkaar en riepen de almachtige_ Romeinen
als scheidsrechters in. Dezen overmeesterden Ïudea en
stelden Herodes, een vreemdeling, tot koning aan, De
schepter was ontnomen aan Judea en de tijd gekomen, dat de
beloofde en vurig verbeide Verlosser zou gezonden worden.
Hij kwam en zijn naam is Jezus-Christus, onze Heer, geloofd
en gezegend in Eeuwigheid.



Aanhangsel:	 83

AANHANGSEL

I. — Beloften aangaande de Verlosser

I . Aan ADAM EN EVA. — God zei tot het serpent : « Ik zal vijand-
schap stellen tussen u en de vrouw, tussen uw en haar nakomelingschap. • zij
zal u de kop verpletteren. »

2. Aan ABRAHAM bij zijn roeping. — God zei tot Abraham :« Ik zal
u tot stamvader van een groot volk maken en in u zullen alle geslachten der
aarde gezegend worden. »

3. Aan ABRAHAM, toen deze Izaak wilde slachtofferen. De
Engel zei tot Abraham : « Omdat gij dit gedaan hebt, zal ik u zegenen
en uw geslacht vermenigvuldigen als de sterren des hemels; en alle geslachten
der aarde zullen in Een uwer nakomelingen gezegend worden. »

4. Aan Jakob bij zijn vlucht naar Mesopotamië. — God sprak tot
hem : « Het land, waarop gij slaapt, zal Ik aan u en aan uw nakomelingen
geven. Zij zullen talrijk zijn als het stof der aarde en in Een uwer nakome-
lingen zullen alle geslachten der aarde gezegend worden. »

II. -- Voorzeggingen aangaande de Verlosser.

A. — Afstamming en persoonlijke kenmerken.

I. JAKOB deed aan Juda deze belofte : « De schepter zal aan Juda niet
ontnomen worden, totdat Hij komt die gezonden zal worden; Hij zal de
verwachting der volkeren wezen. »

2. MOZES zei tot het volk : « De Heer zal een profeet, die mij gelijkt,
uit uw midden opwekken; naar Hem zult gij luisteren. »

3. NATHAN, door God gezonden, zei tot David : « Ik zal uw zoon
op de troon verheffen en zijn troon voor eeuwig bevestigen. »

B. — Komst van de Messias.

I. DANIEL voorspelt de komst van de Messias : « Van de afkondiging
van 't bevel om Jeruzalem weder op te bouwen tot aan Christus, de Vorst,
zullen er verlopen 70 jaarweken (490 jaar) ».

2. AGGEUS voorzegt dat de Messias de nieuwe tempel met zijn
tegenwoordigheid zal vereren.
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C. — Geboorte en kindsheid van de Messias.
Zending van Joannes de Doper.

I. MICHEAS voorzegt de geboorte van de Verlosser te Bethlehem :
« En gij, Bethlehem Ephrata, gij zijt niet de geringste onder de vorstensteden
van judo; want uit u zal voortkomen Degene, die over Israël moet heersen ».

2. ISAIAS voorzegt dat de Moeder van de Messias maagd zal blijven :
« Een Maagd zal een zoon krijgen, wiens Naam zal zijn Emmanuël (d. i.
God met ons) ».

3. DAVID voorzegt de aanbidding der Wijzen : « Koningen van
Arabië en Saba zullen Hem aanbidden ».

4. OZEAS voorzegt de terugkeer uit Egypte : « Ik heb mijn zoon
teruggeroepen uit Egypte ».

5. JEREMIAS voorzegt de moord der onnozele kinderen : « Een
stem werd in Rama gehoord, geween en groot gekerm; Rachel beweent haar
kinderen : zij wil niet getroost worden, omdat ze niet meer zijn ».

6. MALACHIAS voorzegt de zending van Joannes de Doper :
« Zie, Ik zend mijn engel, opdat hij Mij de .wee voorbereide ».

D. — Openbaar leven, lijden en dood van de Messias.

I. ISAIAS voorspelt de mirakelen van Jezus : « In die tijd zullen de
blinden zien, de doven horen, de kreupelen gaan en de stommen spreken ».

2. DAVID voorzegt zijn deugden : « Zijn leven zal arm en werkzaam
zijn ».

3. ZACHARIAS voorspelt zijn plechtige intrede in Jeruzalem :
« Verheug u, dochter van Sion; zie uw Koning komt tot u; Hij is gezeten
op het veulen van een ezelin ».

4. ZACHARIAS geeft de som op, die aan de verrader Judas zal
uitbetaald worden : « Zij wogen dan mijn loon, dertig zilverlingen ».

5. DAVID voorspelt het lijden van de Zaligmaker : « Zij hebben
mijn handen en voeten doorboord en al mijn beenderen geteld ».

6. ISAIAS spreekt ook over het lijden van Jezus : « Gelijk een lam
werd Hij ter slachtbank geleid, zonder de mond te openen ».

7. AMOS voorzegt de duisternis, die zich bij de dood van Jezus
over gans de aarde uitspreidde.

E. — Verrijzenis en Hemelvaart van Jezus.

I. OZEAS voorspelt de verrijzenis : « 0 dood, Ik zal uw dood zijn!
Op de derde dag zal Hij verrijzen ».

2. DAVID voorzegt Jezus' hemelvaart : « Opent u, eeuwige deuren,
en laat de Koning van glorie binnen! »



Aanhangsel 	 85

III. — Voorafbeeldingen van de Verlosser.

A. — Personen.

I. — ADAM

I. Adam is het meesterstuk
van de aardse schepping.

2. Adam is de vader van alle
mensen naar het lichaam.

I . Jezus-Christus is het mees-
terstuk van de hemelse schep-
ping.

2. Jezus is de vader van alle
mensen naar de genade.

2. — ABEL

Abel is onschuldig; zijn broe-
der doodt hem uit afgunst.

Jezus is de onschuld zelf; de
Joden doden hem uit haat.

3. -- NOÊ

Noë is rechtvaardig; hij bouwt
de ark en redt het .menselijk
geslacht.

Jezus is de heiligheid zelf; Hij
sticht de Kerk en is de Verlosser
der wereld.

4. -- MELCHISEDECH

I . Melchisedech is priester en
koning.

2. Melchisedech offert aan
God brood en wijn op.

I . Jezus is de eeuwige priester
en koning van hemel en aarde.

2. Jezus offert zich zelf op in
de H. Mis onder de gedaanten
van brood en wijn.

S . — IZAAK

I. Izaak is onderdanig aan zijn
vader, draagt zelf het hout voor
zijn brandstapel en biedt geen
weerstand.

I . Jezus is onderdanig aan zijn
Vader, draagt zelf het kruis,
waarop Hij genageld wordt en
verdraagt zijn lijden zonder
tegenspraak.
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6. —

I . Jozef wordt door zijn broe-
ders gehaat en verkocht.

2. Jozef wordt onschuldig in
de gevangenis geworpen.

3. Jozef wordt na zijn lijden
verheven, redt Egypte van de
hongersnood en vergeeft aan zijn
broeders.

7. —

JOZEF

I. Jezus wordt door de Joden
gehaat en door Judas verkocht.

2. Jezus wordt onschuldig ge-
vangen genomen en ter dood
verwezen.

3. Jezus wordt na zijn dood
verheerlijkt, redt de mensen
van de slavernij des duivels en
schenkt vergiffenis aan zijn
beulen.

MOZES

I. Mozes, bij zijn geboorte,
ontsnapt aan de bevelen van
Pharao.

2. Mozes verlost zijn volk uit
de slavernij van Egypte.

3. Mozes geeft de Wet aan de
Israëlieten en leidt ze naar het
Beloofde Land.

I . Jezus, bij zijn geboorte ont-
snapt aan de woede van Herodes.

2. Jezus verlost de mensen
uit de slavernij des duivels.

3. Jezus geeft ons de Nieuwe
Wet en toont ons de weg naar
het Hemels Vaderland.

8. —

I . Jozuë overwint de vijanden
van Israël en voert het volk in
het Beloofde Land.

9. —

JOZUE

I. Jezus overwint de duivel
en de wereld en opent ons de
hemel door zijn lijden en dood.

DAVID

I. David wordt geboren te
Bethlehem; hij overwint de reus
Goliath; hij wordt gehaat en ver-
volgd en overwint zijn vijanden.

I. Jezus wordt geboren te
Bethlehem; Hij overwint de
duivel; Hij wordt door de Joden
gehaat en vervolgd en zegeviert
over dood en hel.

B. — Zinnebeeldige feiten.

I. — HET PAASLAM

I . Jezus is het vlekkeloos lam
Gods.

2. Jezus' bloed heeft ons vrij-
gekocht.

3. De beulen braken de be-
nen van Jezus niet.

I . Het Paaslam moest zonder
vlek zijn.

2. Zijn bloed redde de Israë-
lieten.

3. Geen beenderen ervan
mochten gebroken worden.
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2. — HET MANNA

. Jezus is het ware brood des
levens, dat uit de hemel dagelijks
op het altaar nederdaalt.

2. De H. Communie is het
dagelijks voedsel van onze ziel
op haar reis naar de hemel.

I. Het manna was een won-
derbaar voedsel, dat elke mor-
gen uit de hemel viel.

2. Het voedde de Israëlieten
tijdens hun verblijf in de woes-
tijn.

3. —DE KOPEREN SLANG

. Jezus werd verheven op het
kruis.

2. De zondaars, die rouwmoe-
dig naar Jezus opzien, worden
gereinigd.

I . De koperen slang werd
verheven op een paal.

2. De Israëlieten, die haar
aanzagen, werden genezen.

IV. — Voorafbeeldingen van O.-L.-Vrouw.

I. — JUDITH

I . Maria heeft door Jezus haar
goddelijke Zoon, de duivel
overwonnen.

I. Judith verlost de Israëlie-
ten van Holofernes.

2. — ESTHER

I. Maria alleen bleef bevrijd
van de erfzonde en verwierf
voor ons 's Heren genade en
gunsten.

I. Esther viel niet onder het
strenge doodvonnis en smeekte
voor haar volk genade af.

V. — Voorafbeeldingen der Heilige. Kerk.

I. — DE ARK VAN NOE

I. Buiten de H. Kerk is er
geen zaligheid mogelijk voor
onze ziel.

I. Buiten de ark, bestond er
geen redding voor de mensen
tijdens de zondvloed.

2. — HET SC HEEPJE VAN PETRUS

I. De H. Kerk wordt door
Petrus en zijn opvolgers be-
stuurd, maar Jezus heeft beloofd
ze bij te staan tot het einde der
eeuwen.

I. Het scheepje wordt door
Petrus bestuurd, door de storm
bedreigd en door Jezus be-
schermd.
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VI. — Voo raf beed i ngen van de HH. Sacramenteu.

A. — VAN HET DOOPSEL

I. — BESNIJDENIS

I. Door het Doopsel worden
wij kinderen van God en erfge-
namen des hemels.

I. De besnijdenis was het
teken van het verbond tussen
God en Abraham.

2. — TOCHT DOOR DE RODE ZEE

I . De wateren van het Doop-
sel verlossen ons uit de slaver-
nij van de duivel.

I. De tocht door de Rode
Zee verloste de Israëlieten uit
de slavernij van Egypte.

3. — GENEZING VAN NAAMAN

I. Het Doopsel vergeeft de
erfzonden en alle andere zon-
den.

I. Naaman ging zich was-
sen in de Jordaan en was
genezen.

B. — 'VAN HET H. SACRAMENT DES ALTAARS

I. Het offer van Melchisedech (Heilige Mis). — 2. Het Paaslam
(Heilige Communie). — 3. Het manna (Heilige Communie). — 4. Bloe-
dige offeranden (Sacrificie van het Kruis). — 5. Onbloedige offeranden
(H. Mis). — 6. Het geheimzinnige brood van Elias (H. Communie).

VII. — Verdeling van het Rijk in

Rijk van Juda. Rijk van Israël.

OORZAAK

Salomon bedrijft afgoderij.

GELEGENHEID

Roboam weigert de belastingen te verminderen.
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GROOTTE

De andere 10 stammen. 2. Stammen : Juda en Benja-
min.  

HOOFDSTAD

Samaria.	 I	 Jeruzalem.

VAL

Inneming van Samaria door
Salmanassar (721).

Inneming van Jeruzalem door
Nabuchodonosor (586).

STRAF

Ballingschap te Ninive	 I	 Ballingschap te Babylon.

EINDE DER BALLINGSCHAP

Versmelting met heidense
stammen : Samaritanen.

Terugkeer in 536 vóór Chris-
tus : Joden.
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VIII. - Tabel der Koningen.

VAN JUDA	 VAN ISRAEL

(933) I. Roboam.
(916) 2. Abia.
(913) 3. Asa.
(912)
(910)
(886)
(885)
(885)
(874)
(873) 4. Josaphat.
(853)
(852)
(848) 5. J o ra m .
(846) 6. Ochozias.
(846) 7. Athalia.
(839) 8. Joas.
(818)
(801)
(799) 9. Amasias.
(785)
(790) 10. Ozi as .
(744)
(744)
(744)
(739) II . Joathan.
(735)
(734)
(733) 12. Achaz.
(731)
(727) 13. Ezechias.
(721)
(696) 14. Manasses.
(641) 15. Amon.
(639) 16. Josias.
(608) 17. Joachaz.
(608) 18. Joachim.
(597) 19. Jechonias.
(597) 20. Sedekias.
(586) Ondergang van 't Rijk.

I. Jeroboam I.

2. Nadab.
3. Baaza.
4. Ela.
5. Zambri.
6. Amri.
7. Achab.
8. Ochozias.

9. Joram.

10. Jehu.

II. Joachaz.
12. Joas.
13. Jeroboam II.

14. Zacharias.
15. Sellum.

16. Menahem.
17. Phaceia.
18. Phacee.

19. Ozeas.

Ondergang van het Rijk
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IX. — De Heilige Schrift.

De Bijbel of de Heilige Schrijft omvat al de boeken, die geschreven
werden onder de ingeving van de H. Geest. Hij wordt ingedeeld in
boeken van het Oude Testament, die geschreven werden vóór de
komst van Christus, en in boeken van het Nieuwe Testament of de
Evangeliën en de geschriften der Apostelen.

A. — Het oude Testament.

45 BOEKEN

Een en twintig historische boeken.
Vijf boeken van Mozes. .

Boek van jozuë, Rechters en Ruth.
Vier boeicen. dex Koningen.
Twee boeken der Chronieken.
Boek van Esdras, Nehemias, Tobias, Judith, Esther.
Twee boeken der Machabeeën.

Zeven leerboeken.
Job, Psalmen, Spreuken, Prediker, Hooglied, Wijsheid
Boek van Sirach.

Zeventien profetische boeken.
Isaïas, Jeremias, Baruch, Ezechiël, Daniël, Ozeas, Joël, Amos,
Abdias, Jonas, Micheas, Nahum, Habakuk, Sophonias, Aggeus,
Zacharias, Malachias.

B. — Het nieuwe Testament.

27 BOEKEN
Vijf historische boeken.

Evangelie van Mattheus.
» » Marcus.
» » Lucas.
» » Joannes.

Handeling der Apostelen, door Lucas.

Een en twintig leerboeken.
^-Veertien brieven van de H. Paulus.

Een brief van de H. Jacobus.
.Twee brieven van de H. Petrus.

Drie brieven van de H. Joannes.
Een brief van de H. Judas Thaddeus.

Een profetisch boek.
Openbaring of Apocalyps van de H. Joannes.



Ie Tijdvak
(30 jaar)

I ie Tijdvak
(3 jaar)

le Tijdvak
(3 dagen)

i Ve Tijdvak
(40 dagen)

Verborgen leven
van Jezus.

Openbaar leven
van Jezus.

Lijden en dood
van Jezus.

Verheerlijkt le-
ven van Jezus.

1

3
4
t

HET NIEUWE TESTAMENT
(De Verlossing)

INDELING :

A. DE VERLOSSER

Geboorte. — Vlucht. — Ver-
blijf te Nazareth.

Jezus verkondigt zijn leer,
doet mirakelen, onderricht zijn
Apostelen, stelt Sacramenten in.

Jezus voltrekt het werk der
Verlossing.

Verschijningen. — Instelling
van Sacramenten. — Inrichting
der Kerk. — Hemelvaart.

B. DE APOSTELEN

Ve Tijdvak € Geschiedenis der Apostelen en der eerste Kerk.



Verborgen leven van Jezus
	

93

Wandkaart van Palestina, te bekomen :

Procure, Huidevetterstraat, 16I , Brussel.



HET NIEUWE TESTAMENT

A. - DE VERLOSSER

EERSTE TIJDVAK

I. — VERBORGEN LEVEN VAN JEZUS

Aankondiging van Joannes' Geboorte.

Ten tijde van Herodes de Grote, leefde er in de kleine
stad Hebron een heilig priester. Zacharias genaamd. Zijn
echtgenote heette Elisabeth. Beiden waren rechtvaardig en
reeds in ouderdom gevorderd. Op zekere dag droeg Zacharias
reukoffers op in de tempel. Een engel verscheen hem aan de
rechterzijde van het reukaltaar. De vrome priester werd met
vrees bevangen, maar de Engel sprak tot hem : « Vrees niet,
Zacharias. Elisabeth zal een zoon baren, die gij Joannes zult
noemen. Hij zal groot zijn voor de Heer ». Zacharias twijfelde
aan het woord van de Engel en zeide :« Waaraan zal ik erken-
nen, dat dit gebeuren zal? » De Engel antwoordde : « I k ben
Gabriël, die steeds voor Gods aanschijn sta. Omdat gij aan
mijn woorden getwijfeld hebt, zult gij stom zijn tot op de
dag van Joannes' besnijdenis.
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2. — Blijde Boodschap van Jezus' Geboorte.

Zes maanden later zond God de Engel Gabriël:naar;Nazareth
tot Maria, een arme maar deugdzame maagd, die'Iverloofd
was met de heilige Jozef. Beiden stamden af van het geslacht
van David. De Engel verscheen haar terwijl zij in het gebed
verslonden was en sprak :« Gegroet, gij vol van genade; de Heer
is met u; gezegend zijt gij onder de vrouwen ». Maria ontstelde,

maar de Engel ging voort : « vrees niet, Maria, want gij hebt
genade gevonden bij God. Gij zult een zoon bekomen en hem jezus
noemen ». Maria vroeg : « Hoe zal dit geschieden, daar ik
belofte van eeuwige maagdom gedaan heb? » De Engel ant-
woordde « De Heilige Geest zal over u nederdalen en de kracht
des Allerhoogsten u overschaduwen; daarom zal het Heilige, dat
uit u geboren wordt, Gods Zoon genoemd worden ». Toen sprak
Maria : « Ziehier de dienstmaagd des Heren, mij geschiede naar
uw woord ». De Engel verdween en het geheim der Mens-
wording was voltrokken.

(I) Dit feest wordt op 25 Maart gevierd.
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3. —Het Bezoek van Maria aan Elizabeth.

Maria begaf zich met spoed naar het gebergte om aan haar
nicht Elisabeth de blijde tijding te melden. Zodra Elisabeth
Maria's groet hoorde, werd zij van de Heilige Geest vervuld
en ze riep met luider stem :« Gezegend zijt gij onder de vrouwen

en gezegend is de vrucht uws lichaams. Van waar geschiedt mij
dit, dat de Moeder van mijn Heer tot mij komt?» Vol ootmoed
hief Maria een heerlijke lofzang aan : « Mijn ziel verheft de Heer
en mijn geest heeft gejuicht in God, mijn Redder. Want Hij heeft
nedergezien op de geringheid zijner dienstmaagd. Zij verbleef
omtrent drie maanden bij haar nicht en keerde vervolgens
naar Nazareth terug.

— Geboorte van de H. Joannes (I).

Toen de tijd gekomen was, kreeg Elizabeth een zoon.
Buren en verwanten verheugden zich met haar. Op de dag

(I) Dit feest vieren wij op 24 Juni.
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der besnijdenis noemden zij het kind naar de vader. Doch
Elisabeth nam het woord en zei : « Neen, Joannes zal hij
heten ». En ze zeiden tot haar : « Er is niemand in uw maag-
schap, die deze naam draagt ». Ze gaven dan een teken aan
Zacharias, hoe hij wilde dat men 't kind noemde. Zacharias
nam een bordje en schreef : « Joannes is zijn naam ». Allen
waren verwonderd Maar aanstonds werd zijn mond en zijn
tong ontbonden en hij sprak en loofde God.

5. — Geboorte van Jezus (I).

De Romeinse keizer Augustus wilde een volkstelling houden
in zijn onmetelijk Rijk. Hij gebood derhalve aan eenieder zich
te laten opschrijven in de stad, waaruit zijn familie afkomstig

was. jozef en Maria, uit het geslacht van David, gingen dan
naar Bethlehem, de geboortestad van David. De toevloed
der vreemdelingen was zo groot, dat zij geen plaats meer
vonden in de herbergen en hun intrek moesten nemen in
een arme stal, dicht bij de stad. Daar, in dat ellendig verblijf,
in 't hartje van de koude nacht, kwam het goddelijk Kind
Jezus ter wereld. Maria wikkelde het in doeken en legde
het neer in een kribbe. In de omstreek waren herders, die
buiten de wacht hielden bij hun kudde. En zie een Engel

(I) Dit feest vieren wij op Kerstdag, 25 December.

Bijb. &soh.	 7
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verscheen hun en de glorie des Heren omstraalde hen en zij
werden met grote vrees bevangen. Maar de Engel zei hun :
« Vreest niet, want zie, ik boodschap u grote vreugde, die voor
geheel het volk zal zijn : dat u heden een Zaligmaker is geboren,
die Christus de Heer is, in de stad van  David. En dit zij u ten
teken : ge zult een wicht vinden in doeken gewikkeld en in een kribbe
gelegen ». En plotseling bevond zich bij de Engel een menigte
hemelse geesten, die God lof zongen en zeiden : « Ere aan
God in de hoge en op aarde vrede aan de mensen van goede wil».
Toen de Engelen in de hemel wedergekeerd waren, gingen
de herders met spoed naar Bethlehem en vonden Maria en
Jozef en het Kindje in de kribbe. Zij .aanschouwden de lang
verwachte Heiland met vreugde en aanbaden Hem met de
diepste eerbied. Dan keerden zij naar hun kudden terug en
verkondigden alom het blijde nieuws. Acht dagen later werd
het goddelijk Kind besneden en ontving de naam Jezus (I).

6.	 Opdracht van Jezus in de Tempel (2).

Veertig dagen na zijn geboorte, brachten Jozef en Maria
het kindje Jezus naar de tempel, om het volgens de voor-

(I) Wij vieren Jezus' besnijdenis op I Januari.
(2) Dit feest gekend onder de naam van 0. L. Vrouw Lichtmis,

wordt gevierd op 2 Februari.
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schriften der Wet aan de Heer op te dragen. Ze offerden
eveneens een paar jonge duiven. Er leefde toen te Jeruzalem
een rechtvaardig en godvrezend man, met name Simeon.
Hij verwachtte de vertroosting van Israël, want de H. Geest
had hem geopenbaard, dat hij niet zou sterven, voor de
Gezalfde des Heren gezien te hebben. Op ingeving van de
H. Geest kwam Simeon die dag naar de Tempel. Hij nam het
goddelijk Kind in zijn armen, loofde God en zei : « Laat nu
uw dienaar in vrede gaan, o Heer, volgens uw woord, want mijn
ogen hebben uw heil gezien ».

7. — Aanbidding der Wijzen (I).

Kort daarop kwamen drie Wijzen uit het Oosten naar
Jeruzalem en zeiden : « Waar is de nieuwgeboren koning
der Joden, want wij hebben zijn ster in het Oosten gezien

en zijn gekomen om Hem te aanbidden ». Toen koning
Herodes dit hoorde, werd hij ontsteld en geheel Jeruzalem
met hem. Hij verzamelde alle Opperpriesters en Schrift-
geleerden van het volk en vroeg hun waar de Christus zou
geboren worden. Ze zeiden hem :« Te Bethlehem van Juda,
want zo is er geschreven door de profeet : « En gij, Bethlehem,

(I) Het feest van Driekoningen wordt op 6 Januari gevierd.
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land van Juda, geenszins zijt gij de minste onder de hoofd-
plaatsen van Juda; want uit u zal de vorst voortkomen, die mijn
volk Israël besturen zal ».

Toen ontbood Herodes heimelijk de Wijzen en ondervroeg
hen nauwkeurig over de tijd, waarop hun de ster was versche-
nen en hij zond ze naar Bethlehem en zei : « Gaat en doet
zorgvuldig navraag naar het kind, en als gij het gevonden
hebt, meldt het mij dan, opdat ik ook kome en het aanbidde».
Toen zij de koning gehoord hadden, gingen zij heen. En zie,
de ster, die zij in het Oosten hadden gezien, ging voor hen
uit tot dat zij kwam en bleef staan boven de plaats, waar het
Kind was. Toen zij de ster zagen, verheugden zij zich zeer.
En in het huis binnengetreden, vonden zij er het Kind met
zijn moeder Maria, en zij vielen ter aarde en aanbaden het.
Dan openden zij hun schatten en boden Hem geschenken aan
goud, wierook en mirre. In een droom gewaarschuwd van
niet terug te keren naar Herodes, gingen zij langs een andere
weg naar hun land terug.

8. — Vlucht naar Egypte.

Toen Herodes zag, dat hij door de Wijzen bedrogen was,
werd hij zeer toornig en zond zijn lieden uit om al de knapen

onder de twee jaar in Bethlehem en omstreken te doden. Zo
meende hij ook het kindje Jezus te treffen. Doch een Engel
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des Heren verscheen in een droom aan Jozef en zei : « Sta op,
neem het Kind en zijn Moeder, vlucht naar Egypte en blijf
daar tot ik het u zeggen zal; want Herodes zoekt het Kind
om het te doden ». Jozef stond dadelijk op, nam midden in
de nacht het Kind en zijn Moeder en vluchtte naar Egypte.

Het wrede bevel van Herodes werd met barbaarsheid
uitgevoerd, maar Gods straf kwam over de booswicht. Hij
werd door een afgrijselijke kwaal aangetast en stierf in de
smartelijkste pijnen.

Na de dood van Herodes verscheen er weer een Engel aan
Jozef en zei : « Neem het Kind en zijn Moeder en ga naar
uw land terug, want zij die het Kind naar het leven stonden
zijn niet meer ». Hierop keerde de H. Familie terug naar
Nazareth in Galilea.

De twaalfjarige Jezus in de Tempel.

Toen Jezus twaalf jaar oud was, ging hij met zijn ouders naar
Jeruzalem om het Paasfeest te vieren. Na de feestelijkheden.

ondernamen Maria en Jozef de terugreis. Bij de avond van de
eerste dagreis zochten zij Hem onder de verwanten en beken-
den. Daar zij Hem niet vonden, keerden zij vol angst naar
Jeruzalem terug en zochten Hem overal. Na drie dagen vonden
zij Hem in de tempel, te midden van de leraren, die Hij
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aanhoorde en ondervroeg. Allen, die Hem hoorden, stonden
verbaasd over zijn antwoorden. Maria zeide tot Hem :« Kind,
waarom hebt Gij ons dit aangedaan? Zie, uw vader en ik zochten

u met droefheid ». Hij antwoordde : « Waarom zocht gij Mij?
Wist gij niet dat Ik behoor te doen, wat mijn Vader behaagt »?
Jezus ging dan met hen mede naar Nazareth, en Hij was hun
onderdanig. Hij groeide op in wijsheid, in jaren en welgevallen
bij God en bij de mensen.
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TWEEDE TIJDVAK

OPENBAAR LEVEN VAN JEZUS
(Drie jaar.)

10. — Prediking van Joannes de Doper.

Van zijn tedere jeugd af verbleef de H. Joannes in de
woestijn. Hij leidde er een boetvaardig leven, droeg een
kleed van kemelshaar en voedde zich met sprinkhanen en
wilde honing.

Toen hij dertig jaar oud was, ontving hij van God het bevel
als voorloper van de Zaligmaker op te treden en Hem de weg
te bereiden. Hij spoorde de mensen aan tot boetvaardigheid
en doopte ze in de Jordaan. Het volk kwam tot hem  in grote
scharen, luisterde naar zijn woorden en liet zich dopen.
Joannes was vol medelijden met de arme zondaars, maar hij
gispte streng de hovaardige Farizeeërs en maakte ze uit voor
slangengebroed. Velen aanzagen hem voor de Messias, maar
in zijn nederigheid zei hij tot het volk : « Ik ben de Christus
niet, maar onder u is er Een, Wie ik niet waardig ben de
schoenriem te ontbinden. Hij zal u dopen met de H. Geest
en met vuur ».

I I. — Doopsel van Jezus.

Toen Jezus 30 jaar oud was, verliet Hij Nazareth en kwam
naar de Jordaan om eveneens door Joannes gedoopt te worden.
Deze herkende Hem dadelijk en zei met de grootste eerbied
o (k moet door U gedoopt worden en Gij komt tot mij?
Jezus antwoordde :« Laat  het nu toe om aldus alle gerechtigheid
te vervullen ». Nadat Jezus gedoopt was, daalde de H. Geest
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onder de gedaante van een duif op Hem neder en een stem
riep uit de hemel : « Deze is mijn welbeminde Zoon, in Wie lk
mijn welbehagen gesteld heb » (I).

12. — Bekoring van Jezus in de Woestijn.

Na het doopsel begaf Jezus zich naar de woestijn en bracht er
40 dagen en 40 nachten met vasten en bidden door. Toen
voelde Hij honger en de bekoorder naderde Hem en zei

« Indien Gij Gods Zoon zijt, zeg dan dat deze stenen brood
worden ». Jezus antwoordde : « Niet van brood alleen leeft

(I) Openbaring der drie personen van de H. Drievuldigheid. Naar
alle waarschijnlijkheid heeft Jezus in zijn doopsel het Sacrament des
Doopsels ingesteld.
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de mens, maar van alle woord, dat komt uit Gods mond ».
Toen voerde de duivel Hem naar Jeruzalem, plaatste Hem

op de tinne van de tempel en sprak :« Indien Gij de Zoon van
God zijt, werp u dan naar beneden, want er staat geschreven :
« Zijn Engelen heeft Hij aangaande U een bevel gegeven en
zij zullen U op de handen dragen, opdat Gij Uw voet niet
zoudt stoten tegen een steen ». Jezus zei hem : « Gij zult de
Heer, uw God, niet beproeven ». Wederom nam de duivel Hem
op en bracht Hem naar een zeer hoge berg, toonde Hem alle
koninkrijken der wereld en hun heerlijkheid en sprak : « Dit
alles zal ik U geven, indien Gij neervalt en mij aanbidt ».
Toen zei Jezus : « Ga heen, Satan, want er staat geschreven :
Gij zult de Heer, uw God, aanbidden en Hem alleen dienen ».
Toen verliet Hem de duivel en zie, Engelen naderden en
dienden Hem.

13. — Eerste Leerlingen van Jezus.

Jezus verliet de woestijn en kwam terug naar de Jordaan.
Joannes zag Hem naderen en zei tot zijn leerlingen :« Ziet het
Lam Gods! Ziet, die wegneemt de zonden der wereld ». Twee
hunner. Andreas en Joannes, volgden terstond Jezus en gingen
met Hem naar de plaats, waar Hij verbleef. 's Anderendaags
bracht Andreas zijn broeder Simeon tot Jezus. Allen begaven
zich naar Galilea en onderweg voegden zich nog Philippus en
zijn vriend Nathanaël of Bartholomeus bij hen.

14. — Eerste Mirakel van Jezus.

Enkele dagen later werd er een bruiloft gevierd te Kana, een
stadje in Galilea, waar de moeder van Jezus was. Ook de
Heiland werd met zijn leerlingen ter bruiloft genodigd. De
wijn kwam te ontbreken en Maria zei tot Jezus :« Ze hebben
geen wijn meer ». Jezus antwoordde : « Mijn uur is nog niet
gekomen ». Doch Maria verloor haar vertrouwen niet en zei
tot de bedienden : « Doet al wat Hij u zeggen zal ». Daar
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stonden nu zes stenen kruiken, ieder van ongeveer 100 I.
inhoud. Jezus zei tot de dienaars : « Vult de kruiken met
water ». Ze vulden ze tot boven toe. Toen beval hij hen :

« Schept nu en brengt het aan de hofmeester ». Deze proefde
en het water was in kostelijke wijn veranderd. Alzo deed
Jezus zijn eerste wonder te Kana in Galilea. Hij openbaarde
daardoor zijn heerlijkheid en zijn leerlingen geloofden in Hem.

15. - Jezus drijft de Handelaars uit de Tempel.

Jezus ging met zijn leerlingen naar Jeruzalem om het Paas-
feest te vieren. In de tempel vond Hij wisselaars aan hun tafels
zitten, en lieden die ossen, schapen en duiven verkochten.
Verontwaardigd over die heiligschennis, vlocht Hij een zweep
van koorden, dreef de veehandelaars de tempel uit, stiet de
tafels der wisselaars omver en zei tot hen, die duiven ver-
kochten : « Neemt dit weg van hier en maakt het huis van mijn
Vader niet tot een rovershol ».

Enkele Joden vroegen toen aan Jezus : « Door welk teken
bewijst Gij ons, dat Gij het recht hebt dit te doen? » Jezus
antwoordde : « Breekt deze tempel af en in drie dagen zal ik hem
weder opbouwen » (I).

(I) Jezus voorzegt zijn dood en zijn heerlijke verrijzenis.
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Gedurende de Paasfeesten deed Jezus vele wonderen te
Jeruzalem en talrijke joden geloofden in Hem.

I6. — Nicodemus.

Nicodemus, Pharizeeër en lid van de Hoge Raad der Joden,
had de wonderen van Jezus gezien. Uit vrees voor de Joden,
kwam hij des nachts tot Jezus en zei : « Meester, aan Uw
wonderen zien wij, dat Gij een leraar zijt, die van God gezon-
den is ». Jezus antwoordde : « Voorwaar, tenzij hij wedergeboren
worde uit het water en de H. Geest, kan niemand het Rijk Gods
ingaan. Gelijk Mozes de slang in de woestijn omhoog stak alzo
moet de Mensenzoon verheven worden, opdat ieder, die in Hem
gelooft, niet verloren ga maar het eeuwig leven zou hebben ».

Nicodemus bleef steeds getrouw aan Jezus. Na de dood
van de Zaligmaker, vroeg hij het lichaam aan Pilatus en begroef
het in een stenen graf.

17. — De Samaritaanse Vrouw.

Na het Paasfeest keerde Jezus van Judea over Samaria naar
Galilea terug. Vermoeid van de reis, zette hij zich niet ver van
de stad Sichem bij de Jacobsbron neder. Het was rond het
zesde uur. Daar kwam een vrouw uit Samaria water putten,
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Jezus zei haar :« Geef  mij te drinken ». De vrouw antwoordde
heel verbaasd :« Hoe komt het dat Gij, een Jood, aan mij, een
Samaritaanse vrouw, te drinken vraagt? » Jezus hernam
« Indien gij wist wie het is, die U zegt : Geef Mij te drinken, dan

hadt gij Hem levend water gevraagd, en Hij zou er u gegeven
hebben ». Nu zei de vrouw : « Heer, Ge hebt niet eens een
putemmer, en de put is diep : waar haalt Ge dan het levend
water vandaan?» Jezus antwoordde :« Wie van dit  water drinkt
zal weder dorst krijgen. Doch wie ooit drinkt van het water, dot lk
hem geven zal, zal geen dorst krijgen in eeuwigheid ». Hierop
sprak de vrouw : « Heer, geef mij van dit water, dat ik geen
dorst meer krijge ». Nu openbaarde Jezus aan de vrouw haar
zondig leven en zei haar ten slotte, dat hij de Messias was.
Zij liet haar kruik staan, liep naar de stad en zei tot de mensen :
« Komt een mens zien die alles gezegd heeft, wat ik ooit
gedaan heb; is Hij misschien de Christus? » Vele inwoners
gingen de stad uit, kwamen bij Jezus en verzochten Hem bij
hen te blijven. Hij bleef daar twee dagen en velen geloofden
in Hem.
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18. — Wonderen te Capharnaüm.

Jezus zette zijn weg voort naar Capharnaum. Een
hofbeambte, wiens zoon ziek was, kwam hem te gemoet en
verzocht hem zijn zoon te genezen. Jezus zeide hem : « Ga,
uw zoon leeft ». De man geloofde het woord, dat Jezus tot
hem sprak, en ging heen. Onderweg ontmoetten hem de
dienaren met de boodschap, dat zijn zoon levend was. Hij

ondervroeg ze dan naar het uur, waarop de beterschap was
begonnen en erkende, dat het juist op het uur was, dat Jezus
hem gezegd had : Uw zoon leeft, — en hij geloofde, hij en
geheel zijn gezin.

Te Capharnaum leraarde Jezus in de Synagogen en verdreef
een boze geest uit het lichaam van een bezetene. Dan begaf
Hij zich naar het huis van Simon-Petrus. De schoonmoeder
van Petrus lag ziek te bed. Jezus nam haar bij de handen en
zij was terstond genezen. Tegen de avond werden tal van
zieken en bezetenen bij Hem gebracht. Hij genas de zieken
en dreef de duivelen uit.

19. — De rijke Visvangst.

Eens stond Jezus aan de oever van het meer van Genezaretli

en een grote menigte verdrong zich om Hem heen om het
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woord Gods te horen. Hij zag bij het meer twee scheepjes
liggen, ging in dat van Petrus en onderwees alzo de scharen.
Zodra Hij ophield met spreken, zei Hij tot Petrus : « Steek
van wal in volle zee, en werp uw netten uit ter visvangst ». Petrus
antwoordde : « Meester, de hele nacht door hebben we
gearbeid en niets gevangen, maar op Uw woord zal ik het net
uitwerpen ». Ze deden het en vingen een grote menigte

vissen. Maar hun net scheurde en ze wenkten hun mede-
vissers om hen te komen helpen. Ze kwamen en men vulde
beide scheepjes tot zinkens toe. Op dit zicht viel Petrus voor
Jezus' voeten en zei : « Ga weg van mij, want ik ben een
zondig mens, o Heer! » Jezus echter sprak tot Simon :« Vrees
niet, van nu af zult ge mensen vangen ». Petrus en zijn gezellen,
Joannes en Jacobus, brachten dan de scheepjes aan wal,
verlieten alles en volgden Jezus.

20. — Genezing van een Lamme.

Jezus onderwees het volk in een huis te Capharnaum en
een overgrote menigte vulde alle plaatsen en toegangen.
Vier mannen droegen een lamme op een bed, en daar zij tot

Jezus niet konden naderen, klommen zij op het platte dak

en lieten de zieke, door een opening, voor de voeten van

Jezus neder. Jezus bij 't zien van hun geloof, sprak tot de
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lamme :« Wees welgemoed, zoon, uw zonden worden u vergeven.»
En zie, enige Schriftgeleerden zeiden bij zich zelf : « Deze
lastert God. » Maar Jezus, hun gedachten kennend, zei •
« Waarom denkt ge kwaad in uw harten? Wat is gemakkelijker
te zeggen : De zonden worden u vergeven; of : Sta op en wandel?
Opdat gij echter weten zoudt, dat de Mensenzoon macht heeft op
aarde om zonden te vergeven (tot de lamme) : sta op, neem uw
bed en ga naar huis ». Hij stond op en ging naar huis. De
scharen, die dit zagen, werden met vrees bevangen en verheer-
lijkten God, die zulk een macht gaf aan de mens.

21. —Keuze der Apostelen.

Alvorens zijn Apostelen te kiezen, bracht Jezus een hele
nacht in gebed door. Bij het krieken van de dag riep Hij zijn
leerlingen bijeen en koos onder hen twaalf mannen uit, die
Hij Apostelen, d. i. gezanten noemde. De namen der twaalf
Apostelen zijn : Simon, genoemd Petrus en zijn broeder
Andreas; Jakobus en zijn broeder Joannes, beiden zonen van
Zebedeus; Philippus en Bartbolomeus; Mattheus en Thomas;
Jakobus en Judas Thaddeus; Simon, de Jveraar, en Judas
Iscarioth, die verrader werd.

22. -- De Bergpredikatie.

Bij het zien der scharen, die rondom Hem verenigd waren,
besteeg Jezus op zekere dag een berg en zette zich daar neer
met zijn leerlingen. Allen wachtten in diepe stilte op zijn
onderricht. Jezus sprak :« Zalig zijn de armen van geest, want
hun behoort het rijk der hemelen Zalig de zachtmoedigen, want
zij zullen de aarde bezitten Zalig die wenen, want zij zullen
getroost worden Zalig die hongeren en dorsten naar de rechtvaar-
digheid, want zij zullen verzadigd worden Zalig de barmhartigen,
want zij zullen barmhartigheid verwerven Zalig de zuiveren van
hart, want zij zullen God zien Zalig de vreedzamen, want  zij
zullen kinderen Gods genoemd worden Zalig die vervolging lijden
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om de rechtvaardigheid, want hun behoort het rijk der hemelen.
Zalig zijt gij, als men u om mijnentwil beschimpt en vervolgt en
valselijk beschuldigt van allerlei kwaad. Verheugt u en verblijdt u,
omdat uw loon in de hemel overvloedig is ».

23.	Genezing van een Melaatse
en van de Knecht van de Honderdman.

Toen Jezus van de berg was afgedaald, volgden Hem talrijke
scharen. En zie, een melaatse kwam, wierp zich voor Hem
neder en zei :« Heer, indien Gij wilt, kunt Gij mij genezen ».
Jezus strekte de hand uit, raakte hem aan en zei : « Ik wil,
word gereinigd ».

Terstond werd de zieke van zijn melaatsheid gereinigd.
Jezus hernam « Zie toe, dat gij het aan niemand zegt; maar ga,
vertoon u aan de priester en offer de gave, welke Mozes heeft voor-
geschreven, tot een getuigenis voor hem ».

Toen Hij nu Capharnaum binnentrad, naderde Hem een
honderdman, die Hem bad en zei :« Heer, mijn dienstknecht
ligt thuis verlamd en lijdt hevige pijnen ». Jezus antwoordde
hem : « Ik zal gaan en hem genezen ». Maar de honderdman
antwoordde : « Heer, ik ben niet waardig, dat Gij onder mijn
dak komt, maar spreek een enkel woord en mijn dienstknecht
zal genezen. Want ook ik ben een man onder gezag gesteld,
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maar ik heb soldaten onder mij : en tot de ene zeg ik :
Ga, en hij gaat; tot de andere : Kom, en hij komt; en
tot mijn knecht : Doe dit en hij doet het ». Toen Jezus
dit hoorde, Was Hij verwonderd en sprak tot die Hem
volgden « Voorwaar, Ik zeg u : zo een groot geloof -heb Ik in
Israël niet gevonden. Doch Ik zeg u, dat velen zullen komen uit

het Oosten en het Westen en met Abraham, Izaak en Jakob
aanzitten in het rijk der hemelen; doch de kinderen van het
rijk zullen buitengeworpen worden in de duisternis, daar zal
geween zijn en geknars der tanden». Vervolgens zei Hij tot de
hoofdman : « Ga en zoals gij geloofd hebt, zo geschiede u ».
Op hetzelfde uur genas de dienstknecht.

24. — De Jongeling van Naïm.

Jezus ging naar Naïm . Zijn leerlingen en een grote schare
vergezelden Hem. Toen Hij de stadspoort naderde, werd
een dode naar buiten gedragen. Het was de enige zoon van
een weduwe, die snikkend en jammerend de lijkstoet volgde.
Toen de Heer de moeder zag, had Hij medelijden met haar
en sprak :« Ween niet ». Hij raakte de baar aan 	 de dragers
stonden intussen stil 	 en zei : « Jongeling, ik zeg u : Sta op! »
De dode ging overeind zitten en begon te spreken. Hij gaf

Bijb. Gesch.
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hem aan zijn moeder. Vrees beving nu allen en ze loofden
God en zeiden : « Een groot profeet is onder ons opgestaan
en God heeft zijn volk bezocht ».

25. —Magdalena, de boetvaardige zondares.

Een Farizeeër, met name Simon, nodigde Jezus op een
maaltijd uit. De Heiland trad het huis van de Farizeeër binnen
en nam plaats aan tafel. Toen Maria-Magdalena, een openbare

zondares, dit vernam, ijlde zij daarheen met een albasten vaas
vol reukwerk. Ze viel voor Jezus' voeten neder, besproeide
ze met haar tranen, droogde ze af met haar hoofdhaar, kuste
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ze en zalfde ze met reukwerk. Simon zei bij zich zelf : Als
deze een profeet was, zou Hij weten, dat die vrouw een
zondares is. Jezus zei tot Simon :« Iemand had twee schuldenaars.
De ene was vijfhonderd tienlingen schuldig, de andere vijftig.
Beiden schonk hij de schuld kwijt. Wie zal hem nu het meest
liefhebben? » Simon antwoordde : « Ik vermoed, wie hij het
meest heeft kwijtgescholden ». Jezus zei : « Gij hebt juist
geoordeeld. Ook zijn aan deze vrouw vele zonden vergeven, omdat
zij veel bemind heeft». Vervolgens keerde Hij zich naar Magda-
lena en sprak :« Vergeven  zijn uw zonden. Uw geloof heeft ugered,
ga in vrede ».

26. — De Storm op Zee.

Op zekere dag kwam een Schriftgeleerde tot Jezus en
sprak : « Meester, ik wil U volgen, waarheen Gij ook gaat ».
Jezus echter zei tot hem : « De vossen hebben hun holen en de
vogels hun nesten; doch de Mensenzoon heeft niets waarop Hij

zijn hoofd kan neerleggen ». Bij het horen van die woorden
verliet Hem de Schriftgeleerde.

Daarna steeg Jezus met zijn leerlingen in een scheepje (I).

(I) Voorafbeelding van de H. Kerk.
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Een hevige storm verhief zich plotseling op het meer, zodat
de golven over het vaartuig sloegen. Hij echter sliep. Zijn
leerlingen kwamen tot Hem, wekten Hem en zeiden :« Heer,
red ons, wij vergaan ». Jezus echter zei hun : « Wat zijt gij
bevreesd, kleingelovigen ». Toen stond Hij op, gebood aan de
winden en het meer, en er ontstond een grote kalmte. De
mensen nu, waren verwonderd en zeiden : « Wie is deze,
dat de winden en het meer Hem gehoorzamen?»

27. — De Dochter van Jaïrus.

Terwijl Jezus tot de menigte sprak, kwam een overste der
Synagoge tot Hem, wierp zich voor Hem neder en zei :« Heer,
zoëven is mijn dochter gestorven, maar kom, leg haar Uw

hand op en zij zal leven ». Jezus stond op en volgde hem met
zijn leerlingen. Toen Hij in het huis van de overste kwam en
de fluitspelers en het jammerende volk zag, zei Hij hun :
« Goat heen, want het meisje is niet gestorven, doch slaapt ».
Allen lachten Hem uit. Toen de menigte weg was, trad Hij
binnen, vatte de dode bij de hand en zei : « Dochterke,
sta op! » Terstond rees het meisjes op en begon te wan-
delen. De mare van dit wonder verspreidde zich door heel
die landstreek.
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28. — Uitzending der Apostelen.

De scharen, die naar Jezus kwamen luisteren, werden steeds
talrijker. De Heiland had medelijden met hen, want zij waren
als schapen zonder herder. Derhalve sprak Hij tot zijn leer-
lingen : « De oogst is groot, doch arbeiders zijn er te weinig. Bidt
dus de Heer van de oogst, dat Hij in zijn oogst arbeiders zende!»

Jezus riep dan zijn 12 Apostelen bij zich en zond hen twee aan
twee om in de steden en dorpen boetvaardigheid te prediken,
de zieken te genezen en de duivelen uit de drijven. Hij liet
ze niet vertrekken zonder hun de volgende vermaningen te
geven : « Gaat niet naar de Heidenen en de Samaritanen, maar
naar de verloren schapen van Israël; neemt niets mede op de weg;
treedt ge een huis binnen, zegt dan : vrede zij dit huis. Waar men
u niet wil opnemen, verlaat die plaats en schudt het stof van uw
voeten a f » .

29. — Onthoofding van Joannes de Doper.

Herodes kon de vrijmoedige vermaningen van Joannes niet
verdragen en liet hem grijpen en geboeid in de kerker werpen.
Enige tijd daarna gaf Herodes op zijn naamdag een feestmaal.
De dochter van Herodes kwam binnen, danste en behaagde
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aan Herodes en aan de mede-aanliggenden. Toen zei de
koning tot het meisje : « Vraag mij al wat gij wilt, en ik zal
het u geven ». En hij zwoer haar :« Wat gij ook vraagt, ik zal
het u geven, al was het de helft van mijn rijk ». Ze ging weg
en zei tot haar moeder : « Wat zal ik vragen? » Deze

antwoordde : « Het hoofd van Joannes de Doper ». Haastig
trad ze bij de koning binnen en vroeg « Ik wens dat gij mij
dadelijk op een schotel het hoofd van Joannes de Doper
geeft ». . Hoewel de koning bedroefd werd, wilde hij wegens
de eed en om de mede-aanliggenden haar niet teleurstellen.
Hij zond een lijfwacht naar de kerker en beval Joannes' hoofd
op een schotel te brengen. Deze onthoofde de profeet in de
gevangenis, bracht het hoofd op een schotel en gaf het aan het
meisje, die het naar haar moeder bracht. Toen zijn leerlingen
dit hoorden, kwamen zij, haalden zijn lichaam weg en legden
het in een graf.

30. — Vermenigvuldiging der Broden.

Jezus begaf zich naar de overzijde van de zee van Galilea
of van Tiberias. Een grote menigte volgde Hem, wijl zij de
wondertekenen zagen, die Hij uitwerkte over de zieken.
Jezus echter besteeg het gebergte en zat daar neder met zijn
leerlingen. Het was dicht bij het Paasfeest. Jezus sloeg dan
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de ogen op, en zag dat een grote menigte tot Hem kwam en
Hij zei tot Philippus : « Hoe zullen we brood kopen, dat zij te
eten hebben?» Dit zei Hij echter om hem te beproeven, want
Hij wist wat Hij doen zou. Philippus antwoordde Hem :« Voor
tweehonderd tienlingen brood is niet genoeg om hun ieder
een stukje te geven ». Een zijner leerlingen, Andreas, broeder
van Simon Petrus, zei hem : « Hier is een knaapje, dat vijf

gerstebroden heeft en twee vissen, maar wat is dat voor zo
velen? » Jezus echter zei : « Doet de mensen zitten ». Er was
nu veel gras op die plaats. De mannen gingen dus zitten,
ongeveer vijf duizend in getal. Jezus nam de broden, sprak een
dankgebed en deelde ze uit aan de menigte; eveneens ook de
vissen, zoveel hun beliefde. Toen ze nu verzadigd waren, zei
Hij tot zijn leerlingen :« Verzamelt de overgebleven brokkelingen,
dat er niets verloren ga ». Ze verzamelden ze dan en vulden
twaalf korven met brokkelingen, die de gespijzigden van de
vijf gerstebroden over hadden. Bij het.zien van dit wonder
van Jezus, zeiden de mensen : « Deze is waarlijk de profeet,
die in de wereld moet komen ». Jezus voorziende dat ze
zouden komen om Hem weg te voeren en Hem koning uit
te roepen, trok zich geheel alleen terug op het gebergte.
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31. - Belofte van het H. Sacrament des Altaars.

Daags na de spijziging der 5.000 mensen, zocht het volk
Jezus op en vond Hem in de Synagoge. Jezus sprak tot hen
« Gij zoekt Mij, omdat Ik u met brood verzadigd heb; bekommert
u niet om vergankelijke spijs, maar wel om die, die tot het eeuwig
leven blijft. Ik ben het brood des levens, die uit de hemel ben neder-

gedaald. Die van dit brood eet zal in eeuwigheid leven. Het brood,
dat ik u geven zal, is mijn vlees, dat Ik zal geven voor het leven
der wereld ». Daar de Joden onder elkaar twistten en zeiden :
Hoe kan deze ons zijn vlees te eten geven, verklaarde Jezus
nog plechtiger : « Zo gij het vlees van den Mensenzoon niet eet
en zijn bloed niet drinkt, zult gij het leven in u niet hebben. Mijn
vlees is waarlijk spijs en mijn bloed is waarlijk drank. Wie mijn
vlees eet en mijn bloed drinkt, blijft in Mij en Ik in hem ».

32. — De Kananese Vrouw.

Jezus ging ditmaal niet naar Jeruzalem, maar begaf zich naar
de streek van Tyrus en Sidon. Een Kananese vrouw, uit die
streek, riep Hem toe : « Heb medelijden met mij, Heer,
Zoon van David, mijn dochter wordt deerlijk gekweld door
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de duivel ». Hij echter antwoordde haar geen woord. Zijn
leerlingen kwamen en verzochten Hem : « Zend haar weg,
want zij roept ons achterna ». Doch Hij antwoordde : « Tot
de verloren schapen van het huis van Israël alleen ben ik gezonden ».

Zij echter kwam nader, en wierp zich voor Hem neder, en
zei : « Heer, help mij ». Maar Hij antwoordde : « Het is niet
goed het brood der kinderen te nemen en het voor de honden te
werpen ». Doch zij zei : « Jawel, Heer, want ook de hondjes
eten van de kruimels, die van de tafels hunner meesters
vallen ». Toen antwoordde Jezus : « 0 vrouw, groot is uw
geloof, u geschiedde, wat gij verlangt ». Haar dochter was
van dit uur af genezen.

33. —jeans belooft aan Petrus het Oppergezag
in zijn kerk.

Jezus naderde weder de Jordaan en gekomen in de streken
van Cesarea Philippi, ondervroeg Hij zijn leerlingen : « Wie
zeggen de mensen dat de Mensenzoon is »? Zij ze i d e n : « Som-
migen : Joannes de Doper; anderen : Elias; weer anderen :
Jeremias of een van de profeten. » Hij zeide hun :« Maar gij,
wie zegt gij, dat ik ben?» Simon Petrus antwoordde : « Gij zijt
de Christus, de Zoon van de levende God ». Jezus antwoordde:
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« Zalig zijt gij, Simon, zoon van Jona, want niet vlees en bloed
hebben u dit geopenbaard, maar mijn Vader, die in de hemelen is.
En lk zeg u : Gij zijt Petrus en op deze steenrots zal ik mijn Kerk

bouwen en de poorten der hel zullen haar niet overweldigen. En 1 k
zal u de sleutels geven van het rijk der hemelen. Al wat gij op aarde
zult binden, zal in de hemel gebonden zijn, en al wat gij op aarde
zult ontbinden, zal ook in de hemel ontbonden zijn ».

34. -- De Gedaanteverandering van Jezus.

Zes dagen daarna nam Jezus Petrus, Dakobus en Joannes met
zich en bracht hen op een hoge berg alleen. Hij werd voor hun
ogen van gedaante veranderd : zijn aangezicht schitterde als
de zon en zijn klederen werden zo wit als de sneeuw. En zie,
hun verschenen Mozes en Elias, die met Hem spraken. Petrus
nam het woord en zei : « Heer, het is ons goed hier te zijn,
indien gij wilt, laten wij hier drie tenten opslaan, één voor U,
één voor Mozes en één voor Elias ». Terwijl hij nog sprak,
zie, daar overschaduwde hen een lichtende wolk en een stem
uit de wolk sprak : « Deze is mijn beminde Zoon, in Wie ik mijn
behagen stel; luister naar Hem ». Bij het horen daarvan vielen
de leerlingen op hun aangezicht en werden zeer bevreesd.
Jezus naderde ze, raakte ze aan en zei : « Staat op en vreest
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niet». Toen zij de ogen opsloegen zagen zij niemand dan Jezus
alleen. Onder het afdalen van de berg gebood Jezus hun

Vertel aan niemand dit visioen, voor dat de Mensenzoon van de
doden opstaat ».

35. —Jezus betaalt de Tempelschatting.

De ontvangers der tempelschatting kwamen tot Petrus en
vroegen hem :« Betaalt uw Meester de schatting niet?» Petrus
antwoordde : « Jawel ». Hierop ging hij de Heiland waar-
schuwen. Jezus zei tot Petrus : « Ga heen, werp de angel uit,
neem de vis, die het eerst opkomt en open zijn muil. Gij zult er een
geldstuk in vinden; neem dit en geef het voor u en voor Mij ». Petrus
deed wat hem opgelegd was en vond alles gelijk Jezus hem
gezegd had.

36. — Jezus de Kindervriend. — De Ergernis.

Op zekere dag was Jezus zeer afgemat door de vermoeie-
nissen van de prediking. Tal van vrome moeders brachten
Hem hun kinderen, opdat Hij ze de handen zou opleggen en
ze zegenen. De Apostelen wilden de moeders verwijderen,
daar zij wisten hoezeer hun Meester vermoeid was, maar
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Jezus zei hun :« Laat  de kindertrens tot Mij komen, want voor hen
is het rijk Gods D.

In een andere omstandigheid vroegen de leerlingen aan
Jezus : « Wie is wel de grootste in het rijk der hemelen? »
Jezus riep een kind tot zich, plaatste het in hun midden en

zei : « Indien gij u niet bekeert en wordt als kleine kinderen, zult
gij het rijk der hemelen niet binnengaan ». Daarna vervolgde
Hij : « Wee degene, die ergernis geeft aan deze kleinen, die in Mij
geloven : het ware beter, dat hem een zware molensteen om de hals
gehangen en hij in de diepte der zee verdronken werd... Ziet dus
toe, dat gij niet één van deze kleinen minacht, want Ik zeg u :
Hun Engelen in de hemel zien het aanschijn van mijn Vader ».

37. —Het Gebed des Heren.

Eens dat Jezus op een eenzame plaats gebeden had, zei een
zijner leerlingen tot Hem :« Heer, leer ons bidden, gelijk ook
Joannes dit aan zijn discipelen leerde ». Toen sprak Jezus tot
hen. Op deze manier zult gij bidden : « Onze Vader, die in de
hemelen zijt, geheiligd zij uw Naam! Uw rijk kome! Uw wil
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geschiede op de aarde als in de hemel! Geef ons heden ons dagelijks
brood! En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze
schuldenaren! En leid ons niet in bekoring, maar verlos ons van de
kwade! Amen ».

38. — Parabels.

Om zijn lering gemakkelijker te doen begrijpen, stelde Jezus
dikwijls aan het volk parabels of gelijkenissen voor, die getrok-
ken waren uit het dagelijks leven en een gewichtige waarheid
inhielden.

De voornaamste gelijkenissen zijn : de Zaaier, de goede
Herder, het verloren schaap, de barmhartige Samaritaan, de
verloren zoon, Lazarus en de rijke vrek, de Farizeeër en de
Tollenaar, de vijf talenten, de tien maagden.

39. — Gelijkenis van de Zaaier.

Op zekere dag dat een talrijke schare vergaderd was, ging
Jezus in een schip en sprak in gelijkenis : De Zaaier ging uit
om zijn zaad te zaaien. Bij het zaaien viel een gedeelte langs
de weg en werd vertreden en de vogelen des hemels pikten
het op. Een ander deel viel op de rots, en nauwelijks ontkiemd,
verdorde het bij gebrek aan vocht. Een ander deel viel te
midden der doornen en de doornen schoten mede op en
verstikten het. Een ander deel viel  in de goede aarde, groeide
op en bracht honderdvoudige vrucht voort. Na deze woorden
riep Hij uit : « Wie oren heeft om te horen, hore! » Maar zijn
leerlingen vroegen Hem, wat deze gelijkenis betekende.
Hij nu zei :« U is het gegeven de geheimen te kennen van het
koninkrijk Gods... De zin dezer gelijkenis is deze Het zaad
is het woord Gods. Het zaad langs de weg : dat zijn zij, die
luisteren en daarna komt de duivel en neemt het woord uit
hun hart weg, opdat ze niet geloven en zalig worden. Dat op
de rots : dat zijn zij, die het woord met vreugde aannemen,
als zij het horen, maar ze hebben geen wortel : ze geloven
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voor een tijd en worden ten tijde der beproeving afvallig.
Dat wat onder de doornen valt : dat zijn zij, die horen en door
zorgen, rijkdom en genoegens des levens onderweg verstikt

worden en geen vrucht doen rijpen. Maar wat in de goede
aarde valt : dat zijn alwie met een goed en rechtschapen hart het
woord horen en bewaren en vrucht dragen in volharding ».

40. — De Goede Herder.

Jezus was bij gelegenheid van het loofhuttenfeest te Jeru-
zalem en zei tot de Farizeeërs:« Ik ben de goede herder. De goede
herder geeft zijn leven voor zijn schapen. Doch de huurling en
wie geen herder is, wie de schapen niet toebehoren, ziet de
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wolf komen, laat de schapen aan hun lot over en vlucht, en
de wolf rooft en verstrooit de schapen. De huurling vlucht,
omdat hij huurling is en zich om de schapen niet bekreunt.
Ik ben de Goede Herder, Ik ken de mijnen en Mij kennen de
mijnen, zoals Mij de Vader kent en Ik de Vader ken. Mijn
leven geef Ik voor mijn schapen. Nog andere schapen heb I k,
die niet van deze schaapstal zijn : ook deze behoor Ik te leiden;
ze zullen naar mijn stem luisteren en het zal één kudde en
één herder worden » (I).

41. —Het verloren Schaap.

De Farizeeërs morden omdat Jezus de zondaars ontving en
met hen at. Jezus zei hun deze gelijkenis :« Wie onder u heeft
honderd schapen, verliest er één van en laat niet de negen
en negentig in de steppe achter, om het verlorene te zoeken,
tot hij het weervindt? Vindt hij het dan legt hij het op de
schouders en thuisgekomen roept hij de vrienden en buren
bijeen en zegt hen : « Verheugt u met mij, want ik heb mijn
schaap gevonden dat verloren was ». I k zeg u : Aldus zal er
vreugde zijn in de hemel over één zondaar die boetvaardigheid
doet, meer dan over negen en negentig die geen bekering nodig
hebben.  Of welke vrouw, die tien drachmen bezit en er één
verliest, steekt niet een lamp aan en veegt het huis en zoekt
met zorg totdat zij ze vindt. Heeft zij ze gevonden, dan roept
zij vriendinnen en buurvrouwen bijeen en zegt :« Verheugt
u met mij, want ik heb de drachme gevonden, die ik verloren
had. » Zo, zeg ik u, ontstaat er vreugde bij de Engelen Gods over
één zondaar, die boetvaardigheid doet ».

(I) De Kerk is één en algemeen of katoliek.
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42. — De barmhartige Samaritaan.

Jezus reisde door Judea naar Jeruzalem. Een wetgeleerde
wilde Hem beproeven en zei. « Leraar, wat moet ik doen
om het eeuwig leven te bezitten? » Jezus zei hem : « Wat
staat er in de Wet geschreven? Wat leest gij daar? » Hij ant-
woordde « Gij zult de Heer, uw God, beminnen uit geheel
uw hart, met geheel uw ziel, met geheel uw krachten, met
geheel uw verstand en uw naaste gelijk u zelf ». Toen sprak
Jezus : « Ge hebt juist geantwoord : doe dit en ge zult leven ».

Hij echter wilde zich verrechtvaardigen en zei tot Jezus :
« Wie is mijn naaste? » Jezus hernam : « Zeker mens daalde
af van Jeruzalem naar Jericho, en viel  in de handen van rovers,
die hem niet enkel uitschudden, maar ook met slagen over-
laadden, half dood lieten liggen en heengingen. Toevallig nu
kwam daar een priester langs dezelfde weg, zag hem en ging
voorbij. Een leviet kwam eveneens ter plaatse, naderde,
keek even en ging voorbij. Maar zeker Samaritaan kwam op
zijn reisweg langs hem heen, zag hem en had medelijden.
Hij naderde, verbond zijn wonden, goot er olie in, zette
hem op zijn eigen rijdier, bracht hem naar een herberg en
droeg zorg voor hem. De volgende dag haalde hij twee tien-
lingen te voorschijn, gaf die aan de herbergier en zei :« Draag
zorg voor hem, en wat ge meer zult uitgeven, dat zal ik u bij
mijn terugkomst vergoeden ». Wie van de drie, dunkt u,
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was de naaste van hem, die in de handen der rovers viel?
Hij zei nu : « Die hem barmhartigheid deed ». Doch Jezus zei
hem : « Ga en doe evenzo ».

43. — De verloren Zoon.

Jezus zei nog tot de Farizeeërs en Schriftgeleerden deze
parabel : Zeker mens had twee zonen. De jongste zei tot de
vader : « Geef mij het aandeel uwer goederen, dat mij
toekomt ». Hij verdeelde hun zijn vermogen. Enkele dagen

later pakte de jongste zoon alles bijeen, vertrok naar een
ver land en verkwistte daar zijn vermogen in een losbandig
leven. Toen hij alles verspild had, kwam er in dat land een
zware hongersnood en hij begon gebrek te lijden. Hij ging
heen en verhuurde zich bij een der burgers van het land. Deze
zond hem naar zijn landerijen om de zwijnen te  hoeden.
Hier verlangde hij zijn buik te vullen met de peulschalen,
die de zwijnen aten, en niemand gaf ze hem. In zich zelf
gekeerd zei hij : « Hoeveel huurlingen in het huis mijns vaders
hebben brood in overvloed, terwijl ik hier van honger verga.
Ik zal opstaan, naar mijn vader gaan en hem zeggen : « Vader,
ik heb gezondigd tegen de hemel en tegen u. Ik ben niet
meer waardig uw zoon te heten; behandel mij als een uwer
huurlingen ». Hij stond dan op en ging naar zijn vader. Toen

Gesch.	 9
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hij nog ver was, zag zijn vader hem al. Deze werd door mede-
lijden bewogen, liep hem te gemoet, viel hem om de hals en
kuste hem. Nu zei de zoon : « Vader, ik heb gezondigd tegen
de hemel en tegen u; ik ben niet meer waardig uw zoon te
heten ». Maar de vader sprak tot de dienaren :« Haalt spoedig
het beste kleed en trekt het hem aan; geeft hem een ring aan
de hand en schoenen aan de voeten; haalt en slacht het gemeste
kalf en laten wij feestvieren, want mijn zoon was dood en hij
is verrezen, hij was verloren en is teruggevonden ». En ze
begonnen dadelijk feest te vieren.

44. —Lazarus en de rijke Vrek.

Jezus zei nog tot de Farizeeërs « Er was ook een rijk man,
die gekleed ging in purper en fijn lijnwaad en dag aan dag in
weelde en pracht leefde. Er was ook een arm man, met name

Lazarus, die, met zweren bedekt, zich bij zijn poort had uitge-
strekt, begerig zijn honger te stillen ,met de kruimels, die van
de tafel van de rijke vielen; doch niemand gaf ze hem. De
honden kwamen zelfs zijn zweren likken. Doch de arme man
kwam te sterven en werd door de engelen  in Abrahams
schoot gedragen. Dan stierf de rijke en hij werd in de hel
begraven. Toen hij in zijn folteringen was, sloeg hij de ogen
op en zag Abraham van verre en Lazarus in zijn schoot. Hij
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verhief zijn stem en zei : « Vader Abraham, erbarm u mijner
en zend Lazarus om zijn vingertop in het water te doppen
en mijn tong te verfrissen, want ik word hier in de vlam
gepijnigd ». Doch Abraham zei : « Kind, gedenk dat ge het
goede ontvangen hebt in uw leven en Lazarus gelijkerwijs
het kwade; nu echter wordt hij hier getroost, maar gij gefol-
terd. Daarbij, er is tussen ons en u een grote kloof gesteld,
zodat niemand van hier naar u zou kunnen gaan noch iemand
van daar naar ons overkomen ».

45. — De Farizeeër en de Tollenaar.

Toen Jezus de stad Jeruzalem naderde, zei Hij tot som-
migen, die zichzelf rechtvaardig waanden en de anderen
geringschatten : « Twee mensen gingen op naar de Tempel

om te bidden : de één een Farizeeër, de andere een Tollenaar.
De Farizeeër ging vooraanli n de  Tempel staan en bad bij zich
zelf aldus : « 0 God, ik dank U, dat ik niet ben gelijk de andere
mensen : rovers, onrechtvaardigen of ook gelijk deze tolle-
naar. Ik vast tweemaal in de week en geef het tiende van al
wat ik bezit ».

De Tollenaar bleef op een afstand staan, durfde zelfs de ogen
niet ten hemel heffen, maar sloeg zich op de borst en zei :
« 0 God, wees mij, zondaar, genadig ».
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Ik zeg u : deze veeleer dan gene ging gerechtvaardigd naar
huis, want alwie zich zelf verheft zal vernederd, doch wie zich
zelf vernedert , zal verheven worden ».

46. — De vijf Talenten.

Jezus zei tot zijn leerlingen : « Een mens, die naar het
buitenland vertrok, riep zijn dienaren en gaf de ene vijf
talenten, de andere twee, een derde één, ieder volgens zijn
bekwaamheid. Die nu vijf talenten had, ging heen, dreef er
handel mee en won er vijf bij. Die er twee ontvangen had
won er eveneens twee bij. De derde verborg het geld van
zijn heer in de grond. Na lange tijd kwam de heer terug en
hield afrekening met hen.

Tot elk van de twee eerste dienaren zei hij :« Wel, goede
en getrouwe knecht, gij zijt over weinig getrouw geweest,
over veel zal ik u aanstellen; ga binnen in de vreugde des
Heren. » De derde daarentegen werd streng berispt, omdat
zijn geld niets had opgebracht; hij werd buitengeworpen in
de duisternis, waar geween is en tandengeknars.

47. — De tien Maagden.

Jezus zei nog tot zijn leerlingen deze gelijkenis :« Het rijk
der hemelen is gelijk aan tien maagden, die haar lampen
namen en bruidegom en bruid tegemoet gingen. Vijf waren
dwaas en vijf wijs. De wijzen namen olie mede, de dwazen niet.

Toen nu de bruidegom toefde, vielen allen in slaap. Te
middernacht ging er een geroep op : Ziet, de bruidegom
komt, gaat hem te gemoet. De maagden stonden op en
brachten hun lampen in orde. De dwazen zeiden tot de wijzen
« Geeft ons van uw olie, want onze lampen gaan uit ». De
wijzen echter antwoordden : « Er mocht misschien geen
genoeg zijn voor ons en voor u; gaat liever olie kopen ».

Terwijl zij heengingen kwam de bruidegom; die gereed
waren gingen met hem ter bruiloft en de deur werd gesloten.
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Ten laatste kwamen ook de overige maagden en zeiden
« Heer, Heer, doe ons open!» Maar hij antwoordde :« Voor-
waar, ik zeg u, ik ken u niet ». Waakt dus, want gij kent noch
dag noch uur ».

48. — De Rijke Jongeling.

Toen Jezus zich weder op weg begaf, kwam een jongeling
Hem te gemoet, knielde voor Hem neder en zei : « Goede
Meester, wat moet ik doen om het eeuwig leven te  bekomen?»
Jezus antwoordde : « Waarom heet gij Mij  goed? God alleen
is goed. Gij kent de geboden : Gij zult geen onzuiverheid
bedrijven; gij zult niet stelen; gij zult niet doodslaan, gij zult
geen valse getuigenis geven; eert vader en moeder ». De
jongeling riep uit : « Dit alles heb ik van mijn jeugd af onder-
houden ». Jezus zag hem aan met liefdevolle blik en sprak :
« Er ontbreekt u nog iets; ga, verkoop wat gij hebt, geeft het de
armen en gij zult een schat in de hemel bezitten. Kom dan en
volg Mij ».

Toen hij deze woorden hoorde, ging de jongeling uiterst
bedroefd weg, want hij bezat grote rijkdommen.
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49. — De Opwekking van Lazarus.

Lazarus woonde met zijn zusters Martha en Maria-Magdalena
te Bethanië. Lazarus werd nu gevaarlijk ziek en zijn zusters
zonden iemand tot Jezus om Hem te zeggen : « Heer, hij die
Gij liefhebt, is ziek ». Jezus bleef nog twee dagen in die streek
en zei dan tot zijn leerlingen :« Laten wij terug naar Judea gaan.
Lazarus is dood. Laten wij tot hem gaan ».

Toen de Zaligmaker te Bethanië aankwam, lag Lazarus

reeds vier dagen in het graf. Veel Joden waren uit Jeruzalem
overgekomen om de bedroefde zusters te troosten.

Zodra Martha vernam, dat Jezus naderde, liep zij Hem te
gemoet en zei :« Heer, waart Gij hier geweest, mijn broeder
zou niet gestorven zijn; maar ik weet dat ook nu God U alles
zal geven, wat Gij Hem zult vragen ». Jezus antwoordde :
« Uw broeder zal verrijzen ». Martha zei tot Hem : « I k weet
dat hij zal verrijzen op het einde der wereld ». Jezus hernam
« Ik ben de opstanding en het leven; die in Mij gelooft, al ware
hij ook gestorven, zal leven; al wie leeft en in Mij gelooft zal niet
sterven in eeuwigheid. Gelooft gij dit? » Zij antwoordde : « ja,
Heer, ik geloof dat Gij de Christus zijt, de Zoon van de
levende God, die in de wereld gekomen zijt ». Toen zij dit
gezegd had, ging zij heen en sprak tot haar zuster Maria :
« De Meester is daar en Hij roept u ».
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Maria stond aanstonds op en begaf zich tot Jezus. Zij viel
Hem te voet en zei : « Heer, waart Gij hier geweest, mijn
broeder zou niet gestorven zijn ». Jezus, die haar zag wenen
alsmede de talrijke vrienden, die haar vergezelden, werd  in
de geest bewogen, voelde zich ontroerd en zei : « Waar
hebt gij hem gelegd?» Zij antwoordden :« Heer, kom en zie ».
Dan weende de Heiland en de Joden zeiden tot elkaar :
« Ziet, hoe lief Hij hem had ».

Het graf was in een steenrots uitgehouwen en met een
grote steen gesloten. Jezus zei :« Neemt de steen weg». Martha
sprak tot Hem : « Heer, hij ruikt al, want hij is al vier dagen
dood ». Jezus antwoordde haar : « Heb ik u niet gezegd, dat
zo gij gelooft, gij de heerlijkheid Gods zult  zien? » Ze namen dan
de steen weg en Jezus hief de ogen ten hemel en bad : « Mijn
Vader, Ik dank U dat Gij Mij verhoord hebt. Ik wist wel, dat Gij
Mij altijd verhoort maar Ik spreek aldus om het volk, dat rondom
Mij staat, opdat het gelove, dat Gij Mij gezonden hebt. Daarna
riep Hij met luide stem :« Lazarus, kom uit! » Terstond kwam
de dode te voorschijn, handen en voeten met lijkdoeken
omwonden. De Heer zei tot hen : « Ontbindt hem en laat hem
gaan ». Veel Joden, getuigen van dit wonder, geloofden
in Jezus.

— 50.	 Jezus voorzegt zijn Lijden.

Zacheus.

Na de opwekking van Lazarus besloten de Joden Jezus te
doden. De Heiland hield zich schuil in de nabijheid der
woestijn. Enkele dagen nadien nam Jezus de twaalf bij zich
en zei tot hen : « Zie, we gaan op naar Jeruzalem en voltrokken
zal worden aan de Mensenzoon alles wat door de profeten geschre-
ven staat. Want Hij zal overgeleverd worden aan de Heidenen,
bespot, mishandeld en bespuwd. En men zal Hem geselen en ter
dood brengen, en de derde dag zal Hij verrijzen». Toen Hij Jericho
naderde, genas Hij een blinde, die langs de weg zat te bedelen.
In de stad zelf leefde een man, met name Zacheus, overste
der Tollenaren en zeer rijk. Deze verlangde vurig Jezus te
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zien, maar vermocht dit niet, uit hoofde van zijn kleine
gestalte. Hij liep dan vooruit en klom in een vijgeboom.
Toen Jezus voorbij kwam, keek Hij op, bemerkte de kleine
man in de boom en sprak : « Zacheus, daal spoedig af, want

heden moet ik in uw huis verblijven ». Zacheus steeg terstond
af en ontving Hem met blijdschap. Allen die het zagen, morden
en zeiden : « Hij heeft zijn intrek genomen bij een zondaar ».
Zacheus echter sprak tot de Zaligmaker : « Heer, ik geef de
helft van mijn goederen aan de armen en indien ik iemand heb
tekort gedaan, geef ik hem het viervoudige terug ». Jezus
zei tot hem : Heden is dit huis heil wedervaren; want deze is ook
kind van Abraham. De Mensenzoon is gekomen om te zoeken
en te redden, wat verloren was ».

51. — Maria-Magdalena balsemt Jezus.

Zes dagen voor Pasen kwam Jezus te Bethanië. Daar richtte
men voor Hem een gastmaal aan. Lazarus was er ook en Martha
diende op. Maria nam een pond reukwerk, echte, kostbare
nardus, zalfde Jezus' voeten en droogde ze met haar haren af.
Het huis nu werd van de geur van het reukwerk vervuld.
Hierover waren enkele leerlingen ontevreden en Judas de
verrader zei : « Waarom werd dit reukwerk niet voor drie-
honderd tienlingen verkocht en aan de armen gegeven? »
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Hij zei dit echter niet, omdat hij zich om de armen bekom-
merde, maar omdat hij een dief was en de beurs met het geld
droeg. Jezus dan, zei :« Laat haar met vrede. Zij balsemde reeds

vooraf mijn lichaam ter begrafenis. Armen hebt gij altijd bij u,
Mij echter hebt ge niet altoos. Overal waar dit Evangelie verkondigd
zal worden, zal men tot haar lof vermelden, wat zij aan Mij
gedaan heeft ».

52. — Jezus' Intocht te Jerusalem (I),

's Anderendaags ging Jezus van Bethanië naar Jeruzalem.
Toen Hij de stad naderde, zond Hij twee van zijn leerlingen
uit en zei hun : « Gaat naar het dorp, dat tegenover u ligt;  gij
zult er het veulen ener ezelin, waarop nog geen mens heeft gezeten,
vastgebonden vinden; maakt het los en brengt het Mij. Zo iemand
u daarover aanspreekt, zegt dan : De Heer heeft het nodig ». Zij
maakten het los en brachten het bij jezus. Ze legden er hun
klederen op en Hij ging er op zitten. Sommigen spreidden
hun klederen op de weg; anderen strooiden boomtakken,
en die volgden riepen : « Hosanna, gezegend die komt in de
Naam des Heren; gezegend het rijk van onze vader David.
Hosanna in den hoge! » Enkele Farizeeërs, die zich onder de
menigte bevonden, zeiden tot Jezus : « Meester, doe uw

(I) Deze gebeurtenis wordt herinnerd op Palmzondag,
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leerlingen zwijgen ». Jezus antwoordde hun : « ik zeg u, zo
zij zwijgen, zullen de stenen roepen ». Toen de Zaligmaker
dicht bij de stad gekomen was, weende Hij over haar en sprak :
« Mocht ook gij, en wel op deze dag erkennen, wat u tot vrede
strekt! Doch nu is het voor uw ogen verborgen. Want er zullen

dagen over u komen, dat uw vijanden een wal rondom u opwerpen,
u omsingelen en u van alle kanten benauwen zullen. Zij zullen
u en uw kinderen tot de grond toe verdelgen en in u geen steen op
de andere laten, omdat gij de tijd uwer bezoeking niet hebt erkend».
In de tempel gekomen begon Hij hen, die daar kochten en
verkochten, uit de drijven; daarna genas Hij zieken, blinden
en kreupelen. Tot grote ergenis der Farizeeërs begonnen de
kinderen nu nog luider te roepen « Hosanna, de Zoon van
David! »

53. — De Cijnspenning.

Vol woede gingen de Farizeeërs heen en beraadslaagden hoe
zij Jezus in zijn woorden zouden vangen. Ze zonden hun
leerlingen met de aanhangers van Herodes tot Hem en zij
zeiden : « Meester, wij weten, dat gij oprecht zijt en de weg
Gods naar waarheid leert, en U aan niemand stoort, want
Gij kent geen aanzien van personen. Zeg ons dus : Wat dunkt
U, is het geoorloofd de keizer schatting te betalen of niet? »
Doch Jezus, die hun boosheid kende, sprak : « Waarom stelt
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gij Mij op de proef, huichelaars? Toont  Mg de cijnspenning ».
Ze hielden Hem een tienling voor. Jezus wide tot hen
• Wiens beeld en opschrift is dit ?» Zij zeiden :« Van  de keizer».
Toen sprak Hij tot hen :« Geeft dan aan de keizer wat de keizer,
en aan God, wat God toekomt ».

54. 	Het Offer der Arme. Weduwe.

Terwijl Jezus in de tempel verbleef, zag Hij hoe de rijken
overvloedige offers in de offerblok wierpen. Er kwam ook
een arme weduwe en zij wierp twee kleine geldstukjes  in de
bus. Toen de Heer dit zag riep hij zijn leerlingen bijeen en zei :
« Voorwaar, Ik zeg u, deze arme  weduwe heeft meer gegeven dan
alle anderen; want allen hebben de Heer geofferd van hun  overvloed.
Deze echter wierp er alles in, wat haar nog overbleef om te leven ».

55. 	Jezus voorspelt de Verwoesting

van Jeruzalem en het Einde der Wereld.

Bij het verlaten van de tempel zeiden de leerlingen tot
Jezus : « Zie eens, Meester, welke stenen en welke gebou-
wen! » Jezus antwoordde : « Voorwaar, Ik zeg u, van al die
gebouwen zal er geen steen op de andere gelaten worden ». Op de
Olijfberg gekomen blikten zij vol bewondering neder op de
heilige stad en de tempel en enkele leerlingen vroegen :
« Meester, wanneer zullen deze dingen geschieden en welk
zal het teken zijn van het einde der wereld? » Jezus ant-
woordde : « Ge zult horen van oorlogen en opstanden, er
zullen grote aardbevingen, pestziekten en hongersnoden
ontstaan en wondere tekens in de lucht verschijnen. Men
zal u aan de rechters overleveren. Wanneer gij na dit alles
Jeruzalem door legers zult ingesloten zien, weet dan dat de
verwoesting nabij is. Ontvlucht alsdan de rampzalige stad,
want er zal dan een ellende heersen, gelijk er nooit van in 't
begin der wereld geweest is en nimmer zal zijn. Velen zullen
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door het zwaard vallen, velen gevankelijk weggevoerd worden
en Jeruzalem zal door de heidenen vertreden worden.

Vóór het einde der wereld zullen er valse Christussen
verschijnen, die er velen zullen verleiden. Talrijke plagen
zullen het mensdom teisteren. Nadat het Evangelie aan alle
volkeren zal verkondigd zijn, zullen er tekenen zijn in zon,
maan en sterren en op aarde benauwdheid onder de volken,
verbijsterd door het bruisen van zee en golven; ze zullen
verstijfd staan van schrik in verwachting van hetgene de
wereld boven het hoofd hangt want de krachten der hemelen
zullen geschokt worden. Dan zullen ze de Mensenzoon zien
komen op een wolk, met grote macht en majesteit. Hij
zal zijn Engelen uitzenden met bazuinen om alle mensen ten
oordeel te roepen. Hemel en aarde zullen voorbijgaan, doch
mijn woorden zullen niet voorbijgaan ».

56. — Het laatste Oordeel.

Wanneer de Mensenzoon zal komen  in zijn heerlijkheid
met alle engelen, dan zal Hij zitten op de troon zijner majesteit.
Alle volkeren zullen vóór Hem vergaderd worden, en Hij zal
ze van elkaar scheiden gelijk een herder de bokken van de
schapen afzondert. De schapen zal Hij aan zijn rechter- en de
bokken aan zijn linkerhand plaatsen.

Dan zal de hemelse Koning tot die aan de rechterband
zeggen : « Komt, gezegenden van mijn Vader, neemt bezit van
rijk, dat van het begin af der wereld voor u bereid is. Want I k
had honger en gij hebt Mij gespijsd, 1k had dorst en gij hebt
Mij gelaafd; Ik was vreemdeling en gij hebt Mij geherbergd;
Ik was naakt en gij hebt Mij gekleed; Ik was ziek en gij hebt
Mij bezocht; Ik was in de gevangenis en gij zijt tot Mij geko-
men ». Dan zullen de rechtvaardigen vragen :« Heer, wanneer
hebben wij al die liefdewerken jegens U gepleegd? » En de
Heer zal antwoorden :« Voorwaar, lk zeg u : wat gij aan één van
mijn geringste broeders gedaan hebt, dat hebt gij aan Mij gedaan ».

Dan zal Hij tot die aan zijn linkerzijde zeggen : « Gaat van
Mij, vervloekten, in 't eeuwig vuur, dat bereid is voor de duivel
en zijn aanhangers. Want ik was hongerig en gij hebt Mij niet
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gespijsd; Ik was dorstig en gij hebt Mij niet gelaafd; Ik was
vreemdeling en gij hebt mij niet geherbergd; Ik was naakt en
gij hebt mij niet gekleed; Ik was ziek en in de gevangenis en
gij hebt Mij niet bezocht ». Dan zullen zij antwoorden :« Heer,
wanneer hebben wij die werken van barmhartigheid jegens U
niet gepleegd? Hij zal hun zeggen : « Wat gij niet gedaan hebt
aan één van deze geringsten, hebt gij ook aan Mij niet gedaan! »
En deze zullen gaan in de eeuwige straf, maar de rechtvaardigen
in het eeuwig leven.

57. — Verraad van Judas.

Het feest der ongedesemde broden of het Paasfeest naderde
en de opperpriesters en de schriftgeleerden overlegden, hoe
ze Jezus zouden doden, want ze vreesden het volk. De Satan
nu voer in Judas, bijgenaamd Iscarioth, een van het twaalftal.

Hij ging bij de opperpriesters en overheden, en besprak
met hen op welke wijze hij Hem zou overleveren. Ze waren
zeer verheugd en kwamen overeen hem geld te geven. Hij
beloofde het en zocht van nu af een gelegenheid om Hem
zonder volksoploop over te leveren.
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DERDE TIJDVAK

LAATSTE PAASFEEST

JEZUS' LIJDEN EN DOOD

(Drie dagen).

58. —Het laatste Avondmaal.

Op de dag der ongedesemde broden, waarop het paaslam
moest geofferd worden zei Jezus tot Petrus en Joannes :
« Gaat ons het paaslam toebereiden opdat wij het nuttigen ». Zij
zeiden Hem : « Waar wilt Gij, dat wij het toebereiden? »

Hij nu zei hun : « Zie, als ge de stad ingaat, zal u een mens te
gemoet komen, die een kruik draagt; volgt hem in het huis, waar
hij binnengaat en zegt tot de heer des huizes : De Leraar laat u
vragen : Waar is de zaal waar 1k met mijn leerlingen het paasmaal
kan houden? Hij zal een welingerichte bovenzaal wijzen; maakt
het daar gereed». Zij gingen nu en vonden alles gelijk Hij hun
gezegd had en ze maakten het paasmaal gereed.

Toen het uur gekomen was, ging Hij aan tafel en de twaalf
Apostelen met Hem. Hij sprak tot hen :q Vurig heb ik begeerd
dit paasmaal met u te eten vóór mijn lijden. Want ik zeg u, dat
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Ik het niet meer eten zal, vóór het vervuld is in het koninkrijk Gods».
Nadat het paasiam gegeten was, stond jezus op, legde zijn

bovenkleed af, nam een linnen doek en omgordde er zich
mede. Dan goot Hij water in een bekken en begon de voeten
der leerlingen te wassen en met een linnen doek af te drogen.
Simon Petrus weigerde, maar Jezus zei hem : « Indien Ik u
niet was, hebt gij geen deel met Mij ». Terstond riep Petrus
uit : « Heer niet alleen de voeten, maar ook mijn handen en
mijn hoofd ». Toen de voeten van allen gewassen waren, trok
Hij zijn klederen aan en nam weder plaats aan tafel.

59. —Jezus kondigt Judas' Verraad aan.

Kort daarna sprak Jezus : « Voorwaar, Ik zeg u; één van u
zal Mij verraden... » Allen werden bedroefd en vroegen een

voor een : « Ben ik het? » Jezus zei tot hen : « Eén van de
twaalf, die met mij de hand in de schotel steekt. De Mensenzoon
goat wel heen, gelijk er van Hem geschreven staat, doch wee de
mens, door wie de Mensenzoon wordt overgeleverd; het zou beter
zijn voor hem, dat hij niet geboren was ». Joannes, de lieveling
van Jezus, vroeg dan heel zachtjes :« Heer, wie is het?» Jezus
antwoordde op dezelfde wijze : « Hij, wie lk het ingedoopte
brood zal geven D. Hij gaf het aan Judas. Nauwelijks had deze het
genomen of de Satan voer in hem en hij verliet haastig de
zaal om het verraad te voltrekken.
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60. — Instelling van het H. Sacrament
des Altaars.

Op het einde van het avondmaal, nam Jezus het brood in
zijn gezegende handen, dankte, brak het en gaf het aan zijn
leerlingen zeggende : « Neemt en eet, dit is mijn Lichaam ».

Zo ook nam Hij de kelk met wijn, dankte, reikte hem over
aan zijn leerlingen en zei : « Drinkt allen hier uit. Want dit is
mijn Bloed van het Nieuwe verbond, dat voor velen wordt vergoten
tot vergiffenis der zonden. Doet dit tot mijn gedachtenis  D.

61. — Doodstrijd van Jezus.

Na Petrus' verloochening voorzegd en zich met zijn leer-
lingen op de tederste wijze onderhouden te hebben, trok
Jezus over de beek Cedron naar de Olijfberg. Aan het landgoed
Gethsemani gekomen, zei Hij tot zijn leerlingen : « Zit hier
neder, terwijl Ik ginds heenga om te bidden ». Hij nam enkel
Petrus, Joannes en Jakobus met zich in de hof mede en begon
droevig en beangst te worden. Toen sprak Hij tot hen

Mijn ziel is dodelijk bedroefd; blijft hier en waakt met Mij ».
Hij ging een weinig verder, viel op zijn aangezicht neder,
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bad en zei : « Mijn Vader, indien het mogelijk is, laat deze kelk
Mij voorbijgaan; nochtans niet gelijk ik wil, maar gelijk Gij wilt ».
Hij kwam bij zijn leerlingen en vond hen slapende. Hij zei tot

Petrus : « Zo, kunt gij dan niet één uur met Mij waken? Waakt
en bidt, dat gij niet in bekoring komt. De geest is wel gewillig,
maar het vlees is zwak ». Een tweede maal ging Hij heen en
bad : « Mijn Vader, indien deze kelk niet kan voorbijgaan tenzij
Ik hem drinke, uw wil geschiede ». Hij kwam wederom en vond
hen ingeslapen. Hij verliet hen, ging heen en bad voor de
derde maal met dezelfde woorden. Nu overviel Hem de doods-
angst en zijn zweet werd als dikke druppelen bloed, die op
de grond neerdropen. In die uiterste nood verscheen Hem
een Engel uit de hemel om Hem te versterken. Toen kwam
Hij bij zijn leerlingen en zei hun : « Slaapt en rust nu verder;
ziet, het uur is genaderd en de Mensenzoon zal overgeleverd worden
in de handen der zondaren. Staat op, laat ons gaan, ziet, hij die
Mij overlevert, is nabij ».

62. — Gevangenneming van Jezus.

Terwijl Jezus nog sprak, kwam Judas en met hem een grote
bende met zwaarden en stokken, uitgezonden door de Opper-
priesters en de Ouderlingen des volks. De verrader gaf hun

13ijb. Gesch.	 10
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een teken en zei :« Die ik kussen zal, die is het; grijpt Hem ».
Aanstonds trad hij op Jezus toe en zei : « Wees gegroet,
Meester! » en hij kuste Hem. Maar Jezus sprak tot hem :
« Vriend, waartoe zijt gij gekomen? judas verraadt gij de Mensen-
zoon met een kus? » Vervolgens trad Jezus vooruit en zei tot
de bende : « Wie zoekt gij? » Men antwoordde Hem : « Jezus
van Nazareth ». De Heiland verklaarde hun : « Dat ben ik! »
Ze weken achteruit en vielen ter aarde. Wederom ondervroeg
Hij hen : « Wie zoekt ge?» Ze zeiden : « Jezus van Nazareth ».
Hij hernam : « Ik heb u gezegd, dat Ik het ben. Indien ge dan Mij
zoekt, laat dezen heengaan ». Nu wilden zij de Zaligmaker
gevangen nemen, maar Simon Petrus sloeg met zijn zwaard
het rechteroor af van Malchus, een dienaar van de Hoge-
priester. Jezus zei tot Petrus : « Steek het zwaard in de schede!
Of meent gij dat lk mijn Vader niet kan bidden en dat Hij Mij
niet op dit ogenblik meer dan twaalf legioenen Engelen zou zenden?
Maar hoe zullen dan de schriften vervuld worden, die zeggen dat
het zo moet geschieden?» Daarna raakte Hij het oor van Malchus
aan en genas hem. De krijgsbende nam dan Jezus gevangen,
boeide Hem en voerde Hem naar de stad. Toen verlieten
Hem zijn leerlingen en vluchtten allen.

63. —Jezus bij Annas en Caïphas.

De bende voerde Jezus eerst naar Annas. Deze was namelijk
de schoonvader van Caïphas, die dit jaar Hogepriester was.
Hij ondervroeg Hem over zijn leerlingen en zijn leer. Jezus
antwoordde hem : « Ik heb openlijk tot de wereld gesproken;
ondervraag degenen die gehoord hebben, wat ik tot hen gesproken
heb ». Bij deze woorden gaf een der omstanders Jezus een
kaakslag en zei : « Antwoordt ge aldus de Hogepriester? »
Jezus vroeg hem : « Indien Ik verkeerd gesproken heb, getuig
dan van het verkeerde; maar heb Ik goed gesproken, waarom slaat
gij Mij? » Annas dan zond Hem geboeid naar Caïphas, de
Hogepriester. Deze en de leden van de Hoge Raad zochten
valse getuigenissen tegen Jezus om Hem ter dood te brengen.
Ze vonden niets. Ten slotte kwamen er twee die zeiden :
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« Deze heeft gezegd : Ik kan de tempel Gods afbreken en
binnen de drie dagen weder opbouwen », maar hun verkla-
ringen stemden niet overeen. Toen stond Caïphas op en zei
« Ik bezweer U bij de levende God, ons te zeggen, of Gij de

Christus zijt, de Zoon Gods?» Jezus zei tot hem : « Gij hebt
het gezegd. Doch Ik zeg u : Weldra zult gij de Mensenzoon zien
zitten aan de rechterhand van de kracht Gods en komen op de
wolken des hemels ». Toen scheurde de Hogepriester zijn
klederen en zei : « Hij heeft God gelasterd. Wat hebben wij
nog getuigenis nodig. Wat dunkt u? » Allen antwoordden
• Hij is de dood schuldig ».

64. — Verloochening van Petrus.

Petrus en Joannes waren Jezus gevolgd tot in het voorhof
van de. Hogepriester. De deurwachtster, die Petrus binnen
liet, zag hem aan en zei : « Gij waart ook bij de Nazarener
Jezus ». Maar hij ontkende het, zeggende : « I k weet niet en
begrijp niet wat gij zegt ». De haan kraaide voor de eerste
maal. Intussen hadden de dienstknechten een vuur ontstoken
en Petrus stond zich bij hen te warmen. Toen de dienstmaagd
hem weer zag, begon zij tot de omstanders te zeggen :« Deze
is een van hen ». Doch hij loochende het opnieuw. Een weinig
later zeiden de omstanders tot Petrus : « Gij zijt inderdaad
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een van hen, want gij zijt toch een Galileeër ». Toen begon
hij zich te verwensen en te zweren :« Ik ken deze mens niet».
Daarop kraaide de haan voor  de tweede  maal. Petrus dacht
aan het woord, dat Jezus hem gezegd had :« Vóór het tweede
gekraai van de haan zult gij Mij driemaal verloochenen ».
Op hetzelfde ogenblik bracht men Jezus naar een andere
plaats, en in het voorbijgaan wierp Hij een blik op Petrus.
Deze blik drong hem door de ziel en vol berouw ging de
meinedige apostel buiten en weende bitter.

65. —Jezus bespot en veroordeeld.

Judas' Wanhoop.

Het overige van de nacht werd Jezus bewaakt door de
soldaten, die Hem begekten en bespotten. Enkele spuwden
Hem in het gelaat, andere gaven Hem vuistslagen, weer
andere sloegen Hem in het aangezicht zeggende : « Profeteer
ons, Christus, wie is het, die U geslagen heeft? »

Bij het aanbreken van de dag, vergaderden de Opper-
priesters en de Ouderlingen van het volk wederom en spraken
opnieuw het doodvonnis tegen Jezus uit. Toen Judas zag, dat
de Zaligmaker veroordeeld was, kreeg hij berouw en bracht
de dertig zilverlingen aan de Opperpriesters en de Ouder-
lingen terug, zeggende : « ik heb gezondigd door onschuldig
bloed te verraden ». Maar zij zeiden : « Wat gaat het ons aan?
Dat moet gij weten! » Toen wierp hij de zilverlingen in de
tempel, vluchtte weg, hing zich uit wanhoop op en barstte
in het midden open.

66. —Jezus bij Pilatus en bij Herodes.

Het doodvonnis, door de Hoge Raad uitgesproken, moest
nog door de Romeinse landvoogd bekrachtigd worden.
Derhalve voerden de Opperpriesters en de Ouderlingen
Jezus naar Pilatus. Deze kwam naar buiten en vroeg :« Welke
aanklacht brengt ge tegen deze mens in?  » Ze antwoordden :



Laatste Paasfeest. Jezus lijden en dood	 149

«We hebben bevonden, dat deze ons volk verleidt en verbiedt
aan de keizer de schatting te betalen en zich zelf voor Christus,
de Koning uitgeeft ». Pilatus nu ondervroeg Hem _ en zei :
« Zijt Gij de Koning 'der Joden? » Hij antwoordde hem :
« Gij zegt het D. Pilatus zei dan tot de Ouderlingen : « Ik vind
geen schuld in deze man ». Maar zij drongen nog sterker aan
en zeiden : « Hij ruit het volk op, terwijl Hij door geheel

Judea zijn leer verspreidt, te beginnen van Galilea tot hier
toe ». Zodra Pilatus Galilea hoorde noemen, vroeg hij of die
mens een Galileeër was. Toen hij vernam dat Hij uit het gebied
van Herodes was, zond hij Hem naar Herodes, die zelf ook
in die dagen te Jeruzalem verbTeef.

Herodes was bij het zien van Jezus zeer verheugd, want hij
begeerde al lang Hem te zien en hoopte Hem enig wonder te
doen verrichten. Hij stelde Hem veel vragen, maar Jezus gaf
geen enkel antwoord. Herodes verguisde Hem hierop met
zijn krijgslieden, liet Hem ter bespotting een helder wit
kleed aantrekken en zond Hem terug naar Pilatus.
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67. —Jezus achter Barrabas gesteld, gegeseld,

met Doornen gekroond en ter Dood

veroordeeld.

Pilatus wist heel goed dat de Opperpriesters en de Ouder-
lingen Jezus enkel uit nijd hadden overgeleverd. Hij stelde
dan de moordenaar Barrabas naast de Zaligmaker en zei tot
de menigte : « Gij hebt het recht dat ik u op het Paasfeest
iemand vrijlate?» Ze riepen luid :« Niet Hem, maar Barrabas».
Pilatus hernam :« Wat wilt gij dan, dat ik met de koning der

Joden doe? » Ze schreeuwden weer : « Kruisig Hem! » —
« Maar welk kwaad heeft Hij gedaan? » — « Kruisig Hem!
Kruisig Hem! » Toen liet Pilatus Barrabas vrij en gaf bevel
Jezus te geselen, in de hoop de woede van het volk te stillen.

De soldaten trokken Jezus de klederen uit, bonden Hem
aan een zuil en sloegen Hem op barbaarse wijze met gesel-
riemen. Weldra was geheel zijn lichaam met bloedende
wonden bedekt.

Daarna hingen zij Jezus een purperen mantel om, vlochten
een kroon van doornen, zetten Hem die op het hoofd en gaven
Hem een rietstok in de rechterhand. Ze knielden voor Hem
neder en zeiden : « Wees gegroet, Koning der Joden. » Ze
bespuwden Hem, namen de rietstok en sloegen Hem op het
hoofd.
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Om het volk tot medelijden op te wekken, liet Pilatus
Jezus in die ellendige toestand verschijnen en zei : « Ziet de
mens! » De Opperpriesters riepen luid : « Aan het kruis,
aan het kruis met Hem! Indien gij Hem vrijlaat zijt gij niet
keizersgezind. Want alwie zichzelf voor koning uitgeeft,
treedt op tegen de keizer ». Nu werd Pilatus bevreesd. Hij

liet water aanbrengen, waste zijn handen vóór 'al het volk
en zei : « Ik ben onschuldig aan het bloed van deze recht-
vaardige; gij moet het verantwoorden ». Geheel het volk
antwoordde : « Zijn bloed kome over ons en over onze
kinderen! » Toen leverde Pilatus de Zaligmaker over om
gekruisigd te worden.

68. — Jezus' Kruisweg.

De beulen deden nu Jezus de spotmantel af, trokken Hem
zijn klederen aan, legden Hem een zwaar kruis op de schouders
en voerden Hem weg ter kruisiging. De tocht door de straten
van Jeruzalem was uiterst pijnlijk. Tot driemaal toe viel
Jezus onder de last van het kruis. Derhalve werd Simon van
Cyrene gedwongen om achter Jezus het kruis te helpen
dragen. Onder het vele volk, dat Jezus volgde, bevonden
zich enige vrouwen, die schreiden en weeklaagden. Jezus
wendde zich tot haar en sprak : « Dochters van Jeruzalem,
weent niet over Mij, maar weent veeleer over u zelf en over uw
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kinderen. Want indien men zo handelt met het groene hout, wat
zal er dan met het dorre geschieden? » Er werden ook nog twee
andere boosdoeners met Hem naar de gerechtsplaats gevoerd.
Eindelijk geraakte men op de berg van Calvarië of Golgotha.

69. —Jezus aan het kruis.

Op de Calvarieberg gaf men Jezus wijn met gal gemengd te
drinken, en toen Hij het geproefd had, wilde Hij niet drinken.
Na Hem gekruisigd te hebben verdeelden zij zijn klederen,
en wierpen het lot over zijn bovenkleed.

Ook de twee rovers werden met Hem gekruisigd : één aan
de rechter- en één aan de linkerhand. Zij nu, die voorbijgin-
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gen, lasterden Hem en schudden het hoofd, maar Jezus bad :
« Vader, vergeef het hun want zij weten niet wat zij doen ».

Eén der gekruisigde moordenaars beschimpte Hem even-
eens, doch de andere berispte hem en zei : « Vreest ook gij
God niet? Wif ontvangen het verdiende loon voor onze daden.

Maar deze heeft geen kwaad gedaan». Zich tot Jezus wendend,
smeekte hij : « Gedenk U mijner, Heer, wanneer Gij in uw
koninkrijk zijt gekomen ». Jezus zei hem : « Voorwaar, ik zeg
u, heden zult gij met Mij in het paradijs zijn ».

Aan de voet van het kruis stonden Maria, de heilige Moeder
van Jezus, en Joannes, de beminde discipel. De Verlosser zei
tot Joannes : « Ziedaar uw moeder D. Van dit uur af nam de
leerling haar bij zich op. Omtrent het middaguur kwam er
duisternis over de gehele aarde tot drie uur in de namiddag.
Dan riep Jezus met luide stem :« Mijn God, mijn God, waarom
hebt Gij Mij verlaten! » Een weinig later sprak Hij : « Ik heb
dorst ». Een van de soldaten nu gaf Hem te drinken. Toen
sprak Jezus : « Alles is volbracht ». Kort daarna riep Hij met
luide stem : « Vader, in uw handen beveel Ik mijn geest! » Hij
neigde het hoofd en gaf de geest.

Op hetzelfde ogenblik scheurde het voorhangsel van de
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tempel van boven tot beneden, de aarde beefde, de steen-
rotsen spleten, de graven gingen open en veel lichamen van
heiligen, die ontslapen waren, verrezen en verschenen in de
heilige stad. De honderdman en de soldaten, die Jezus bewaak-
ten, verschrikten hevig en zeiden : « Waarlijk, deze was de
Zoon van God». Geheel de menigte, die rond dit schouwspel
was samengestroomd, sloeg zich op de borst en keerde
rouwmoed i ng huiswaarts.

70. —Jezus wordt begraven.

Wijl het dan Vrijdag was, en de Joden de lijken niet op de
Paas-sabbat aan het kruis wilden laten hangen, richtten zij tot
Pilatus het verzoek, dat men de gekruisigden de benen zou
breken en ze afnemen. De soldaten braken dan de benen van

de twee booswichten, doch bij Jezus gekomen, zagen zij, dat
Hij reeds gestorven was, en braken zijn benen niet. Een der
soldaten doorboorde echter zijn zijde met een lans en
aanstonds vloeide er water en bloed uit. Daarna vroeg Jozef
van Arimathea, een geheime leerling van Jezus, aan Pilatus
de toelating om Jezus te begraven. Ook Nicodemus kwam
en bracht een mengsel mede van mirre en aloë. Ze namen
Jezus' lichaam en wikkelden het in doeken met de reukstoffen,
zoals dit bij de Joden het gebruik is. Er lag nu bij de plaats,
waar Hij gekruisigd was, een tuin, en in de tuin een nieuw
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graf, waarin nog niemand was bijgezet. Daar legden zij Jezus
in en sloten de ingang van het graf met een zware steen af.

's Anderendaags kwamen de Opperpriesters en Farizeeërs
bij Pilatus en zeiden : « Heer, wij herinneren ons, dat de
verleider gezegd heeft : Na drie dagen zal Ik verrijzen. Belast
dus het graf tot de derde dag te bewaken, opdat zijn leer-
lingen niet komen en Hem ontvoeren en aan het volk zeggen :
Hij is van de doden opgestaan ». Pilatus zei hun : cc Gij hebt
een wacht, gaat en bewaakt het graf zoals gij verkiest ».
Zij gingen dan heen en verzekerden het graf met de wacht,
na de steen verzegeld te hebben.
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VIERDE TIJDVAK

VERHEERLIJKT LEVEN VAN JEZUS

(Veert ig dagen.)

71. — Verrijzenis van Jezus (I).

Op de derde dag na de dood van de Zaligmaker, bij het
aanbreken van de dageraad, begaven zich Maria-Magdalena
en nog andere vrouwen naar het graf om Jezus te balsemen.
Plotseling ontstond er een geweldige aardbeving en Jezus
stond levend en glorierijk uit het graf op. Een Engel daalde

uit de hemel neder, wentelde de steen van de ingang weg en
ging erop zitten. Zijn aangezicht schitterde als de bliksem
en zijn klederen waren wit als sneeuw. De wachters schrokken
zodanig dat ze als dood ter aarde neervielen. Toen zij van
de schrik bekomen waren, vluchtten zij naar de stad en
kregen van de Opperpriesters een grote som geld om overal
het leugenachtige bericht te verspreiden, dat de leerlingen
gedurende hun slaap het lichaam hadden weggenomen.

(I) De Verrijzenis van Christus, vieren wij op de grote feestdag
van Pasen.
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De heilige vrouwen echter zeiden onderweg tot elkaar
« Wie zal ons de steen wegnemen, die de ingang afsluit! »
Toen zij bij het graf gekomen waren, zagen zij dat de steen
afgewenteld was. Ze traden binnen en wonden het lichaam
van Jezus niet meer. Eensklaps bemerkten zij twee Engelen,
dié in het graf zaten, en verschrikten hevig. Een der Engelen
zei tot haar : « Vreest niet! Gij zoekt Jezus, de Gekruisigde,
Hij is hier niet. Hij is verrezen, zoals Hij het gezegd heeft.
Gaat heen en zegt aan de leerlingen en aan Petrus, dat Hij u
voorgaat in Galilea. Daar zult gij Hem zien ». Toen vertrokken
de vrouwen vol vreugde, om het gebeurde aan de discipelen
te verkondigen.

72. — Verschijning van Jezus
aan Maria-Magdalena.

Maria-Magdalena was met de andere vrouwen niet binnen
gegaan in het graf des Heren, maar terstond naar de stad
gesneld om Petrus en Johannes te zeggen wat er gebeurd was.

Ze keerde terug en boog zich al wenende voorover in de
grafgrot. Daar zag zij twee Engelen in witte gewaden, die haar
zeiden :« Vrouw, waarom weent gij?» Ze zei hun :« Omdat
men mijn Heer heeft weggenomen en ik weet niet waar men
Hem heeft neergelegd ». Na deze woorden keerde zij zich
om en zag Jezus staan, maar wist niet dat Hij het was. Jezus
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zei haar : « Vrouw, waarom weent ge? Wie zoekt ge? » Zij, in de
mening dat het de tuinman was, zei Hem : « Heer, indien gij
Hem hebt weggedragen, zeg mij waar gij Hem hebt neergelegd
en ik zal Hem wegnemen ». Jezus sprak tot haar : « Maria! »

Toen wendde zij zich om, herkende Hem, viel Hem te voet
en riep uit :« Meester! » Jezus zei haar : « Raak Mij niet aan,
maar ga naar mijn broeders en zeg hun : Ik klim op tot mijn en
uw Vader, tot mijn en uw God ». Dan verdween Hij en Maria-
Magdalena liep aanstonds aan de leerlingen mededelen, dat
zij de Heer gezien had.

Jezus verscheen nog dezelfde dag aan de heilige vrouwen,
aan Petrus, en zonder twijfel ook, en wel het eerst, aan zijn
heilige Moeder Maria.

73. —Jezus verschijnt
aan de Leerlingen van Emmaus.

In de namiddag van dezelfde dag, waren twee leerlingen
van Jezus op weg naar Emmaus. Terwijl ze met elkaar over
de gebeurtenissen der laatste dagen spraken, naderde Jezus
zelf en ging met hen mede, maar zij herkenden Hem niet.
Hij zei tot hen : « Waarover spreekt gij zo droevig onderweg met
elkaar? » Een van hen, Cleophas, antwoordde : « Zijt Gij dan
de enige vreemdeling in Jeruzalem, die niet weet, wat daar
dezer dagen gebeurd is?» Hij vroeg :« Wat dan?» Nu verhaal-
den zij wat aan Jezus overkomen was, maar zij schenen weinig
geloof te hechten aan hetgene de vrouwen in de morgen
gezegd hadden. Jezus sprak dan tot hen : « 0 onverstandigen
en tragen van hart om te geloven al wat de profeten voorspeld
hebben! Moest de Christus dit alles niet lijden en aldus zijn heer-
lijkheid ingaan? » Beginnende met Mozes en al de profeten
verklaarde Hij hun wat in al de schriften over Hem voorspeld
was.

Zo naderden zij het dorp, en Hij hield zich alsof Hij verder
wilde gaan. Ze drongen bij Hem aan en zeiden :« Blijf bij ons,
want het wordt avond ». Hij ging met hen binnen. Terwijl Hij
met hen aan tafel was, nam Hij het brood, dankte, brak het
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en reikte het hun over. Toen gingen hun ogen open en zij
herkenden Hem. Doch Jezus verdween. Nu zeiden zij tot
elkaar : « Brandde ons hart niet in ons binnenste, toen Hij
tot ons sprak op de weg en ons de Schriften verklaarde?

Nog op hetzelfde uur gingen zij terug naar Jeruzalem en
vonden de elf en die met hen waren vergaderd. De Heer,
zeiden dezen, is waarlijk opgestaan en aan Simon verschenen.
Zij op hun beurt verhaalden, wat op de weg gebeurd was,
en hoe zij Hem herkend hadden aan het breken van het brood.

74.	 Jezus verschijnt aan de Apostelen.

De avond van diezelfde dag, terwijl de leerlingen de deuren
uit vrees voor de Joden gesloten hadden, kwam Jezus, plaatste
zich in hun midden en zei : « Vrede zij u ». Na deze woorden
toonde Hij hun zijn zijde. De leerlingen dan verheugden
zich de Heer te zien. Hij zei wederom : « Vrede zij u, Zoals
mijn Vader Mij gezonden heeft, zo zend Ik u ». Na deze woorden
blies Hij over hen en zei : « Ontvangt de Heilige Geest. Wier
zonden gij vergeeft, hun zijn ze vergeven; wier zonden gij weerhoudt,
hun zijn ze weerhouden ».

Thomas echter, een der twaalf, was niet bij hen toen Jezus
kwam. De leerlingen zeiden hem dan : « We hebben de Heer
gezien ». Maar hij zei hun : « Indien ik niet in zijn handen de



160	 Nieuw Testament

wonden der nagelen zie, en mijn vinger in de plaats der
nagelen steke en mijn hand in zijn zijde legge, dan zal ik
geloven ». Acht dagen later waren zijn leerlingen weer bijeen
en Thomas erbij. Jezus kwam terwijl de deuren gesloten

waren, plaatste zich in 't midden en zei :« Vrede zij u ». Ver-
volgens zei Hij tot Thomas : « Kom hier met uw vinger en zie
mijn handen, kom met uw hand en steek ze in mijn zijde, en wees
niet ongelovig maar gelovig ». Thomas riep uit : « Mijn Heer
en mijn God! » Jezus antwoordde hem : « Wiji gij Mij gezien
hebt, Thomas, hebt gij geloofd. Zalig wie niet zagen en toch
geloofden D.

75. — Petrus ontvangt het Oppergezag.

De Apostelen hadden zich naar Galilea begeven. Terwijl ze
aan 't vissen waren in het meer van Tiberias, kwam Jezus aan
het strand staan, zegende hun visvangst, bereidde zelf een
maaltijd voor zijn leerlingen toe en at met hen. Na het maal
zei Jezus tot Si mon-Petrus :« Petrus, zoon van Joannes,  bemint
gij Mij meer dan zij? » Hij antwoordde : « Ja, Heer, Gij weet
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dat ik U liefheb ». Hij vroeg hem een tweede maal : « Simon,
zoon van Joannes, bemint gij Mij? » Hij sprak : « Ja, Heer, Gij
weet dat ik. U liefheb ». Jezus zei tot hem : « Weid mijn lam-

meren ». Hij vroeg voor de derde maal : « Simon, zoon van
Joannes, hebt gij mij lief? » Het deed Petrus leed dat Hij hem
de derde maal zei : Hebt gij mij lief? en hij antwoordde :« Heer,
Gij weet alles; Gij weet, dat ik U liefheb ». Toen sprak Jezus
tot hem : « Weid mijn schapen ».

76. — Laatste Verschijningen.

Hemelvaart van Jezus.

Daarna gingen de elf leerlingen naar Galilea, naar de berg
die Jezus hun aangewezen had. Meer dan vijfhonderd disci-
pelen waren daar vergaderd. Toen zij Hem zagen, aanbaden zij
Hem met grote eerbied.

Jezus verscheen nog meermaals aan zijn Apostelen en sprak
met hen over het koninkrijk Gods, de inrichting en het
bestuur zijner Kerk.

De laatste verschijning had plaats te Jeruzalem op de
40e dag na zijn verrijzenis. Hij gelastte zijn Apostelen Jeru-
zalem niet te verlaten, maar de komst van de Heilige Geest
af te wachten.

Vervolgens leidde Hij zijn discipelen naar de Olijfberg en

Bijb. Geech.	 11
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zei daar tot hen : « Mij is alle macht gegeven in de hemel en op
aarde. Gaat dan, onderwijst alle volkeren en doopt ze in de naam
des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes en leert hen
onderhouden alles wat Ik u geboden heb. En ziet, Ik ben met u alle
dagen tot het einde der wereld ». Na deze woorden werd Hij

voor hun ogen opgenomen en een wolk onttrok Hem aan hun
blikken. Terwijl zij bij zijn opstijgen naar de hemel bleven
staren, zie, daar stonden twee Engelen bij hen, in witte klede-
ren, die zeiden : « Mannen van Galilea, wat staat gij op te zien
naar de hemel? Deze Jezus, die voor uw ogen ten hemel is
opgenomen, zal wederkomen, op dezelfde wijze als gij Hem
hebt zien opvaren ». De leerlingen vielen op hun knieën,
aanbaden Jezus en keerden daarna naar Jeruzalem terug.
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B. - DE APOSTELEN

VIJFDE TIJDVAK

GESCHIEDENIS DER APOSTELEN

EN DER EERSTE KERK

77. — Nederdaling van de Heilige Geest.

Toen de dagen van, het Pinksterfeest gekomen waren,
bevonden alle leerlingen zich in het Cenakel bijeen. Plotseling
kwam er uit de hemel een gedruis als van een hevige
rukwind en vervulde heel het huis, waar ze zich bevon-

den, en vurige tongen daalden neder boven 't hoofd van
ieder. Allen werden vervuld met de H. Geest en begonnen
in verschillende talen te spreken, al naar de H. Geest hun
ingaf. Er waren echter te Jeruzalem veel Joden bijeen, godvre-
zende mannen uit alle gewesten. Toen nu dit geluid ontstond,
kwam de menigte toegesneld en stond verbaasd, wijl eenieder
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ze in zijn eigen taal hoorde spreken. Ze waren ontsteld en
verwonderd en zeiden :« Zie, zijn niet allen, die daar spreken,
Galileeërs? Hoe horen wij dan ieder de taal van ons geboor-
teland? » Toen trad Petrus vooruit met de elf, verhief zijn
stem, verklaarde het wonder dat kwam te gebeuren, en
bevestigde plechtig de verrijzenis van Hem, die het volk
enkele dagen tevoren door de handen der goddelozen had
gekweld en gedood. Velen vroegen nu rouwmoedig wat ze
moesten doen. Petrus antwoordde hun :,« Doet boete en laat
u dopen in de naam van Jezus-Christus, tot vergeving uwer
zonden ». Die dag lieten zich ongeveer 3.000 Joden dopen.

78. — Petrus geneest een Lamgeborene.
Petrus en Joannes voor de Hoge Raad.

Op zekere dag gingen Petrus en Joannes naar de tempel.
Bij de poort lag een man, die van zijn geboorte af kreupel was.
Hij vroeg een aalmoes aan beide Apostelen. Petrus zei tot
hem : « Zilver en goud heb ik niet; maar wat ik heb, dat geef
ik u. In de naam van Jezus-Christus, sta op en wandel ». De
lamme was terstond genezen, sprong vol vreugde op, ging de
tempel binnen en loofde God. Bij het vernemen van dit wonder
stroomde het volk toe, en Petrus hield een zo treffende
toespraak, dat 5.000 personen zich bekeerden.

De priesters, woedend hierom, namen beide Apostelen
gevangen en wierpen ze in de kerker. 's Anderendaags verga-
derde de Hoge Raad en vroeg hun : « Uit welke macht en in
welke naam hebt gij die genezing bewerkt? » Petrus ant-
woordde :« Deze, die hier gezond voor u staat, werd genezen
in de naam van Jezus-Christus van Nazareth, die gij gekruisigd
hebt en die God uit de doden heeft opgewekt ». Al de raads-
leden waren verwonderd over de vastberadenheid der
Apostelen. Ze geboden hun, niet meer te spreken in de
naam van Jezus, maar Petrus en Joannes antwoordden onver-
schrokken : « Oordeelt zelf of het recht is vóór God, eer u dan
God te gehoorzamen! Wij kunnen niet nalaten te verkondigen,
wat wij gehoord en gezien hebben ». Hierop lieten zij hen in
vrede heengaan, want zij vreesden het volk.
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79. — Levenswijze der eerste Christenen.

Ananias en Saphira.

De Apostelen, en vooral de H. Petrus, deden tal van won-
deren onder het volk. Men droeg zelfs de zieken op straat
opdat bij de komst van Petrus, ten minste zijn schaduw
iemand zou aanraken en genezen. Daardoor vermeerde het
aantal gelovigen met de dag. Allen leefden eensgezind en
hadden maar een hart eau een ziel. Dagelijks naderden zij tot
de heilige Tafel. Alle goederen waren gemeen; de rijken
onder hen verkochte n wat ze bezaten. en gaven de prijs, aan
de Apostelen, die dan de opbrengst verdeelden volgens _

iedersbehoefte.
Ananias en Saphira verkochten ook een akker, maar hielden

een deel van 't geld achter. Petrus zei tot Ananias die hem
't overige van de prijs bracht :« Ananias, waarom hebt gij een
deel van de prijs verheeld? Waart gij dan niet vrij alles te
behouden? Gij hebt geen mens belogen maar God ». Pas had
Ananias die woorden gehoord of hij viel dood neder. Jonge-
lingen traden binnen namen het lijk op en droegen het weg.

lets later trad Saphira binnen, Petrus zei tot haar :« Vrouw,
hebt gij de akker voor zoveel verkocht? » Zij antwoordde :
« Ja D. Petrus hernam :« Waarom zijt gij met elkaar overeen-
gekomen God te beliegen? Zie, de mannen, die uw echtgenoot
begraven hebben, staan voor de deur en zullen u uitdragen ».
Onmiddellijk viel zij voor zijn voeten neer en stierf. De jonge-
lingen droegen haar op haar beurt weg en begroeven haar
naast haar man. Allen, die dit vernamen, werden met vrees
bevangen.

80. — De Apostelen in de Gevangenis.

De Hogepriester, woedend over de vooruitgang der Kerk,
liet al de Apostelen gevangen nemen en in de kerker werpen.
Gedurende de nacht opende de Engel des Heren de deuren
der gevangenis, bracht hen naar buiten en zei : « Gaat naar
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de tempel en onderwijst het volk ». Zij traden de tempel
binnen en begonnen te prediken.

Toen de Hogepriester dit vernam, vergaderde hij de Hoge
Raad en deed de Apostelen verschijnen. Hij zei hun :« Hebben
wij u niet uitdrukkelijk verboden in die Naam nog te leraren?»
Petrus en de Apostelen antwoordden : « Men moet eer aan
God dan aan de mensen gehoorzamen. De God onzer vaderen
heeft Jezus, die ge gekruisigd hebt, opgewekt en tot Zaligmaker
verheven ».

Bij het horen dezer woorden, ontstaken zij in woede en
wilden de Apostelen doden. Doch een Farizeeër, met name
Gamaliël, wees hen op het onredelijke van dit besluit. Hierop
lieten zij de Apostelen geselen en geboden hun nogmaals niet
meer in de Naam van Jezus te prediken.

Dan verlieten de Apostelen de raadzaal, vol vreugde dat ze
waardig bevonden waren, die smaad voor de Naam van Jezus
te lijden. Zij hielden niet op dagelijks in de tempel en in de
huizen te onderwijzen en Jezus-Christus te verkondigen.

81. — Stephanus wordt gestenigd.

De leerlingen werden steeds talrijker en de Apostelen
gelastten ze uit hun midden zeven mannen te kiezen, die een
hulpzame hand zouden bieden bij het dopen, het uitreiken
der H. Communie, het uitdelen der aalmoezen, enz. Onder
al de diakens muntte Stephanus uit. Hij was vol genade en
kracht en deed grote wonderen onder het volk. Joodse
geleerden wilden hem tegenspreken, maar zij konden aan
zijn wijsheid geen weerstand bieden. Vol woede sleepten zij
hem voor de Hoge Raad.

Stephanus, wiens aangezicht schitterde als dat van een
Engel, verweet aan de Joden hun hardnekkigheid in de
boosheid. Het horen van die woorden sneed hun door het
hart en zij knarsetandden tegen hem. Hij echter blikte ten
Hemel en zei : « Zie, ik aanschouw de hemelen wijd open en de
Mensenzoon staande aan de rechterhand Gods ». Doch zij krijsten
met luide stem, hielden hun oren dicht en stormden als één
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man op hem los. Ze wierpen hem buiten de stad en stenigden
hem. De getuigen legden hun klederen af voor de voeten
van een jonge man met name Saulus. Terwijl men Stephanus
stenigde, riep hij ten hemel en zei : « Heer Jezus, ontvangt
mijn geest. Heer, reken hun deze zonde niet aan ». Na deze
woorden ontsliep hij in de Heer.

82. — Bekering van Saulus.

Saulus, vol bedreiging en moord tegen de leerlingen des
Heren, ging naar de Hogepriester en vroeg hem brieven om
van Damaskus de Christenen geboeid naar Jeruzalem te
voeren.

Toen hij op zijn reis in de nabijheid van Damaskus kwam,
omstraalde hem plotseling een licht uit de hemel. Hij viel ter
aarde neder en hoorde een stem, die zei : « Saulus, Saulus,
waarom vervolgt ge Mij? » Saulus sprak : Wie zijt Ge, Heer? »
De stem hernam : « Ik ben Jezus, die gij vervolgt ». Saulus
antwoordde :« Heer, wat wilt Ge, dat ik doe?» De Heer zei
hem : « Sta op en ga naar de stad en men zal u daar zeggen,
wat ge doen moet ».

Hij stond van de grond op en was blind. Zijn reisgezellen
namen hem bij de hand en leidden hem naar Damaskus. Hij
bleef daar drie dagen zonder te zien, zonder te eten of te
drinken.

Er was te Damaskus een leerling, met name Ananias, en de
Heer gelastte hem tot Saulus te gaan. Ananias ging heen,
legde Saulus de handen op en zei :« Broeder Saulus, de Heer
heeft mij gezonden, opdat ge weder zien moogt en vervuld
worden met de Heilige Geest ».

Aanstonds vielen hem als schilfers van de ogen; hij zag
weder en ontving het Doopsel. Vervolgens predikte bij in de
synagogen en werd, onder de naam van Paulus, een der
grootste apostelen.
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83. — Bekering der Heidenen.

De eerste onder de Heidenen, die zich tot het ware geloof
bekeerde, was de Romeinse hoofdman Cornelius. Hij woonde
te Cesarea, een stad van Palestina, en was een vroom en
liefdadig man. Eens dat hij vurig bad, verscheen hem een
Engel, die zei : « Cornelius, uw gebeden en aalmoezen zijn
tot Gods troon opgestegen. Zend mannen naar Joppe en
ontbied Simon-Petrus. Deze zal u zeggen, wat ge doen moet ».

Op hetzelfde ogenblik openbaarde de H. Geest aan Petrus,
in een visioen, dat hij de Heidenen in de kerk moest opnemen.
Petrus ging naar Cesarea met de mannen, die Cornelius tot
hem gezonden had. De hoofdman had zijn bloedverwanten en
vrienden in zijn huis vergaderd. Petrus verkondigde hun de
leer en de mirakelen van Jezus-Christus. Terwijl hij nog sprak,
daalde de H. Geest over de aanwezigen neder. Petrus gebood
derhalve, dat ze in de Naam van Jezus zouden gedoopt werden.

Na deze gebeurtenis bekeerden zich vele Heidenen tot het
Christendom, vooral te Antiochië, waar de gelovigen voor
het eerst Christenen genoemd werden.

84. - Petrus in de Gevangenis.

Herodes-Agrippa, kleinzoon van Herodes de Grote, zocht
de genegenheid der Joden te winnen en vervolgde daarom de
Christenen. Hij liet Jakobus, broeder van Joannes, onthoofden
en Petrus gevangen nemen, met de bedoeling hem na het
Paasfeest ter dood te brengen.

Onophoudelijk werd er door de Kerk voor Petrus gebeden.
In de nacht, die de dag voorafging, welke Herodes voor

zijn dood bepaald had, stond plotseling een Engel voor Petrus .,
tikte hem in de zijde, wekte hem en sprak :« Sta haastig op ».
Petrus stond op en de boeien vielen hem van de handen. De
Engel zei vervolgens : « Omgord u, bind uw sandalen aan,
doe uw mantel om en volg mij ».

Hij ging buiten en volgde de Engel zonder te weten of het
werkelijkheid of wel een droomgezicht was. Ze gingen de
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eerste en de tweede wacht voorbij en kwamen aan de ijzeren
poort, die naar de stad leidt en die van zelf voor hen openging.

Buiten gekomen gingen ze een straat  in en eensklaps was
de Engel verdwenen. Petrus kwam tot zich zelf en zei « Nu
weet ik waarlijk dat de Heer zijn Engel heeft gezonden en
mij gered heeft uit de hand van Herodes en uit alle verwachting
van het Joodse volk ».

85. — Kerkvergadering van Jerusalem.

Enige doden uit Antiochië die zich tot het Christendom
bekeerd hadden, beweerden dat de Christen. geworden
Heidenen niet konden zalig worden zonder de voorschriften
van de wet van Mozes te onderhouden. Paulus en Barnabas
verhieven hun stem tegen deze leer.

Om alle twijfel weg te nemen, vergaderden de Apostelen
te Jeruzalem onder voorzitterschap van de Heilige Petrus.
Na een grondige bespreking, nam Petrus het woord en
verklaarde, dat de ceremoniën .der oude wet niet meer
verplichtend waren. Al de aanwezigen namen de uitspraak
van Petrus aan.

86. - Verspreiding der Apostelen en Prediking.

Na het Concilie van Jeruzalem verspreidden zich de Apo -
telen om in de verschillende provinciën van het Romeinse
Keizerrijk en in tal van andere landen het H. Evangelie te
verkondigen. Op het einde der eerste eeuw trof men reeds
overal talrijke Christenen aan. De H. Petrus vestigde eerst
zijn zetel te Antiochië en begaf zich van daar naar Rome,
waar hij onder keizer Nero gekruisigd werd met het hoofd
naar beneden.

De H. Paulus ondernam talrijke bekeringsreizen, stichtte
vele bloeiende christengemeenten, kwam omstreeks het
jaar 67 naar Rome en stierf daar met Petrus de marteldood.
Als Romeins burger werd hij onthoofd. Al de andere Apos-
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telen, de H. Joannes alleen uitgezonderd, vergoten hun bloed
voor het geloof.

De H. Joannes, de lieveling van Jezus, hield na Maria's
hemelvaart, zijn verblijf te Ephese. Keizer Domitiaan deed
hem in een ketel vol ziedende olie dompelen, doch hij kwam
er zonder letsel uit. Na dit mirakel werd hij verbannen naar
het eiland Patmos. Daar schreef hij het heerlijk boek zijner
Openbaringen, waarin hij in verheven beeldspraak de onder-
gang van het heidendom en de bloei van de Kerk voorspelt.
Na de dood van Domitiaan keerde hij naar Ephese terug en
stierf er rond 104 een zalige dood.

De Bisschoppen, door de Apostelen aangesteld, netten hun
werk met onvermoeide ijver voort. Noch vervolgingen,
noch ketterijen, noch scheuringen, noch ongeloof, niets
vermocht de zegevierende vooruitgang der Heilige Kerk te
verhinderen. Zij zal voortbestaan tot het einde der eeuwen,
want Jezus-Christus heeft tot Petrus gezegd : « Op u zal ik
mijn kerk bouwen erg de poorten der hel zullen tegen haar niets
vermogen ».

87. — De vier Evangelisten.

I. De H. Mattheus met een gevleugelde mens; begint zijn
Evangelie met de stamboom van Jezus-Christus.

2. De H. Marcus met een leeuw; begint zijn Evangelie met
de prediking van Joannes in de woestijn.

3. De H. Lucas met een os; begint zijn Evangelie met de
offerande van Zacharias in ide tempel.

4. De H. Joannes met een arend; begint zijn Evangelie met
het ontstaan van het Woord vóór alle eeuwen.
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AANHANGSEL

Grondregels van het H. Evangelie
en toepassingen op de H. Geschiedenis,
in verband met de Mechelse Katechismus.

EERSTE LES

Van de Christelijke Lering.

EVANGELISCHE GRONDREGELS. — I. Ik ben de weg, de waarheid
en het leven.	 (Joan, XI, 6).

2. Zalig die het woord Gods horen en onderhouden. (Lucas, XI, 28).
3. Indien gij dit weet, zult gij zalig zijn, zo gij het doet.

(Joan., XIII, 17).
4. Die mij volgt, wandelt niet in de duisternis, maar hij zal het licht

des levens hebben. 	 (Joan., VIII, 12).

HEILIGE GESCHIEDENIS. — Jezus te midden der leraars. --- De
scharen volgen Jezus om Hem te horen. — Gelijkenis van het goede
zaad. — jezus verklaart de Wet in de synagogen. — Jezus gelast zijn
Apostelen het Evangelie alom te verkondigen.

TWEEDE LES

Van de Mens en zijn Einde. — Van de Christen.

EVANGELISCHE GRONDREGELS. — I. Wat baat het de mens,
zo hij de hele wereld wint, maar zijn ziel verliest! 	 (Matth., XVI, 26).

2. Eén ding is noodzakelijk. 	 (Lucas, X, 41).
3. Die Mij zal belijden vóór de mensen, die zal Ik ook belijden vóór

mijn Vader, die in de hemel is. 	 (Matth., X, 32).

HEILIGE GESCHIEDENIS. — Schepping van Adam en Eva. —
De gelovigen van Antiochië worden het eerst christenen genoemd. —
Bekering van de H. Paulus. — De martelaren belijden, dat ze christe-
nen zijn.
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DERDE LES

Van het Geleof.

EVANGELISCHE GRONDREGELS. — I. Wie tot deze berg zal
zeggen : Hef u op, en werp u in de zee! en niet twijfelt in zijn hart, maar
gelooft, dat wat hij zeggen mocht geschieden zal, het zal het geworden.

(Marcus, XI, 23).
2. Sta op, ga heen, want uw geloof heeft u gered. 	 (Lucas, XVII, 19).
3. Wie in de Zoon gelooft, heeft het eeuwig leven. (Marcus, XVI, 16).

HEILIGE GESCHIEDENIS. — Geloof van Noah, Abraham, Mozes,
Job, de Machabeeën, Eleazar de Heilige Maagd Maria, de herders, de
Wijzen, Jaïrus, de honderdman, de vrouw die aan bloedvloeiing leed,
de Chananese vrouw, de blindgeborene, de blinde van Jericho, de
H. Petrus, de H. Thomas, de H. Stephanus.

VIERDE LES

Van God. — Van Gods Eigenschappen.
Van de H. Drievuldigheid.

EVANGELISCHE GRONDREGELS. — I. Gij zult de Heer, uw God,
aanbidden en Hem alleen dienen. 	 (Matth., IV, 10).

2. Weest barmhartig, zoals uw Vader barmhartig is.
(Lucas, VI, 36).

3. Zijt volmaakt, gelijk uw hemelse Vader volmaakt is.
(Matth., V, 48).

4. God is een geest, en die Hem aanbidden, moeten Hem aanbidden in
geest en waarheid.	 (Joan., IV, 24).

HEILIGE GESCHIEDENIS. — God sprak tot Adam, Noah. Abraham,
Mozes, Jonas. — Wonderen uit het Oud en het Nieuw Testament. —
Jezus leest in het hart van de Samaritaanse vrouw, Nathanaël, de
Farizeeërs. — Hij straft de schuldigen : ongehoorzame engelen, Adam
en Eva, Zondvloed, Sodoma, Coré, Dathan en Abiron. — Jezus
vergeeft aan Petrus, Maria-Magdalena, de goede moordenaar. —
H. Drievuldigheid : bij de schepping van de mens, het doopsel van
Christus. — Zending der Apostelen.
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VIJFDE LES

Van de Schepping, de Engelen, de eerste mensen, de Erfzonde.

EVANGELISCHE GRONDREGELS. — I. Op het einde der wereld
zullen de Engelen uitgaan en de bozen afzonderen uit het midden der recht-
vaardigen. (Matth., XIII, 49).

2. Alles is door Hem geworden-en buiten Hem is niet één ding geworden.
(Joan., I, 3).

3. De duivel is een leugenaar en vader van de leugen.
(Joan. _, VIII, 44).

4. Ik zag Satan als een bliksem uit de hemel vallen.
(Lucas, X, 18).

5. Ziet toe, dat ge niet één van deze kleinen minacht, want hun Engelen
in de hemel zien altijd het aanschijn mijns Vaders, die in de hemel is.

(Matth., XVIII, 10).

HEILIGE GESCHIEDENIS. — Schepping van hemel en aarde. —
Engelen verschenen aan Abraham, Azar, Loth, Jakob, Gedeon, Elias,
Tobias, Balaam, Habakuk. — Engelen geselen Hèliodoor. Ver-
schijning van Engelen aan Zacharias, de H. Maagd, de herders, de
Wijzen, de H. Jozef. — Strijd en val der Engelen. — Bekoring en val
van onze eerste. ouders. -- Belofte van de Verlosser. — Voorafbeel-
dingen van Jezus-Christus.

ZESDE LES

Van de Menswording van Jezus-Christus. — Van Jezus'  Leven,
Nederdaling ter Helle, Verrijzenis, Hemelvaart en tweede

Komst.

EVANGELISCHE GRONDREGELS. — I. Ik ben geboren en in de
wereld gekomen om te getuigen voor de waarheid.	 (Joan., XVIII, 37).

2. Jezus groeide op en nam in krachten toe, vervuld met wijsheid : en de
genade Gods was over Hem.	 (Lucas, II, 40).

3. De Mensenzoon is gekomen om te zoeken en zalig te maken, wat
verloren was.	 (Lucas, XIX, 10).

4. Dan zullen zij de Mensenzoon zien komen op de wolken des hemels,
met grote macht en heerlijkheid.	 (Lucas, XXI, 27).

5. Dan zal Hij iedereen vergelden naar zijn werken.
(Matth., XVI, 27).

HEILIGE GESCHIEDENIS. — De geheimen van Jezus-Christus
voorafgebeeld door Adam, Abel, Noah, Melchisedech, Abraham,
Izaak, Jakob, Jozef, Mozes, Jozuë, David, Salomon, Jonas, het Paaslam,
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de koperen slang. Voorzeggingen en mirakelen, die zijn Godheid
bewijzen. — De H. Maagd Maria voorafgebeeld door de bloeiende
staf van Aaron, de vacht van Gedeon. — Gedaanteverandering van
Jezus. — Voorzegging van het laatste oordeel.

ZEVENDE LES

Van de H. Geest. — De H. Kerk. — Het Kenteken en andere
Eigenschappen der H. Kerk. — De Gemeenschap der Heiligen.

EVANGELISCHE GRONDREGELS. — I. De Helper, de Heilige Geest,
die de Vader in mijn Naam zal zenden, Die zal u alles leren.

(Joan., XIV, 26).
2. Gij zijt Petrus, en op deze steenrots zal 1k mijn Kerk bouwen, en de

poorten der hel zullen haar niet overweldigen. 	 (Matth., XVI, 18).
3. Die naar u hoort, hoort naar Mij; en die u versmaadt, versmaadt Mij;

en die Mij versmaadt, versmaadt Hem, die Mij gezonden heeft.
(Lucas, X, 16).

4. Luistert iemand naar de Kerk niet, zo weze hij u als de heiden en de
tollenaar.	 (Matth., XVIII, 17).

5. Wie de geboden gehouden en geleerd zal hebben, die zal groot genoemd
worden in het rijk der hemelen.	 (Matth., V, 19).

6. Zie, lk ben met u, tot op het einde der wereld. (Matth., XXVIII, 20).

HEILIGE GESCHIEDENIS. — De H. Geest bij het doopsel van
Christus. — Belofte en nederdaling van de H. Geest over de Apostelen.
De nieuwe Christenen. — Cornelius. — Voorafbeeldingen van de
H. Kerk : Aards Paradijs, Eva, Ark van Noah, tempel van Jeruzalem,
scheepje van Petrus, dubbele wonderbare visvangst; — gelijkenissen
van het net, van de genodigden. — Opperheerschappij van Petrus. —
Zending der Apostelen. — Mostaardzaadje. - Gemeenschap der
heiligen : Abraham bidt voor Sodoma, Mozes voor de Joden; Judith
en Esther; de Engel helpt Tobias; Judas de Machabeeër; de Heilige
Maagd.

ACHTSTE LES

Van de Vergiffenis der Zonden. — De Verrijzenis des Vlees.
Het eeuwige Leven.

EVANGELISCHE GRONDREGELS. — I. Wier zonden gij vergeeft,
hun zijn ze vergeven; wier zonden gij behoudt hun zijn ze behouden.

(Joan., XX, 23).
2. Haar vele zonden worden haar vergeven, omdat zij veel heeft liefgehad.

(Lucas, VII, 47).
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3. Die het goede gedaan hebben zullen hun graven uitgaan tot de opstandig
des levens; maar die het kwade gedaan hebben tot de opstanding des oordeels.

(Joan., V, 29).
4. Wie om mijn Naam, huis of broeders, of zusters... zal verlaten hebben,

zal honderdvoudig ontvangen en het eeuwig leven bezitten.
(Matth., XIX, 29).

5. Heer! tot wie zouden we gaan? Gij hebt de woorden van het eeuwig
leven.	 (Joan., VI, 69).

HEILIGE GESCHIEDENIS. — Koperen slang. — David.	 Nini-
vieten. — Lamme van Capharnaum. — Magdalena, de zondares. --
Verloren Zoon. — Goede Moordenaar. — Overspelige vrouw. —
H. Petrus. — Verrijzenis van het dochterken van Jaïrus, van Jezus-
Christus. — Woorden van Job, Tobias, Eleazar, de zeven Machabeese
broeders. — De arme Lazarus. — Gelijkenis van de twee schuldenaars,
van de verloren drachme. — Hemelvaart van Jezus.

NEGENDE LES

Van de Hoop. — de Genade Gods. — Het Gebed.

EVANGELISCHE GRONDREGELS. — I. Ik zal u niet als wezen
laten, Ik zal tot u komen.	 (Joan., XIV, 18).

2. In de wereld zult ge verdrukking hebben, maar wees welgemoed, ik
heb de wereld overwonnen.	 (Joan., XVI, 33).

3. Zonder Mij kunt ge niets doen. 	 (Joan., XV, 5).
4. Uit zijn volheid hebben wij allen ontvangen, en genade voor genade.
5. Vraagt en ge zult verkrijgen, opdat uw vreugde volkomen zij.

(Joan., XVI, •24).
6. Vraagt en u zal gegeven worden; zoekt, en ge zult vinden; klopt aan,

en u zal worden opengedaan.	 (Lucas, XI, 9).

HEILIGE GESCHIEDENIS. — Hoop van Job, Tobias, Suzanna, Daniël,
de jongelingen in de vuuroven, Eleazar, de Machabeeën, de H. Paulus.

Wanhoop van Cain, Judas, Saiil, Antiochus.

Vermetelheid van Samson, Goliath, Holofernes, Petrus.

Staat van gratie : Adam en Eva; de H. Maagd.

Heiligmakende genade : Bruiloftsmaal.

Getrouwheid aan de genade : David, Ninive, Heilige Maagd H. Paulus,
Magdalena, enz.

Weerstand aan de genade : Cain, Ezau, Pharao, en de mensen ten
tijde van de zondvloed, Jonas, Joden, Corozaïn, rijke jongeling, Jeru-
zalem, de verdorde vijgeboom, Judas.
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Gebed : Abraham, Mozes, Jozuë, moeder van Samuël, Daniël,
Zacharias, Tollenaar, Verloren Zoon, honderdman, Chananese vrouw,
nachtelijke hulpinroeping van de vriend, Jezus aan het graf van Lazarus,
in de Olijfhof, goede moordenaar, lofzang van de H. Maagd en van
Zacharias, aanbidding der herders en der Wijzen.

TIENDE LES

Van het Gebed des Heren.

EVANGELISCHE GRONDREGELS. — I. Zoekt dan eerst het rijk
Gods en zijn geréchtigheid, en al het overige zal u toegeworpen worden.

(Matth., VI, 33).
2. Niet van brood alleen leeft de mens, maar van alle woord, dat komt

uit de mond Gods.	 (Matth., IV, 4).
3. Vergeeft ge niet, dan zal uw Vader, die in de hemel is, ook u uw zonden

niet vergeven.	 (Marc., XI, 26).
4. Waakt en bidt, dat ge niet in bekoring komt. De geest is wel gewillig,

maar het vlees is zwak.	 (Matth., XXVI, 44).

HEILIGE GESCHIEDENIS. — Jezus leert het Gebed des Heren.
De Jongelingen in de vuuroven loven God. Jozef onderwerpt zich
aan Gods wil. Suzanna zegepraalt over de bekoring. bod verlost
Jozef uit het gevang, de Israëlieten uit Egypte, Tobias uit de muil
van de vis. Petrus en de Apostelen uit het gevang. — Gebed van
Jezus in de Olijfhof.

ELFDE LES

Van de Verering der Heiligen.

EVANGELISCHE GRONDREGELS. — I. Wees gegroet, vol van
genade, de Heer is met u; gezegend zijt gij onder de vrouwen.

(Lucas, I, 28):
2. Ziedaar uw Moeder. 	 (Joan., XIX, 27).
3. Zijn Moeder bewaarde al deze woorden in haar hart.

(Lucas, II, 19).
4. Omdat ge over weinig getrouw zijt geweest, zal Ik u over veel stellen.

(Matth., XXV, 23).
S. Gij, die Mij gevolgd zijt, wanneer de Mensenzoon zal zitten op de troon

zijner heerlijkheid, gij ook zult zitten op twaalf tronen en de twaalf stammen
van Israël oordelen. 	 (Matth., XIX, 28).

HEILIGE GESCHIEDENIS. — Voorafbeelding van Maria : Judith,
Esther. — Oorsprong der drie delen van de Engelse Groetenis :
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Engel Gabriël, Elizabeth, Heilige Kerk. -- Jezus eert zijn Moeder,
verhoort haar gebed te Canna, geeft ze ons tot Moeder. De H. Joannes
neemt de H. Maagd op in zijn huis. Kracht van Elias' mantel. — Een
dode verrijst bij het graf van Elizeus. De doeken van Paulus, de schaduw
van Petrus genezen zieken. De Apostelen verrichten wonderen.

TWAALFDE LES

Van de Liefde.

EVANGELISCHE GRONDREGELS. — I. Wie vader of moeder meer
bemint dan Mij, is Mijner niet waardig.	 (Matth., X, 37).

2. Heer, Gij weet alles, Gij weet dat ik U bemin.
(Joan., XXI, 17).

3. Ik geef u een nieuw gebod : Hebt elkander lief, gelijk Ik u heb lief gehad.
(Joan., XIII, 34-XV, 12).

4. Vader, vergeef hun, want ze weten niet wat ze doen.
(Lucas, XXIII, 34).

5. Met dezelfde maat, waarmede ge uitmeet, zal u teruggemeten worden.
(Lucas, VI, 38).

HEILIGE GESCHIEDENIS. -- Liefde tot God : Abraham gereed om
zijn zoon te slachtofferen; laatste vermaningen van Mozes; Magdalena;
de Heilige Maagd; liefde van Jezus tot zijn Vader.

Gebrek aan liefde tot God : Caïn, Satan, de Farizeeërs.

Liefde tot de Naaste : Abraham bidt voor Sodoma; zijn gastvrijheid.
Jozef verkocht door zijn broeders; David en Saul; Absalon; Esther.
De barmhartige Samaritaan. — Gift van de arme weduwe.

Jezus : de goede Herder, verloren schaap, verloren drachme,
verloren Zoon. Levenswijze der eerste Christenen.

Liefde tot de vijanden : Jozef en zijn broeders; Jezus op het kruis;
de heilige Stephanus; David en Saiil.

DERTIENDE LES

Van de tien geboden Gods.

EVANGELISCHE GRONDREGELS. — I. Indien ge Mij liefhebt,
onderhoudt mijn geboden.	 (Joan., XV, 15) .

2. Indien ge mijn geboden onderhoudt, zult ge in mijn liefde blijven.
(Joan., XV, 10).

3. Mijn juk is zacht en mijn last is licht. 	 (Matth., XI, 30).
4. Indien iemand mijn woord onderhoudt, zal hij de dood niet smaken in

eeuwigheid.	 (Joan., VIII, 51).

Bijb. Gesch.	 12
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5. Neemt mijn juk op u en leert van Mij! want Ik ben zachtmoedig en
nederig van harte, en ge zult rust vinden voor uw zielen.

(Matth., XI, 29).
6. Indien gij tot het leven wilt ingaan, onderhoudt de geboden.

(Matth., XIX, 17).

HEILIGE GESCHIEDENIS. — Tien geboden op de berg Sinai,
Getrouwheid aan de wet : Abraham, Matathias, Eleazar, Jezus en
Maria.

e Gebod : Offeranden van het Oud Testament.
Afgoderij : gouden kalf, priester van Baal, afgod Bel.
Superstitie of bijgeloof van Ochozias, de Farizeeërs.
Heiligschenderij : Philistijnen, Bethsamieten, Oza, Nabuchodonosor,

Balthasar. — Ongelovigheid der Joden. — Wanhoop van Caïn, Judas.
— Heliodoor. — Kooplieden in de tempel. — Soldaat, die Jezus slaat.

2e Gebod : Gelofte van de moeder van Samuël, van David, Jepthe,
Herodes. — Meineed der beschuldigers van Suzanna, van Jezus;
meineed van den H. Petrus. — De godlasteraars worden gestenigd.

3e Gebod : God rust uit na de schepping. — Instelling van de
sabbat. — Sabbatschenders gestenigd. — Ijver van Nehemias. —

Jezus geeft onderricht op de Sabbatdag, geneest een lamme hand,
verontschuldigt zijn leerlingen, die aren plukken.

4e Gebod : a) Abel, Sem en Japhet, (zaak, Jozef, Ruth, Samuël,
Tobias, Jezus. — b) Cham, Absalon, de zonen van Heli, de kinderen
die Elizeus bespotten.

c) Dienaren : Eliëzer, Jakob, Jozef. — Agar, Giëzi, ontrouwe rent-
meester, luie knecht.

d) Ouders : Tobias, Joachim en Anna; de moeder van de Machabeeën,
Jozef en Maria. — Heli.

e) Oversten : David, de honderdman. —Achab en Jezabel. —Athalie.
f) Vaderland : Esther, Judith, Judas de Machabeeër, Daniël, Jezus

en de Apostelen.
5e Gebod : Jozef en David vergeven; Jezus en de H. Stephanus

bidden voor hun beulen. — Hardvochtige knecht,  Cain, Pharao
(de kinderen der Hebreeërs), Zelfmoord van Saul; Achab en Jezabel,
Athalie, Herodes; zelfmoord van Judas; de Joden kruisigen Jezus en
stenigen de H. Stephanus, Ergernis der kinderen van Heli. --- Haat
van Cain, nijd der broeders van Jozef, gramschap van Ezaii.

6e en 9e Gebod : Zondvloed, Sodoma en Gomorrha, vrouw van
Putiphar, ouderlingen (Suzanna), David, Salomon, Herodes Antipas,
Herodiade, Samaritaanse vrouw, verloren zoon.

Kuisheid van Rebekka, Jozef, Suzanna, de heilige Joannes, de Heilige
Maagd.

7e en 10e Gebod : Acham, Giëzi, Achab, ontrouwe rentmeester,
onrechtvaardige rechter en weduwe, rijke vrek, Judas. — Zacheus
herstelt het gedane onrecht.
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8e Gebod : Waarheid : Jezus vóór Caïphas.
Eer van de naaste : Daniël verdedigt Suzanna; Jezus, Magdalena, de

Blindgeborene en zijn ouders.
Valse getuigenis : tegen Jozef, Suzanna, Naboth, Jezus.
Leugen : van het serpent (Eva). Jakob, de broeders van Jozef, Giëzi,

Herodes, de duivel (bekoring van Jezus), de H. Petrus. — Eleazer
sterft liever clan te liegen.

Valse belofte : Vrouw van Samson; Pharao; Ananias en Saphira.
Spotternij : Zondvloed. Cham, vrouw van Job, kinderen (Elizeus),

beulen en Farizeeërs tijdens Jezus' lijden.
Laster : Vrouw van Putiphar, ouderlingen (Suzanna), Jezabel, vijanden

van Jeremias, Jezus.
Lichtvaardig oordeel : Putiphar, Simon de Farizeeër, de Farizeeër in de

tempel; Schriftgeleerden bij de genezing van de lamme.
Schending van het geheim : DaI i la.

VEERTIENDE LES

Van de vijf geboden der H. Kerk.

EVANGELISCHE GRONDREGELS. — I. Luistert iemand naar de
Kerk niet, zo zij hij u als de heiden en de tollenaar. (Matth., XVIII, 17).

2. Versterk uw broeders. 	 (Lucas, XXII, 33).
3. Brengt dan vrucht voort, de bekering waardig.	 (Matth., III,. 8).
4. Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegen u. (Lucas, XX, 18).
5. Heer, ik ben niet waardig, dat gij onder mijn dak komt, maar spreek

slechts één woord en mijn knecht zal genezen.	 (Lucas, VII, 6, 7).

HEILIGE GESCHIEDENIS. — le en 2e Gebod : Sabbat der Joden
en Zondag der Christenen. — Joodse feesten : Pasen, Pinksteren,
Loofhuttenfeest. — Christelijke feesten. — Offeranden der Joden,
Melchisedech, Paaslam, Tabernakel, Tempel van Salomon. — Verrij-
zenis (Zondag). Leerlingen van Emmaus (Mis). - Straf der overtreders
en onteerders. Israëliet, die op de Sabbat hout had geraapt.

3e Gebod : Verboden vrucht (Aards Paradijs), vasten der Joden,
van Mozes, Elias, de Ninivieten, Judith, Daniël, Esther, Eleazer, de
Machabeeën, de H. Joannes de Doper, Anna de profetes, Jezus in de
woestijn.

4e Gebod : Adam en Eva willen zich vrij pleiten. Cain, Pharao,
Saiil, Antiochus. De Farizeeër in de Tempel en Judas bekennen hun
schuld zonder echt berouw. — Balthazar stelt uit. Goede belijdenis
van David, de Ninivieten, Magdalena, de verloren zoon, de goede
moordenaar.

5e Gebod : Paaslam, manna, toonbroden. Instelling van het
H. Sacrament. — Bruiloftskleed.
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VIJFTIENDE LES

Van de H H. Sacramenten.

EVANGELISCHE GRONDREGELS. — I. Uit zijn volheid hebben wij
allen ontvangen, en genade voor genade. 	 (Joan., I, 16).

2. Die gezond zijn, hebben geen geneesheer nodig. (Noodzakelijkheid
der sacramenten).	 (Matth., IX, 12).

3. Meester, wij zouden van U enig teken willen zien.
(Matth., XII, 38).

HEILIGE GESCHIEDENIS. — Besnijdenis. — Wijding der priesters
en levieten. Zuiveringen. Toonbroden. Paaslam. Offeranden, cere-
moniën, zalvingen, zegeningen, voorafbeeldingen van de sacramenten.

ZESTIENDE LES

Van het Doopsel. — Van de Uitwerksels der Doopsels.

EVANGELISCHE GRONDREGELS. — I. Zo iemand niet herboren
wordt uit water en de Heilige Geest, kan hij het rijk Gods niet binnengaan.

(Joan., III, 5).
2. Wie gelooft en gedoopt is, zal zalig worden. (Marc., XVI, 16).
3. Gaat, onderwijst alle volken en doopt hen in de Naam des Vaders en

des Zoons en des Heiligen Geestes.	 (Matth., XXVIII, 19).
4. Ik doop in water, maar Die na mij komen zal, zal u dopen met de

Heilige Geest en met vuur. 	 (Matth., III, I I).

HEILIGE GESCHIEDENIS. — Voorafbeelding van het Doopsel :
Ark van Noah, Besnijdenis, Doortocht door de Rode Zee. Naaman
van de melaatsheid gereinigd in de wateren van de Jordaan; Doopsel
van bloed der Onnozele Kinderen, Doopsel van St. Jan-Baptist. —
Doopsel van Jezus. — Onderhoud met Nicodemus. — Zending der
Apostelen om het Doopsel toe te dienen.

ZEVENTIENDE LES

Van het Vormsel. — Van de Uitwerksels van het Vormsel.

EVANGELISCHE GRONDREGELS. — I. Ik zal mijn Vader bidden
en Hij zal u een andere Helper geven, om in eeuwigheid bij u te blijven.

(Joan., XIV, 16).
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2. De Helper, de 	Geest, Die de Vader zenden zal in mijn Naam, Die
zal u alles onderwijzen, en u herinneren aan alles wat Ik u zeide.

(Joan., XIV, 26).
3. Wie Mij belijdt vóór de Mensen, die zal Ik ook belijden vóór mijn

Vader, die in de hemel is.	 (Matth., X, 32).

HEILIGE GESCHIEDENIS. 	 Jezus belooft de Heilige Geest aan de
gelovigen. (Joan., VI, 37-39). Voorbereiding van de Apostelen, neder-
daling van de H. Geest, uitwerkselen in de Apostelen en de nieuwe
Christenen, Oplegging der handen te Samaria, te Ephese.

ACHTTIENDE LES

Van het H. Sacrament des Autaars.

Van de Aanbidding van het H. Sacrament.

EVANGELISCHE GRONDREGELS. — I. Neemt en eet, dit is mijn
Lichaam... Drinkt allen hieruit, dit is mijn Bloed.

(Matth., XXVI, 26-27).
2. Ik ben het brood des levens... En het brood, dat Ik geven zal, is mijn

Vlees voor het leven der wereld.	 (Joan., VI, 48-52).
3. Mijn Vlees is waarlijk spijs en mijn Bloed is waarlijk drank.

(Joan., VI, 56).
4. Mijn Vader geeft u het ware brood uit de hemel, want het brood Gods

is Hij, die uit de hemel nederdaalt en leven geeft aan de wereld.
(Joan., VI, 32-33).

HEILIGE GESCHIEDENIS. — Voorafbeeldingen : Levensboom, Mel-
chisedech offert brood en wijn; Paaslam, manna, toonbroden; water
uit de rots; brood van Elias; verandering van water in wijn te Cana.

Aankondiging en belofte van het H. Sacrament des Altaars. Instelling
op het laatste Avondmaal.

NEGENTIENDE LES

Van de H. Communie.
Van de Manier om godvruchtig te communiceren.

EVANGELISCHE GRONDREGELS. — I. Heer, ik ben niet waardig,
dat Gij onder mijn dak komt.	 (Lucas, VII, 6).

2. Wie dit brood eet, zal in eeuwigheid leven. 	 (Joan., VI, 50).
(Zie andere grondregels, 1 4e en I8e les).
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HEILIGE GESCHIEDENIS. -- Vereiste gesteltenis : Genodigde zonder
bruilofstkleed. — Jezus bij Zacheus, bij Maria en Martha.

Soorten van communiën : Communie op het laatste Avondmaal, die
der leerlingen van Emmaus; veelvuldige Communie der eerste Chris-
tenen; onwaardige Communie van Judas; de H. Paulus berispt de
Corinthiërs.

TWINTIGSTE LES

Van het H. Sacrificie der Mis.
Van de Manier om godvruchtig Mis te horen.

EVANGELISCHE GRONDREGELS. — 1. Doet dit tot mijn gedachtenis.
(Lucas, XXII, 19).

2. Waar is mijn eetzaal, waar lk het Paaslam kan eten met mijn leer-
lingen?	 (Marc., XIV, 14).

3. En ziet, Ik ben met u alle dagen tot het einde der wereld.
(Matth., XXVIII, 20).

4. Ga uit naar de wegen en heggen, en dwing, dat men binnenga, opdat
mijn huis vol worde. 	 (Lucas, XIV, 23).

HEILIGE GESCHIEDENIS. — Offeranden van het Oud Testament. —
Sacrificie van Melchisedech, voorafbeelding van het H. Sacrificie der
Mis. — Voorzegging van Malachias. — Laatste Avondmaal. — Bloedig
offer van Calvarieberg. — Opdracht der H. Mis, gedurende de Apos-
tolische tijden. (Zie I Cor., X, 16; XI, 21-30).

EEN EN TWINTIGSTE LES.

Van de Biecht. -- Het Gewetensonderzoek. — Het Berouw. —
De Belijdenis. — Het verzwijgen der Zonden. — De Absolutie.

De Voldoening.	 De Uitwerksels der Biecht.

EVANGELISCHE GRONDREGELS. — I. Er zal vreugde zijn in de
hemel over één zondaar, die boetvaardigheid doet, méér dan over negen en
negentig rechtvaardigen, die geen bekering nodig hebben. (Lucas, XV, 7).

2. Petrus ging naar buiten en weende bitter.	 (Matth., XXVI, 7).
3. Zo gij u niet bekeert, zult gij allen omkomen. (Lucas, XIII, 3).
4. Mijn Vader, ik zondigde tegen de hemel en tegen u.

(Lucas, XV, I8).
5. 0 God, wees mij, zondaar, genadig.

	

	 (Lucas, XVIII, 18).
6. Zo ik iemand iets heb te kort gedaan, geef ik net vierdubbel weder.

(Lucas, XIX, 8).
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HEILIGE GESCHIEDENIS. — Berouw : van de tollenaar, de zondares
Magdalena, de H. Petrus, na zijn verloochening.

Vast voornemen : Achab en Joram dragen de uitwendige tekenen
van boetvaardigheid, zonder waarlijk bekeerd te zijn. — De bekeerde
Ephesiërs, werpen hun slechte boeken in 't vuur.

Belijdenis : de goede moordenaar. — Ananias en Saphira. — Praktijk
van de biecht gedurende de Apostolische tijden.

Voldoening : Gesels waaronder David de keus heeft. — Voldoening
van Zacheus. (Zie ook 1 4e les).

TWEE EN TWINTIGSTE LES

Van het H. Oliesel. — Het Priesterschap. — Het Huwelijk.

EVANGELISCHE GRONDREGELS. — I. Jezus legde aan ieder hunner
de handen op, en genas hen.	 (Lucas, IV, 40).

2. Zoals Mij de Vader heeft gezonden, zend ik u. (Joan., XX, 21).
3. Weid mijn lammeren, weid mijn schapen. (Joan., XXI, 15-17).
4. De oogst is wel groot, maar gering zijn de arbeiders; bidt dan de Heer

van de oogst, dat hij arbeiders in zijn oogst zende.	 (Lucas, X, 2.)

HEILIGE GESCHIEDENIS. — H. Oliesel : voorafbeeldingen : de
Apostelen zalven de zieken met olie. — Zie wat de H. Jakobus er
over zegt in zijn Epistel.

Priesterschap : Melchisedech. — Straf der oproerige priesters (Core,
Dathan, Abiron). Bloeiende staf van Aaron. — Keus der Apostelen. —
Kiezing van de H. Paulus opgegeven (I Tim., Ill).

Huwelijk : Adam en Eva. — Izaak en Rebekka. — Booz en Ruth. —
Tobias en Sara. Bruiloft van Cana.

DRIE EN TWINTIGSTE LES

Van de Zonde. •— Van de verschillende Soorten van Zonden.

EVANGELISCHE GRONDREGELS. — I. Uit het hart komen voort
de boze gedachten, die de mens besmetten.	 (Matth., XV, 19).

2. Op de dag des oordeels zullen de mensen rekenschap geven over elk
ijdel woord, dat ze zullen gezegd hebben.	 (Matth., XII, 36).

3. Wie kwaad doet, haat het licht, opdat zijn werken niet berispt worden.
(Joan., III, 20).

4. Zie, drie jaar kom ik vruchten zoeken aan deze vijgeboom en ik vind
er geen. Houw hem dus om... 	 (Lucas, XIII, 7).
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5. Wee u, Farizeeërs, gij huichelaars! Gij reinigt het buitenste van beker
en schotel en zijt van binnen vol onreinheid. 	 (Matth., XXIII, 25).

6. Hoogmoedigen in de gedachte hunner harten heeft Hij verstrooid.
(Lucas, I, 51).

HEILIGE GESCHIEDENIS. — Gedachten : Ongehoorzame engelen.
Wensen : Broeders van Jozef.
Woorden : Verloochening van Petrus.
Daden : Adam en Eva.
Verzuimenis : Heli.
Straf van de doodzonde : Adam en Eva, Zondvloed, aanbidders van

het gouden kalf, morrende Israëlieten, goddeloze Antiochus.
Straf van de dagelijkse zonde : Vrouw van Loth, Mozes (gebrek aan

betrouwen), Bethsamieten.
Hoogmoed : Toren van Babel, Aman, Nabuchodonosor.
Gierigheid : Acham, Achab, Giëzi, Judas.
Gulzigheid : Israëlieten in de woestijn (ze verlangen vlees). Ammon

op een feestmaal gedood. — Holophernes (dronken).
Nijd : Caïn, broeders van Jozef, Saiil.
Gramschap : Saiil, David en Nabal, Joram tegen Elizeus.
Traagheid : Samson, Salomon, trage dienaar in het Evangelie.

VIER EN TWINTIGSTE LES

Van de Deugden. — Van de goede Werken.

EVANGELISCHE GRONDREGELS. — (Zie Geloof, Hoop, Liefde,
3e, 9e en I2e les).

I. Weest voorzichtig gelijk slangen en argeloos gelijk de duiven.
(Matth., X, 16).

2. Zalig, die hongeren en dorsten naar de rechtvaardigheid, want ze
zullen verzadigd worden.	 (Matth., V, 6).

3. Het rijk der hemelen lijdt geweld en de geweldigen roven het.
(Matth., XI, 12).

4. Wat zijt ge bevreesd, kleingelovigen!	 (Matth., VI I I , 26) .
5. Ziet toe, dat ge uw gerechtigheid niet doet voor de mensen, om van

hen gezien te worden, anders zult ge geen beloning hebben.
(Matth., VI, I).

6. Ik had honger, en ge gaaft Mij te eten; Ik had dorst, en ge gaaft Mij te
drinken; Ik was vreemdeling, en ge naamt Mij op... (Matth., XXV, 35).

HEILIGE GESCHIEDENIS. — Zie Geloof, Hoop, Liefde, 3e, 9e en
I2e les).

Voorzichtigheid : Abraham en Loth scheiden van elkaar. Jakob gaat
Ezaii te gemoet. Vooruitzicht van Jozef, minister van Pharao. Wijze
en dwaze maagden.
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Rechtvaardigheid : Straf van Adonibezec. Vonnis van Salomon. Daniël
verlost Suzanna. Tobias. Onrechtvaardigheid van Achab.

Sterkte : David overwint Goliath. Judith. Esther. Job. Jeremias.
Daniël en zijn vrienden. Eleazar en de Machabeese broeders. Lafheid
van de rijke jongeling, van Pilatus.

Matigheid : Gedeon en zijn soldaten. Daniël en zijn gezellen aan
het hof van Babylonië. Jan-Baptist in de woestijn. Jezus. Overdaad
van Noah, Balthazar. — Goede werken. (Zie 10e, 12e, 14e les).

VIJF EN TWINTIGSTE LES

Van de Uitersten der Mensen. — Van de Dood. — De Hel

De hemelse Glorie.

EVANGELISCHE GRONDREGELS.	 I. Waakt, want ge weet noch
dag, noch uur. 	 (Matth., XXV, 13).

2. Zalig die dienaren, welke de Heer, wanneer Hij komt, zal wakende
vinden.	 (Lucas, XII, 37).

3. Met het oordeel, waarmede gij oordeelt, zult gij ook geoordeeld worden.
(Matth., VII, 2).

4. Geef rekenschap van uw rentmeesterschap.
(Lucas, XVI, 2).

5. Op het einde der zereld zullen de engelen uitgaan, en de bozen afschei-
den uit het midden der rechtvaardigen, en hen werpen in de vuuroven; daar
zal geween zijn en geknars der tanden.	 (Matth., XIII, 49-50).

6. Gij zult daar niet uitkomen, tot gij de laatste penning betaalt.
(Matth., V, 26).

7. De rechtvaardigen zullen blinken als de zon in het rijk huns Vaders.
(Matth., XIII, 43).

HEILIGE GESCHIEDENIS. — Dood : Adam veroordeeld om te
sterven. -- Zalige dood van Jakob, Jozef. -- Ellendige dood van Jezabel,
Balthazar, Antiochus, Herodes, Judas. -- Gelijkenis van de dwaze
maagden. — Getrouwe en wakkere dienaar.

Oordeel : Lazarus en de rijke vrek, parabel van de talenten, de
ontrouwe rentmeester. -- Vizioen van Ezechiël. -- Voortekens. —
Parabel van het onkruid. — Engelen van Jezus' Hemelvaart.

Hel : Dood van de rijke vrek. — Jezus spreekt dikwijls over het
vuur, het geknars der tanden, de knagende worm, enz...

Hemel : Zaligheden, aantal gelukzaligen, arme Lazarus.
Vagevuur : Offer van Judas de Machabeeër.
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