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Wat ik zelf begeerde to doers ; de Bijbelsche Gesehiedenis aan kinderen to verhalen, maar waartoe mij de tijd ontbrak, daarvoor hob ik gevonden eene Christelijke Vriendin,
wior werk ik met voile vrijmoedigheid aanbeveel .
Geheel in overeenstemming met hetgeen naar mijn oorleel eene Bijbelsche Geschiedenis voor kinderen zijn moot,
~eeft zij haar task opgenomen en volbracht. Zij geeft geene
.osse Bijbelsche tafereelen, waarbi j de onovertroffene eenvoud
ier Schrift vaak aan den vorm wordt ten offer gebracht ; maar
;en getrouw doorloopend verhaal van de gebeurtenissen, ons
n de Heilige Schrift geboekt, en dit doorgaans met de woorlen der Schrift zelve .
Spaarzaam is zij geweest met nit de gesehiedonissen
essen to trekken. Zij heeft ook hierin de Schrift gevolgd, die
)ns eenvoudig de gebeurtenissen mededeelt, maar zoo, dat de
ezer, ook indien hij eon kind is, gevoelt, wat hot verhaal tot
let geweten en hot levee spreekt .
Hot 100tal plaatjes verhoogt zeker de waarde en aanrekkelijkheid van dit boekje voor kinderen, terwijl de met
~ordeel gekozene teksten en psalmversjes gemakkelijk door hen
an buiten geleerd kunnen worden .
Kinderen van de Zondagsscholen en kleineren Catechiatien kan men hot tot voorbereiding voor hunne lessen in
~anden geven ; zij zullen na de lozing hot onderwijs boter
erstaan en volgen .
En, indien ook dit werkje under den zegen des Heeren
Sts mag bijdragen, om onze kinderen liefde to doers krijgen
our de Schrift, die ook hen wijs moot makers tot zaligheid,
our hot geloof in Christus, dan zal de Schrijfster zich zeker
Zeer dan beloond achten, en hij, die hot aanbeveelt, zal zich
erheugen, haar tot dit werk to hebben opgewekt.
LEIDEN,

October 1883.

J. H . DONNER.
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GESCHIEDENIS DES OUDEN TESTAMENTS.

1. De Schepping. (Genesis 1 :1

2 :3 .)

De Schepping .

oor God ells dingen geschapen had, was er niets van
alles, wet wij flu zien. Er waren nog geene menschen
en dieren ; geene boomers of planters werden gezien ; de aarde
zelve en de zon, de mean en de sterren waren er nog niet .
God alleen was er ; want Hij is van eeuwigheid. Toen heeft
God uit dat niet hemel en aarde geschapen .
Eerst was de aarde woest en ledig, en duisternis heerschte
overal ; maar de Geest des Heeren zweefde over die duistere
wateren ; want God wilds die aarde tot eene woonplaats voor
mensch en dieren geschikt makers . Hij gebruikte zes dagen
om dat werk to volbrengen . Eerst zeide God : ,,Er zij licht ;"
toen werd hot licht . God zag, dat het licht goed was, en Hij
noemde het dag, en de duisternis noemde Hij nacht ; dit gebeurde op den eersten dag . Op den tweeden dag maakte Hij
het uitspansel ; en scheidde de wateren, die boven het uitspansel waren, van die, welke offer het uitspansel waren, en
God noemde het uitspansel hemel. God wilds, dat de wateren,
Vijfde druk,
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die onder hat uitspansel waren, in eene pleats vergaderd warden, zoodat bet droge gezien ward ; dat droge noemde Hij
aarde, en de wateren noemde Hij zee ; die aarde moest nu
gras en planters en boomers voortbrengen ; dit gebeurde op den
derden dag .
Verder zeide God, dat er lichten in hat uitspansel moesten
zijn om onderscheid tusschen den dag en den nacht to makers,
en de meanders en de jaren aan to wijzen ; daarom maakte
God de zon om des daags to schijnen, en de mean en de sterren om des nachts licht to geven ; dit was hat werk van den
vierden dag. Op den vijfden dag heeft God de visschen en
de vogels geschapen ; op den zesden maakte Hij bet vee en
hat kruipend en hat wild gedierte om op de aarde to levers ;
en toen de aarde nu zoo was toebereid, zeide God : „Last ons
menschen makers naar ons beeld en naar onze gelijkenis ;" en
Hij schiep den mensch naar zijn beeld, dat is : goad, geschikt
om God to kennen en zijn wil to volbrengen .
Toen God Adam en E v a geschapen had, zegende Hij' hen,
en zeide : „Zijt vruchtbaar, en vermenigvuldigt, en vervult de
aarde, en hebt heerschappij over alles wet op aarde gemaakt
is ." Nu was hat werk der schepping volbracht ; God zag al
wet Hij gemaakt had, en hat was alles zeer goad . Daarna
heeft Hij niet maar geschapen, maar op den zevenden dag
heeft Hij gerust, en zoo den rustdag ingesteld ., opdat wij op
dien dag niet zouden workers, maar dien geb eel in den dienst
des Heeren zouden doorbrengen.
D'algoede God, die, door zijn groote kracht,
Den hemel schiep, deez' aard heeft voortgebracht,
Beschenkt u met zijn zegen.
De hemel is zijn eigendom, zijn troop
Maar 't menschdom heeft de vruchtbaar' aard' tar woon
van onzen God verkregen .
PSALM 115 : 8 .

2 . De Zoiideval .

(Gars . 3 :1 .-24 .)

oars God Adam en E v a geschapen had, heeft Hij hen in
een schooners hof, dien Hij in Eden geplant had, doers wo-,
pen. Dear waren vela mooie boomers, een van die was de boom
des levees, eon ander de boom der kennis des goads en des
kwaads . Wat waren zij dear gelukkig! Zij dachten aan nets
and rs den om den Heere to danken, die alles zoo schoon en
hoe jk gemaakt had, en hun vergunde dien hof to bebouwen
en to verzorgen . Waren zij nu maar den Heere gehoorzaam
gebleven, den zou hun geluk altijd geduurd hebben, maar dat
gebeurde niet . De duivel verleidde hen om tegen God to zondigen, en gebruikte daartoe de slang, omdat doze listiger was
den alle overige dieren .
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Na had God tot hen gezegd, dat zi$ van alle boomers I in
den hof mochten eten, behalve van den boom der kennis des
goeds en des kwaads . Maar de duivel zeide tot E v a : ,,Is het
ook wear dat God gezegd heeft, dat gij niet van ells boomers
eten moogt ." E v a antwoordde : „Wij mogen van ells boomers
eten, behalve van den boom der kennis des goeds en des
kwaads ; wanneer wij daarvan eten moeten wij den dood sterven." Doch de duivel zeide : „Gij zult den dood niet sterven,
maar God west, dat gij, als ge de vrucht van dies boom set,
zoo verstandig als God zult wezen, en het goed en bet kwaad
zult kennen . Dit woord van den Satan was een leugen, maar
E v a zag, dat de boom good was tot spijze, en den, de gedachte om zoo verstandig to worden als God, dat scheen hear
ook zoo begeerlijk ; zij nam van de vrucht on at ; zij gaf er
ook van ears hares man, en hij at met hear .
pill qj

De Val .

Toes zij de vrucht hadden gegeten was burs geluk verstoord ;
hunne oogen werden geopend, en zij zagen, dat zij naakt wares. Dear hadden zip vroeger noon aan gedacht, maar flu
maakte hun geweten hen zoo onrustig, en then zij de stem
des boron hoorden, werd hot nog veel erger . Zij verbergden
zich achter de boomers van den hof . Maar God riep : „Adam,
wear zijt gij ?" Toen moesten zij wel komen, on hadden zij
nu nog maar dadelijk hunne schuld beleden, maar in pleats
daarvan zochten zij itvluchten, en wierpen de schuld op
elkander. Eerst zeide A d am : „Ik hoorde uwe stem, en ik
vreesde, want ik ben naakt ; daarom verbergde ik mij ." Maar
de bore moist wel, wet zij gedaan hadden ; daarom zeide Hij
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„Hebt gij ook van den boom gegeten, waarvan Ik u gezegd
heb, dat gig niet eten moogt ?" A d a m antwoordde : „De vrouw,
die Gij mij gegeven hebt, die heeft mij van de vrucht gegeven, en ik heb gegeten ." E v a zeide : „de slang heeft mij bedrogen, en ik heb gegeten." Eer God nu aan de menschen de
straf hunner ongehoorzaamheid bekendmaakte, sprak Hij het
oordeel uit over den duivel, die hen had verleid . Hij zeide tot
de slang : „Omdat gij dit gedaan hebt, zijt gij vervloekt ; gij
zult op uwen bulk gaan, en het stof eten, en Ik zal vijandschap zetten tusschen u, en tusschen deze vrouw, en tusschen
uw zaad en haar zaad ; dat zaad zal u den kop vermorzelen,
en , gij zult het de verzenen vermorzelen ." In dit woord, dat
Hid tot den duivel zeide, gaf God dus aan de menschen de
heerlijke belofte, dat eenmaal de Heere Jezus op aarde zou
komen, en 'de straf der zonde zou dragen ; opdat alien die Hem
toebehooren van de heerschappij der zonde en van den duivel
zouden verlost worden . Maar de menschen moesten ook de gevolgen hunner zonde ondervinden ; zij zouden veel smart en verdriet moeten verduren ; de aarde werd vervloekt om hunnentwil,
zij zou hun doornen en distelen voortbrengen, zoodat zij voortaan
in het tweet huns aangezichts hun brood moesten eten, totdat zij eindelijk zouden sterven.
A d a m en E v a mochten ook niet meer in den hof van Eden
blijven woven ; God verdreef hen van daar, en stelde een
engel met een vlammend zwaard aan den ingang, opdat zip
nooit meer daarheen zouden terugkomen .
Een stroom van ongerechtigheden
Had d' overhand op mij ;
Maar ons weerspannig overtreden
verzoent en zuivert Gij .
PSALM

3 . Rain en Abel.

65 ;2a

(Gen . 4 :1-17 .)

et gebeurde daarna, dat E v a . een zoon kreeg ; toen
dacht zij zeker : dat is nu de Verlosser, dien de Heere
beloofd heeft ; maar dat was hij niet . Er moesten nog wel
4000 jaren verloopen, eer de belofte vervuld werd, en de Heere
Jezus, als het beloofde zaad der vrouw, werd geboren . De
zoon van E v a was K a In, en het bleek weldra, dat nu de
menschen gezondigd hadden, ook hunne kinderen niet goed
waren, maar een boos en bedorven hart hadden . K a i n kreeg
een broeder, die A b e l heette . K a i n was een landbouwer en
Abel een schaapherder.
Op zekeren dag brachten zij beiden den Heere een offer.
God had den offerdienst ingesteld, opdat de menschen daar'door er altijd aan' zouden denken, dat de Heere Jezus eenmaal als het eenige offer voor onze zouden aan het krurs zou
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sterven . K a i n bracht van de vruchten van zijn land, maar
A b e 1 bracht van zijne kudde . De Heere toonde, dat hot offer
van Abel Hem welgevallig was, maar dat van Kain niet.
K a i n kon den Heere goon offer brengen, dat Hem welbehagelijk was, want hij gevoelde zijne zonde niet, en had geene
behoefte aan vergeving. Hot hart van A b e 1 was van nature
wel even boos als dat van K am,
nmaar hij had vergeving van
zijne zonden gezocht en gevonden ; hij geloofde de belofte, die
God aan zijne ouders gedaan had, dat de bore Jezus eenmaal de straf der zonde zou dragon . In plaats dat Kain, toen
hij zag, dat de Heere zijn offer niet aannam, Hem vraagde
zijn hart to vernieuwen, word hij boos op A b e l . De Heere
wist wel wat in hem omging, daarom waarschuwde Hij hem
en zeide hem, dat als hij hot goede deed hot hem good zou
gaan, maar dat anders de zonde spoedig de overhand over
hem zou krijgen. Kain luisterde nlet naa1 die waarschuwmg ;
hij gaf toe aan al de booze gedachten van zijn hart.' Hier
ziet gij, hoe hij eons, toen hij met zijn brooder in hot ~veld
was, hem doodsloeg.

Daarna zeide God tot hem : „Waar is Abel, uw brooder?"
De Heere wilde, dat Kain zijne zonden zou belijden, maar hij
antwoordde : „ik weet hot niet, bon ik mijns brooders hoeder ?"
God antwoordde hem, dat Hij zeer good zijne misdaad gezien
had, en die zou straffen. Omdat hij zijn brooder vermoord had,
was hij vervloekt ; hij zou nergens rust kunnen vinden, maar
moeten zwerven op aarde .
Kain word bevreesd, toen hij dit hoorde, hij zeide : „mijne
misdaad is grooter dan dat zij vergeven worde ;" maar zijn
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spijt was niet hat ware berouw, dat ons tot den Heere de
toevlucht deaf nemen ; hij was alleen bang, dat nu ieder, die
hem vend, hem zou dooden . De Heere stelde een teeken aan
hem, opdat dit niet zou gebeuren . Teen ging K a i n weg van
hat aangezicht des Heeren, en bouwde eerie stad, wear hij met
vrouw en kinderen woonde .
Een iegelijk, die zijnen breeder heat, is een doodslager .
1 Jox. 3 :15a .

4 . Hat geslacht van KaIn en dat van Seth .
(Gen . 4 :18-5' :29 .)
a den dood van Abel kregen Adam en E v a wader
een zoon ; zij noemden dien Seth, en widen : „nu
heeft de Heere ons een anderen zoon in de pleats van A b e l .
gegeven." K amn kreeg ook kinderen en kleinkinderen . Onder
dozen waren er velen, die nuttige uitvindingen deden ; dear was
Jab al, die den menschen leerde, hoe zij Lenten veer de herders moesten waken, en T u b a 1 K a i n, die de kunst uitvond
om hat ijzer en hat koper to bewerken, en J u b al, die hat
eerst muziekinstrumenten maakten, maar zij gebruikten hunne
gaven niet om God to dienen ; zij dachten slechts aan zich
zelv
en lochten hunne eigene ear . Alleen in hot geslacht
van e t h beef de diarist des Heeren bewaard .
In den tijd teen E n o s, de zoon van Seth, leefde, begonnen
de menschen zich met elkander to vereenigen, om tot den
Heere to bidden . Ook was H e n o c h eon van de nakomelingen
van S e t h. Van Hen o c h lawn wig, dat hid met God wandelde
dat is : dat hij den Heere lief had, en in zijne gemeenschap
leefde. H e n o c h is niet gestorven ; God nam hem van de aarde
weg, en bracht hem in den hemel, zonder dat hij den dood
gezien heeft.
In dien tijd warden de menschen veal ouder den flu ; Adam
ward 930. Saar. H e n o c h is niet zoo end geworden als de anderen, hid was 365 Saar, teen de Heere hem wegnam : maar
zijn zoon M e t h u s a l a c h is 969 jeer geworden . De zoon van
M e t h u s a 1 a c h was L a m e oh ; daze kreeg een zoon en noemde
hem N o a c h, en wide : „daze zal ons troosten over ons
work, en over de moeite die ons overkomt omdat de Heere
hot aardrijk vervloekt heeft ." Dat dit woord van Lame c h
waarheid was, zullen wij weldra zien .

S,

Let tech, en zie op vromen en oprechten,
want, wet men dank' van d'uitkomst hunner pawn,
God kroont met vree bet einde zijner knechten ;
Maar, durft men stout des Heeren wet versmaan,
Dan zal Gods wrack den berg van hoogmoed slechten .
En 't boos geslacht, ten grond toe, dean vergaan .
PSALM 37 :19.
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5 . De Zondvloed . (Gen . 6 :1-9 :17 .)
2tierna gebeurde hot, dat de boosheid der menschen op
aarde bovenmate toenam . Ook het geslacht van S e t h
bleef den Heere niet getrouw, maar begon zich met hen, die
in de zonde leefden, to vermengen . N o a c h alleen diende
den Heere.
God besloot dien afval to straffon door ells menschen, die
op aarde leefden, door eon zondvloed to verdelgen, dock N o a c h
en de zijnen to behouden . Hij wilds echter die straf 120 jaren
uitstellen om hun tijd tot bekeering to geven, maar de menschen gebruikten dien tied niet om den Heere to zoeken .
God zeide tot N o ach, dat hij eene ark moest waken, om
als do zondvloed over de aarde kwam, met zijne vrouw en
zijne zonen daarin to gaan .

De Ark .
Gij vindt hier eon of beelding van die ark ; zij was zeer
groot ; 300 ellen lang, 50 ellen breed en 30 ellen hoog ; van al
de dieren komen dear tot N o a c h, want God had gozegd, dat
or van de dieren twee aan twee tot hem zouden komen ; die
moesten ook in do ark gaan om in het leven behouden to
worden . Toen begon hot op aarde to regenen 40 dagen en 40
nachten achtereen, maar N o a c h ging met zijne huisgenooten
on met de dieren n de ark, en de Heere sloot de dour echter
hem toe . Hot water kwam zoo hoog, dat ells menschen en
dieren verdronken, on dat zelfs ells hooge bergen bedekt
werden, maar N o a c h en die met hem in do ark waron, wareli
veilig, want de ark dreef op de wateren.
Emdehjk Meld de regen op, en de ark rustte op den berg
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Ararat. N o a c h maakte 'bet venster open, dat in de ark was,
en hij liet een raaf nit ; die raaf vloog dikwijls been en we
der. Daarna liet hij, eene duff uit, maar de duff vond nergens
eene pleats, wear zip kon rusten, want de aarde was nog niet
droog ; zij keerde weder near de ark, en N o a c h stak zijne
hand nit om hear in to nemen. Zeven dagen later bet hij hear
weder uit, toen kwam zij terug met een olijftakje in den bek ;
daaruit zag N o a c h, dat de aarde begon op to drogen . Daarna
deed hid bet deksel van de ark af, en zag dat de aarde geheel droog was ; maar hij wachtte nog . Eerst toen God hem
daartoe verlof gaf, ging hij met zijne vrouw en zijne zonen
uit de ark. Het aerate, wet hij daarna deed, was den Heere
een brandoffer to offeren om Hem to danken .
Toen wide God, dat, hoewel bet hart des menschen van
zijne jeugd of boos is, Hid toch niet meer al wet leeft door
bet water zou doers omkomen . De Heere stelde den regenboog,
dien wij in de wolken zien, tot een teeken van bet verbond,
dat Hij toen met de menschen maakte, waarbij Hij bun beloofde, hen niet meer alien door een zondvloed to verdelgen .
vraagt near den Heer en zijne sterkte ;
Near Hem die al uw hail bewerkte .
zoekt dagelijks zijn aangezicht,
Gedenkt ears 't gears Hij heeft verricht,
Aan zijn doorluchte wonderdaan,
En wilt zijn straffen gadeslaan .
PSALM 105 :3.

6 . De zonen van Noach .

(Gen . 9 :18

27 .)

e drie zonen van Noach waren : S e m, Cham en
,.
J a f e t . N o a c h had een wijngaard geplant ; eens had
hid to veal van den win gedronken, en was zoo in zijne tent
in sleep gevallen . Als C ham dit zag, bespotte hij zijn vader,
en vertelde bet ook aan zijne broeders, maar die deden niet
met hem made . Zij nemen een kleed en bedekten bun vader
daarmede ; terwijl zij dat deden, gingen zij achteruit, omdat
zij bun vader niet wilden zien liggen .
Toen N o a c h ontwaakt was, bemerkte hij wet C h a m gedaan had, en wide : omdat hij zijn vader bespot had, zouden
zijne kmderen vervloekt zijn, en hunne broeders als knechten
moeten dienen. Tegen S e m en J a f e t wide hij, dat God Zich
bijzonder als den God van S e m en van zijn geslacht zou
openbaren, en dat ook bet geslacht van J a f e t in die zegeningen zou dealers, en zeer uitgebreid zou worden . Die drie
zonen van Noach zijn de stamvaders geworden van bet
nieuwe menschengeslacht, dat na den zondvloed op aarde ge-
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twoond heeft . Wat N o a c h tot hen gezegd heeft is gebeurd ;
het geslacht van S e m heeft het eerst de zegeningen van Gods
genade ontvangen, zooals wij later zien zullen .
Gij zult uw ouders need'rig eeren,
Opdat uw God, die eeuwig leeft,
Uw dagen gunstig moog' vermeeren
In 't land, dat zijne hand u geeft .
WET DES HEEEEN VS .

7 . De torenbouw van Babel .

(Gen . 11 :1

s.

9 .)

oen N o a c h uit de ark was gegaan, had God tot hem
gezegd, dat zijne nakomelingen over de geheele aarde
moesten verspreid worden ; maar later zeiden de menschen
tegen eelkander : „wij zullen eene stad bouwen, en een hoogen

De torenbouw.

toren maken, ,zoo hoog, dat , hij tot aan den hemel reikt ; daar
zullen wig bi~ elkander bhwen woven, en groot en machtig
worden .
Opp het plaatje ziet gij, hoe zij tichelsteenen bereiden om
den toren nog hooger to maken ; maar God zag wel, dat zij
uit hoogmoed en ongehoorzaamheid zoo deden, daarom heeft
Hij hun werk verbroken. Hij verwarde hunne spraak, zoodat
zij elkander niet meer verstonden ; toen konden zij niet met
bouwen voortgaan, maar moesten zich wel over de geheele
aarde verspreiden. De stad, die zij begonnen waren to' bouwen,
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w end Babel genoemd, omdat de Heere dear harms spraak verwarde .
q een ding geschiedt er ooit gewisser,
Dan 't hoog bevel van 's Heeren mood ;
Zijn god'lijk almacht spreekt, en 't is er,
Zijn wil gebiedt, en 't wordt terstond .
Schoon de heidnen semen
List op list beramen,
(hod verbreekt hun' read :
Schoon de mogendheden
Snood' ontwerpen smeden,
Hg belacht hear heat .
PSALM 33 :6.

8 . De roeping van Abraham . (Gen . 11 : 31 12 : 7 .)
ooals wij reeds nit de geschiedenis van Babels torenbouw konden zien, zijn ook de menschen, die na den
zondvloed op aarde woonden, van den Heere afgeweken . De
afval van God werd zelfs zoo erg, dat de mensnhen afgoden
maakten, en die in de pleats van God dienden ; maar God

De uittocht van Abraham .

wilds, dat er een yolk op aarde zou zijn, dat zijn eigendom
was, en dat zijn dienst bewaarde ; daarom riep Hid A b r a h a m
om de stamvader van dat yolk to zijn .
A b r a h a m was uit het geslacht van S e m, tot wien N o a c h
gezegd had, dat God Zich als den God van zijn geslacht zou
openbaren, maar hij woonde in een land, wear de afgoden gediend werden . Toen wide God tot hem, dat hij dat land moest
verlaten ; hij moest ook afscheid nemen van zijne bloedver-
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wanten en van zijne vaders huffs, en near het land gaan, dat
God hem zou wijzen . A bra h a m moist Dog Diet hoe het land
was, waarheen hij moest gaan, en of hij kort of lang zou
moeten reizen ; maar hid deed wet God tot hem gezegd had .
Hier ziet gij hem Ur der Chaldeen verlaten om near het
land Kanaan to gaan . Met hem gingen zijne vrouw S ar a, zijn
vader T e r a h en zijn neef Lot, maar T e r a h stierf onder
weg . Zoo kwam den A b r a h a m met zijne vrouw en zijn neef
in Kanaan, dear verseheen hem de Heere en beloofde hem,
dat Hij dat land aan hem en zijne nakomelingen zou geven .
En A b r a h a m bouwde dear den Heere eon altaar om Hem
offeranden to brengen .
Door het geloof is Abraham, geroepen ztjnde, gehoorzaam geweest,
om nit to gaan near de pleats, die hjj tot een erfdeel ontvangen
zou ; en hij is uitgegaan, Diet wetende, wear hij komen zou .
HEBBEEN 11 :8.

9 . Abraham en Melehizedek .

(Gen . 13 : 1 14 : 20 .)

b r a h a m en L o t hadden beiden zoo vele bezittingen
en zoo veel vee, dat het land to klein werd om er semen
to wonen ; ook kregen de herders van L o t twist met die van

Melchizedek en Abraham .

A b r a h am . Daarom zeide A b r a h am, dat or geen twist tusschen hen mocht zijn ; het was veel beter, dat z1j van elkander
scheidden ; L o t moest maar kiezen, wear hij het liefst wonen

wilde . . L o t zag, dat de v akte van Sodom en Gomorra bij de

1 .2
Jordaan zoo mooi en zoo vruchtbaar was, en koos dat land, maar
hij dacht er niet aan, dat de menschen, die daar woonden,
zoo boos en goddeloos waren .
Na eenigen tijd kwam er oorlog in hat land, waar L o t
woonde ; de koning van Sodom werd verslagen, en L o t gevangengenomen . Dit hoorende wapende A b r a h a m zijne knechten, en ging L o t verlossen. Hij versloeg al de koningen, die
tegen den koning van Sodom oorlog gevoerd hadden, en bevri~dde L o t . Toen A b r a ham nit den oorlog wederkeerde,
kwam M e l c h i z e d e k, koning van Salem, hem to gemoet. Gij
ziet hier afgebeeld, hoe hij Abraham brood en wijn brengt ;
hid heeft hem ook gezegend, want deze M e l c h i z e d e k was
een priester des allerhoogsten Gods, en A b r a h a m heeft hem
hit tiende deal van al zijne bezittingen gegeven . M e l c h i z e d e k
was een voorbeeld van den Heere Jezus ; want van den Heere
Jezus staat geschreven :
De Heere heeft gezworen en hat zal Hem niet berouwen : Gij zijt
Priester in eeuwigheid naar de ordering van Melchizedek .
PSALM 110 :4.

10 . Job .
J hebben in hat voorbeeld van M e l c h i z e d e k gezien,
dat er in dien tij d behalve Abraham nog menschen
gevonden werden, die den Heere dienden . Zoo leefde ook waarschijnlijk in . dezen tijd een man, die om zijne godsvrucht be :
kend was ; zljn naam was J o b . Die man was zeer risk, hid
had zeven zonen, en drie docbters en veal vee ; maar bij zijn
ri~kdom vergat hid den Heere niet .
Nu hebben wij reeds in de geschiedenis van den zo?deval
gezien, dat de dowel niet rustte ear hij de menschen tot
zonde verleid had ; ook de vroomheid van J o b kon hij niet
dulden . Hij dacht : hat is voor Job waarlijk geene kunst den
Heere to dienen, nu hij zoo vale zegeningen geniet ; als die ears
ophouden, zullen wij wel zien, dat al zijne vroomheid verdwi~nt . God vond goad om deze proef to nemen.
Het gebeurde, dat, terwijl Jobs kinderen in hat huffs van
hun oudsten broader bij elkander waren, de runderen door
vijanden geroofd, werden. Een bode ging die tijding aan Job
brengen, en terwijl deze nog sprak, kwam een ander verhalen,
dat al de schapen door een onweder gedood waren, en nog
een ander, dat de roovers al de kameelen hadden gestolen, en
eindelijk kwam de treurigste tijding : dat hat huffs, waarin
J o b s kinderen bij, elkander waren, was ingestort, en dat zij
allen order de puinhoopen den dood gevonden hadden . Door
zoo vale onheilen ,werd J o b diep terneder gebogen, maar hij
zondigde niet . In zijne smart kon hij zeggen : „De Heere heeft

13
gegeven, de Heere heeft genomen, de Naam des Heeren zij
geloofd."
Maar nog zwaarder werd hij beproefd ; hij werd door eene
verschrikkelijke ziekte aangetast, waardoor zijn geheele lichaam
met booze zweren bedekt was, en toen hid in zijne smart
nederzat, kwelde zijne vrouw hem, door to zeggen : „B1ijft gij
flu nog den Heere dienen, flu hot u zoo slecht gaat .
Maar
Job antwoordde : ,,zouden wij hot goede van God ontvangen,
en niet hot kwade ?" hij zondigde niet . Zijne drie vrienden
kwamen hem beklagen ; zij konden niet begrijpen, waarom
God J o b zoo verdrukte, en dachten, dat hij om de eene of
andere zonde gestraft werd, en dear J o b antwoordde, dat hij
zich niet bewust was, van den Heere to zijn afgeweken, deden
z1j hem harde verwijten . Maar God had Job beproefd, opdat
hot openbaar zou worden, dat geene verzoeking of beproeving
dat, wet de Heere in hem gewerkt had, kon wegnemen ; en
toen de tijd was gekomen, redde Hij hem .
Eerst sprak de Heere tot J o b in een onweder, en toonde
hem, hoe nietig de wljsheid der menschen bid Gods grootheid
en almaeht is ; toen verootmoedigde Job zich voor den Heere,
omdat hij sterker den to voren gevoelde, wie hij tegenover
zulk een God was . Na Gods doel was bereikt, en J o b door

de beproeving was geheiligd, gaf de Heere hem meer den hij
verloren had terug . Hij herstelde van zijne ziekte, en werd in
alles zoo gezegend, dat hij nog meer vee en bezittingen kreeg
den vroeger ; ook schonk de Heere hem weder zeven zonen en
drie dochters . Nog 140 jaren mocht hij dien voorspoed genieten .
De Heer verlost en spaart
Zijn yolk, dat op zijn hulp vertrouwt
Het zal, door Hem in guest beschouwd,
Niet schuldig zijn verklaard.
PSALM 34 :11.

11 . De belofte aan Abraham gegeven.
(Gee . 15 : 1-6 . 16 : 15-18 : 15 .)

!)

t j oen A b r a h a m in Kanaan kwam, en de Heere tot hem
zeide : „dit land zal lk aan u en aan uw zaad geene,"
had hij nog geene kinderen, toch was hij reeds 75 jaren . Later
heeft de Heere meer den eenmaal die belofte herhaald . Eons
leidde God hem uit near buiten, en zeide : „Zie op near den
hemel, en tel de sterren, indien gij ze tellers kunt ; zoo zal uw
zaad zijn ;" en Abraham geloofde hot woord, dat de Heere
tot hem gezegd had. Toch duurde hot nog vole jaren, eer die

belofte vervuld werd .
Nu hadden A b r a h a m en S a r a eene dienstmaagd, H a g a r
genaamd : toen H a g a r eon zoon kreeg dachten zij, dat dit de
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zoon was, van wien God gesproken had, maar de Heere zeide
tot Abraham, dat Ismael, de zoon van Hagar, wel de
stamvader van een groot yolk zou worden, maar S a r a zou
ook een zoon krijgen, then zip I z ak moesten noemen . Daarna
verscheen God aan A b r a h a m, en richtte met hem zijn verbond op ; Hij gaf hem de belofte, dat Hij hem en zijn zaad
na hem tot een God zou zijn en verzegelde dit verbond door
de instelling der besnijdenis .
Eens zat A b r a h a m in . .de deur zijner tent, toen hij drie
manners zag aankomen ; hid lisp hun to gemoet en boog zich
ter aarde, want hij had bemerkt, dat die manners engelen
warm, en dat een van hen de Heere was . Daarom zeide
Abraham : „Heere, als ik genade in uwe oogen gevonden
heb, ga dan toch niet voorbij, maar kom bij mij in, en ik zal
wat gereed makers om u voor to zetten ." De drie manners
deden, wat A b r a h a m gevraagd had, en A b r a h a m haastte
zich om aan S a r a to zeggen, dat zij meelbloem kneden en
koeken moest bakken ; zelf ging hij naar de kudde om een
kalf nit to zoeken, en dat to laten bereiden . Toen de maaltijd
gereed was, zette hij hun then voor, en stond bij hen, terwijl
zij aten. Die engelen zeiden : „Waar is Sara?" Abraham
antwoordde : „zij is in de tent." Daarop zeide de Heere
„Omtrent dezen tijd over een jaar zal Ik weder tot u komen,
en Sara zal eon zoon hebben ." Sara hoorde wat de Heere
zeide ; maar zij laehte, want zij kon list niet gelooven . Er
warm al 25 jaren voorbijgegaan, sedert de Heere de eerste
belofte aan Abraham gedaan had, zoodat hij nu 100 en
Sara 90 jaar oud was . De Heere zeide . „Waarom heeft Sara
gelachen ?" S a r a antwoordde : „Ik heb niet gelachen," want
zij schaamde zich om list to bekennen ; maar de Heere zeide,
dat zij wel gelachen had, maar zijne belofte zou zeker vervuld
worden, want niets zou den Heere to wonderlijk zijn .
God zal zijn waarheid nimmer krenken ;
Maar eeuwig zijn verbond gedgnken .
Zijn woord wordt altoos trouw volbracht
Tot in list duizendste geslacht .
't Verbond met Abraham zijn vi"ind,
Bevestigt Hij van kind tot kind .
PSALM 105 :5 .

12 . Sodom en Gomorra .

(Gen . 18 :16

19 :29 .)

e engelen vertrokken, en gingen den weg op naar Sodom,
maar A b r a h a m ging met hen om hen to geleiden .
Onderweg zeide de Heere tegen A b r a h a m, dat Hij voor hem
niet verbergen wilds, wat Hij doers zou . Hij had gezien, dat
de zonde van de inwoners van Sodom en Gomorra zeer groot
was ; daarom wilds Hij die steden verdelgen .
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Toen gingen de twee engelen verder near Sodom, maar
A b r a h a m bleef voor het aangezicht des Heeren steers, en
zeide tot Hem : „Zult Gij de rechtvaardigen met de goddeloozen doers omkomen ; misschien zijn er vijftig rechtvaardigen in die stall ; den zult Glj ze immers sparen om die vijftig ?" De Heere antwoordde, dat Hij de stall niet zou verderven,
indien er vijftig rechtvaardigen daarin waren . Abraham ging
verder en zeide : „misschien zijn er veertig rechtvaardigen ;"
de Heere zeide weder dat Hij om die veertig de stall zou
sparen . Doch Abraham zeide : „misschien zijn er dertig ?"
en toen de Heere beloofd had, dat Hij ook den de stall zou
ontzien, zeide Abraham, dat de Heere toch niet toornig op
hem moest wezen, omdat hij zoo aanhield, maar misschien
waren er twmtig ; toen de Heere zeide, dat Hid om die
twintig de stall zou sparen, zeide Abraham flog : „misschien
zullen er tiers gevonden worden ." Nog eenmaal beloofde de

Heere hem, dat Hij om die tiers de stall niet zou verderven ;
maar toen ging de Heere weg, en A b r a h a m keerde near
zijne woonplaats terug .
Er waren geen tiers rechtvaardigen in Sodom, maar toch
woonde L o t dear . De engelen gingen near L o t, en zeiden
hem, dat hij de stall moest verlaten, want de Heere zou hear
verderven . L ,o t vertelde dit aan zijne schoonzonen, maar die
wilden het nlet gelooven ;Toen zeiden de engelen, dat hid zich
moest haasten, en met zijne vrouw en zijne twee dochters de
pleats moest verlaten, en dear hid flog niet dadehjk gehoorzaamde, grepen zlj hem en zijne vrouw en dochters bid de hand
en brachten hen buiten de stall zeggende, dat zij zich haasten
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moesten om hue levee to redden, en near het gebergte vluchten ;
ook mochten zij onderweg niet stilstaan en niet achter zich zien,
anders zouden zij omkomen . En de Heere deed zwavel en vuur
over Sodom en Gomorra regenen . Gij ziet op het plaatje, hoe die
steden reeds in brand staan ; gij ziet ook, dat alleen L o t . en
zijne twee dochters vluchten, want de vrouw van L o t was
ongehoorzaam geweest aan het . .woord der engelen : zij had
achterom gezien ; daarop werd zip in een zoutpilaar veranderd ;
maar L o t en zijne twee dochters werden behouden .

ga,

De Heer toch slaat der menschen wegen
En wendt alom het oog van zijn gene
Op zulken, die oprecht en rein van zeden,
Met vasten gang het pad der deugd betreden ;
(hod kept hue weg, die eeuwig zal bestaan,
Maar 't heilloos spoor der boozen zal vergaan .
PSALM 1 :4 .

13 . Hagar en Ismael .

(Gee. 21 :1

21) .

e Heere deed wet Hij aan A b r a h a m beloofd had : eer
bet jaar om was, kreeg Sara een zoon, en Abraham
noemde hem I z a k. Toen I z a k gespeend werd, maakte A b r ah a m een grooten maaltijd . Bij die gelegenheid zag S a r a, dat

Hagar met hear zoon in de woestjn .

I s m a e 1 I z a k bespotte . Zij was daarover zeer boos, en zeide
tegen Abraham, dat hij Hagar en I s m a e 1 moest wegzenden. A b r a h a m vond dat niet goed, maar God zeide hem, dat
hij doen moest wet S ar a gezegd had, want alleen Iz a k was
de zoon, van wien Hij hem zulke heerlijke beloften gegeven had .
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Toen stood A b r a h a m des morgens vroeg op, en H a g a r
een brood en eene flesch water gevende, zond hij haar met
haren zoon weg . H a g a r en I s m a e 1 dwaalden in de woestijn ;
maar na eenigen tjd was de flesch ledig en hadden zij goon
water om to drinkers. Zij dachten, dat zij van dorst zouden
omkomen, en H a g a r legde I s m a e 1 onder een boom neder.
Gij ziet hier, hoe zij zelve een eind ver van die plaats gaat
zitten, omdat zij hem niet kon zien sterven . Nog zat zij daar
weenende, toen de engel des Heeren tot haar riep : „Wet is u,
H a g a r?" De Heere zeide verder, dat Hij hot geroep van den
jongen gehoord had ; zij moest near hem toe gaan, hem oprichten en bij de hand houden, want hij zou niet omkomen,
maar God zou hem tot een groot yolk makers . Daarop opende
de Heere hare oogen ; zij zag eon waterput, zoodat zij de
flesch kon vullen en haren zoon to drinkers geven. De Heere
was verder met I s m a e 1, hij woonde in de woestijn en word
een boogschutter, en de stamvader van de zwervende Arabieren .
Roep Mij ears in den dag der benauwdheid ; Ik zal er u uithelpen, en gij zult Mg eeren .
PSALM 50 : 15 .

14 . Abrahams offerande .

(Gen . 22 :1 18 .)

et gebeurde daarna, dat God A b r a h a m riep, en hem
zeide : „Neem flu uwen zoon, dien gig lief hebt, ga near
hot land Moria, en offer hem aldaar op een der bergen, dien
Ik u zeggen zal." Abraham dacht er wel aan, dat I z a k de
zoon der belofte was, uit wien God hem eene talrijke nakomelingschap had toegezegd, maar hij gehoorzaamde hot woord
des Heeren ; hij stood des morgens vroeg op, zadelde zijn ezel,
en kloofde bout voor hot brandoffer . Toen ging hij met I z a k
en met zijne twee knechten op weg .
Nadat zij drie dagen gereisd hadden, zag Abraham
van verre de plats, waarheen hij moest gaan ; hij bevel zijne
knechten met den ezel daar to blijven ; hij en I z a k gingen
alleen vender. A b r a h a m legde hot bout op I z a k ; zelf nam
hij hot vuur on hot mes in de hand ; zoo gingen zip naast
elkander. Onderweg zeide I z a k : „Vader, zie hot vuur en hot
bout, maar wear is hot lam ten brandoffer ?" Dat woord moot
A b r a h a m door de ziel zijn gogaan, maar hij antwoordde
alleen : „God zal Zichzelven eon lam ten brandoffer voorzion,
mijn zoon ." Aan de plaats, die God hem aangewezen had,
gekomen, bouwde A b r a h a m een altaar . Gij ziet hier, hoe
hij hot bout daarop geschikt, en zijn zoon gebonden on op
hot bout gelegd heeft ; reeds nam hij bet mes in de hand om
Vvjfde druk,
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zijn zoon to slachten, toen de Engel des Heeren tot hem
riep : ,,A b r a h am, Abraham!" Hij antwo ordde : „Zie bier
ben ik." De Heere zeide : „Strek uwe hand niet uit aan den
jongen, en doe hem niets, want nu weet Ik, dat gij Godvreezende zijt, en uwen zoon van Mij niet onthouden hebt ." Als
Abraham omzag, ontdekte hij eon ram, dat in de struiken
verward was ; dat offerde hij in de plaats van zijn zoon . De
berg waar dit alles gebeurde, noemde hij : „De Heere zal hot
voorzien!"

De offerande van Izak .

Daarna riep de Engel des Heeren hem nog eens, en zeide :
omdat hij dit gedaan had, en op bet bevel des Heeren gereed
was zijn zoon to offeren, zou God hem zegenen ; Hij zou hem
nit Izak eene nakomelingschap geven, zoo talrijk als de
sterren des hemels, en als bet zand, dat aan den never der
zee is ; ja, in dat zaad zouden alle volken der aarde gezegend
worden ; dat is : nit bet yolk, dat van I z a k stamde, zou de
Heere Jezus, do beloofde Verlosser, geboren worden .
Abraham werd verhinderd om I z a k to offeren, maar God
heeft eenmaal zijn Zoon overgegeven tot eene offerande voor
de zonde.
Want alzoo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eeniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk, die in Hem gelooft,
niet verderve, maar bet eeuwige leven hebbe .
JOH. 3 :16.
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15 . Izak . (Gen . 24 :1

67 . 25 :7-11 .)

boen A b r a h a m oud werd, liet hij zijn knecht, Eli a z
e r,
die over al de belangen van zijn huffs gesteld was, beloven,
dat hij game vrouw voor f z a k van de Kanaanieten, die in dat
land woonden, zou nemen ; hij moest naar Abraham s bloedverwanten gaan, en daar eene vrouw voor I z a k zoeken . Ook
zeide hij hem : „God, die mij mijn land heeft doen verlaten,
en mij het land Kanaan tot een erfdeel heeft gegeven, zal
zijn angel zenden om u to geleiden op den weg, dien gij gaan
moat ." De knecht zwoer, dat hij alles doen zou, wat A b r ah a m verlangde, en grog naar hat land van Mesopotamia,
waar Abrahams bloedverwanten woonden .
Bij de stall gekomen, zette hij zich bij een waterput neder,
en bad den Heere hem door een teeken to wijzen, welke
vrouw hij voor I z a k moest nemen . Wanneer eene van de
jonge dochteren van die stall zou komen, en hij haar om wat
water zou vragen, en zij aan dat verzoek voldoen, en ook
zijne kemelen to drinken zou geven, dat dit de vrouw mocht
zijn, die de Heere voor Izak bestemd had . Toen kwam Reb e k k a, de dochter van A b r a h a m s broad er . E 1 i e z e r kende
haar niet ; hij vroeg haar alleen hem wat to drinken to geven .
Terstond liet zij hem nit hare kruik drinken, en zeide, dat zij
ook water voor zljne kemelen wilde putten ; zip vulde den
drinkhak der beesten zoo dikwijls, totdat zij alle gedronken
hadden : Toen zag de knecht, dat de Heere zijn gebed verhoord
had ; hid gaf aan R e b e k k a hat gouden voorhoofdsiersel en
de armringen, die hij medegebracht had, en hoorende, dat
Rebekka de dochter van Abrahams broader was, loofde
hij God, die aldus zijne weldadigheid had bevestigd, door hem
in hat hues van den broader zijns heeren to brengen .
R e b e k k a grog naar huffs, en vertelde alles aan harm
broader L a b an . L a b a n kwam om E 1 i e z e r to vragen den
nacht bij hen door to brengen . Toen daze daar aan huffs verteld had, wat Abraham gezegd had, vonden zij hat goad,
dat R e b e k k a met hem grog ; R e b e k k a zeide, dat zij ook
daartoe bereid was . Zoo grog zij met E 1 i e z e r naar hat land
waar I z a k woonde . Daze was juist in hat veld gegaan om to
bidden ; misschien had hij daar den Heere gevraagd de rein
van E 1 i e z e r voorspoedig to waken ; en toen hij zijne oogen
ophief, zag hij de kemelen komen . Zoo nam Iz ak R e b e k k a
tot vrouw, en werd door haar over den dood zijner moeder
getroost ; want Sara was gestorven, toen zij 127 jaar oud
was, en A b r a h a m had haar in de spelonk van Machpela, die
hij gekoeht had, begraven . Toen Abraham gestorven was,
hebben Izak en I s m a e l hem ook daar begraven . Abraham
is 175 jaar oud geworden. Na zijn dood heeft God aan Iz a k
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de belofte, die Hij Abraham gedaan had, hernieuwd . Hij
zeide hem : „Ik bon de God van A b r a h am, uw vader, vrees
niet, want Ik ben met u, Ik zal u zegenen en uw zaad vermenigvuldigen om A b r a h a m s mijns knechts wil ."
't Is trouw, al wet Hij ooit bevel
Het staat op recht en waarheid pal,
Als op onwrikbre steunpilaren :
Hij is hot, die verlossing zond
Aan al zijn yolk ; Hij zal 't verbond
Met hen in eeuwigheid bewaren .
PSALM 111 : 5 .

16 . Jakob en Ezau . (Gen . 25 :20

34 .)

z a k was veertig jaar ads hij R e b e k k a trouwde ; maar
hot duurde twmtig ,wren, eer zip kmderen kregen . Hid
bad den Heere daarom, en kort daarna kreeg R e b e k k a tweelingen, die zij E z a u en J a k o b noemden. Toen die jongens
groot geworden waren, bleek , hot, dat E z a u een ruw man
was, die zich liefst met de yacht bezig Meld ; J a k o b was
zachter van aard en woonde in de tent. I z a k bemirde E z au
hot meest, omdat hij zooveel van hot wildbraad Meld, dat
doze hem bracht, maar R e b e k k a Meld moor van J a k o b .
Ezau was de oudste, en had dus reeht op den zegen, die den

Ezau verkoopt zijn eerstgeboorterecht .

eerstgeborene toekwam . Die zegen bestond daarin, dat hij een
a m van de goederen zijns vaders was, en dus ook van
def belofte,
g
die God aan A b r a h a m en I z a k gegeven had .
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Na had God aan R e b e k k a gezegd, dat niet E z a u, maar
J a k o b dien zegen zou ontvangen, maar toch verloor E z a u
dat voorrecht door eigen schuld . Hoe dat gebeurde, ziet gi'
op het plaa'tje . Gij ziet dear E z an, die van de jacht thuis
komt, en, ziet, dat J a k o b een schotel linzenmoes gekookt
heeft. H~~ zegt tot J a k o b : „Geef mid toch, wet gig dear gekookt hebt, want ik ben moede," J a k o b antwoordt hem
„Verkoop mij den uw eerstgeboorterecht daarvoor ." E z a u
deed dit ; zoo weinig achtte hij den zegen van het verbond
des Heeren, dat hij dien voor een schotel linzenmoes verkocht .
Dat niet iemand zij een hoereerder, of een onheilige, gelijk Ezau,
die om eene epijze het recht van zijne eerstgeboorte weggaf.
HEBREEN 12 :16,
17, Izak zegent Jakob . (Gen . 27 :1-40 .)
z a k was oud geworden, en kon niet meer zien ; voor
zijn dood wilds hij zijn zoon zegenen, daarom bevel hij
Ezau een wildbraad to jagen, en dat voor hem to bereiden,
om daarna den zegen to ontvangen . R e b e k k a hoorde dit en
dacht er aan, dat de Heere tot hear gezegd had, dat niet
E z a u, maar J a k o b den zegen zou erven . Daarom zeide zij
t
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. Jakob,
Izak zegent

tot J a k o b, dat .hij twee geitebokj es , .van de kudde moest
halen, den zou zip die bereiden, opdat zijn vader hem in pleats
van E z a u zou zegenen . J a k o b antwoordde, dat zijn vader
dat bedrog wel bemerken zou, want E z a u was een hang man,
maar hij was een glad man, maar R e b e k k a zeide, dat hij
dat maar aan hear moest overlaten .
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Daarop haalde Jakob de geitebokjes, zijne moeder bereidde die, en deed J a k o b de kleederen van E z a u aantrekken ; zij trok het vel van de geitebokjes over zijne handen
en over zijn hals, en zond hem naar zijn vader . D aar I z a k
: „Wie
blind was geworden, kon hij J a k o b niet zien, en wide
zijt gij, mijn zoon?" Jakob antwoordde : „Ik ben Ezau uw
eerstgeborene, sta toch op en eet van mijn wildbraad, en
schenk mij uw zegen ." Toen Iz ak wide „Hoe komt het, dat
gij het zoo spoedig gevonden hebt," antwoordde J ak o b :
„Omdat de Heere, uw God, het mij heeft doen ontmoeten ."
: „De stem
J a k o b moest flu bij I z a k komen, en deze wide
is de stem van J a k o b, maar ik voel toch, dat de handen
E z a u' s handen zijn ." Zoo bemerkte Izak het bedrog niet, .hij
zegende J a k o b, en wide, dat volken zich voor hem nederbuigen, en ook zijne broeders hem dienen zouden .
Nauwelijks was J a k o b weggegaan, of E z a u kwam van de
jacht terug ; hij had het wildbraad bereid, en meende den
zegen to ontvangen . Met schrik ontdekte I z a k dat hij bedrogen was, maar hij zag in dit alles het bestuur des Heeren,
en kon den zegen niet terugnemen, hoewel E z au hem met
tranen daarom smeekte . Toen Ezau aanhield, wide hij hem,
dat hij met goederen der aarde zou gezegend worden, wel zou
hij zijn broeder moeten dienen, maar zich nimmer gewillig
aan zijne heerschappij onderwerpen .
Dwaalt niet ; God last Zich niet bespotten : want zoo wat de
mensch zaait, dat zal hij ook maaien .
GALATEN 6 : 7.

18 . Jakob vertrekt naar Haran .
(Gen . 27 : 41-30 : 43 .)
n plaats dat E z a u, toen hij zag, dat de zegen hem ontgaan was, zich voor God verootmoedigde, haatte hij zijn
broeder, en wide : „Als mijn vader gestorven zal zijn, dan zal
ik Jakob dooden ." Rebekka hoorde dit, daarom wide zij
tot J a k o b, dat hid naar Haran, waar zljn oom L a b a n woonde,
moest gaan . Tegen I z a k wide zij : „Last J a k o b toch naar
Haran gaan om van daar eene vrouw to nemen ;" want E z au
had twee vrouwen van de Hethieten, die in dat land woonden,
genomen, en I z a k en R e b e k k a handen veel verdriet van
haar. I z a k vond dit goed, hij zegende J a k o b, en liet hem
gaan.
Zoo ging dan J a k o b op weg, en des nachts kwam hij aan
eene plaats, waar hij vernachtte . Hij legde zich daar op den
grond neder, maakte een hoofdpeluw van de steenen, die
daar waren, en sliep . Toen droomde hij, dat eene ladder op
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de aarde gesteld was ; het boveneinde daarvan reikte tot aan
den hemel, en Gods engelen klommen daar op en neder . Op
die ladder stond de Heere en zeide : „Ik ben de Heere, de God
van uw vader Abraham, en de God van I z a k ; dit land,
waarop gij ligt to slapen, zal Ik aan u en aan uw zaad geven ;
dat zaad zal talrijk zijn als het stof der aarde, en alle volken
zullen in hetzelve gezegend worden." Ook beloofde God hem,
dat Hij hem zou behoeden, waar hij heen trok, en in dat land
zou terugbrengen . Toen J a k o b ontwaakte, gevoelde hij, dat
de Heere Zich daar aan hem geopenbaard had, zonder dat hij
het had geweten ; die plaats was voor hem een huffs Gods en
eene poort des hemels geworden ; daarom richtte hij den steep,
op, waarop hij had gelegen, en goot olie daarover, en noemde
die plaats Bethel . Ook zeide hij : „Als de Heere met mij geweest zal zijn, en mij op mijn weg zal behoed hebben, en mij
brood om to eten en kleederen om aan to trekken zal gegeven, en mij tot mijns vaders huffs wedergebracht zal hebben,
dap zal de Heere mij tot een God zijn ."
Daarop reisde hij verder naar Haran ; dicht bij die plaats
ontmoette hij R a c h e 1, L a b a n s dochter, die uitgegaan was
om de kudde van harm vader to doen drinken . Vernemende
wie zij was, ging hij met haar naar L a b a n . Deze wilde, dat
J a k o b bij hem zou blijven om hem to dienen, en vroeg hem,
welk loon hij verlangde . Jakob zeide, dat hij gaarne zijne
dochter R a c h el tot vrouw wilde hebben. Lab a n vond dit
goed, maar dap moest Jakob hem zeven jaren dienen .Daartoe
was J ak o b bereid : hij diende dus L ab an, maar deze heeft
hem bedrogen, want in plaats van Rachel gaf hij hem zijne
andere dochter L e a. Toen hij zich hierover aan Lab a n beklaagde, antwoordde deze : dat het de gewoonte in dat land
was om eerst de oudste dochter ten huwelijk to geven ; hij
wilde J a k o b ook wel zijne jongste dochter Rachel geven,
maar dap moest J a k o b hem nog andere zeven jaren dienen .
Zoo diende Jakob Laban veertien jaren om zijne dochters,
maar hij had R a c h e 1 liever dap L e a . Daarna moest hij nog
zes jaren dienen, eer Laban hem van de kudde gaf, en in
dien tijd veranderde deze zijn loon wel tien malen, en bedroog
hem gedurig.
Zeker heeft J ak o b in het gedrag van Lab an wel gezien,
dat God hem voor zijne zonde strafte : hij had zijn vader bedrogen, en hij wend bedrogen . Toch ondervond hij, dat God
zijne zonde vergaf, en het verbond, dat Hij met hem en met
zijne vaderen gemaakt had, bevestigde : de Heere zegende hem
ondanks Lab a n s handelwijze, zoodat hij rijk aan bezittingen
en vee werd ; ook had hij toen uit zijn huwelijk met Lab an s
dochters elf zondn en eene dochter gekregen .
Hij zal zijn yolk niet eindeloos kastijden,
Noch eeuwiglijk zijn gramsehap ons doen lijden ;
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is bet, die one zijne vriendschap biedt.
handelt nooit met ons naar onze zonden,
zwaar, hoe lang wij ook zijn wetten schonden,
strait ons, maar naar onze zonden niet.
PSALM 103 : 5 .

19 . Jakob trekt uit Haran . (Gen . 31 :1 32 :31 .)

wintig jaren had J a k o b Lab a n gediend, toen zeide
God tot hem, dat hij naar het land zijner vaderen
moest terugkeeren, en beloofde hem met hem to zijn . J a k o b
had ook bemerkt, dat L a b a n niet zoo vriendelijk als vroeger
voor hem was ; zoo riep hij R a c h e 1 en L e a, en zeide haar,
dat hil naar zijn land wilde terugkeeren . Gij zlet hem bier

Jakob trekt nit Haran.

met zijne vrouwen en kinderen en met zijne kudde Haran
verlaten om naar Kanaan terug to gaan . Hij deed dit, terwijl
Laban van hues was ; toen deze bet bid zijne terugkomst bemerkt, jaagde hij J a k o b achterna, achterhaalde hem, en
e de tot hem, dat bet flu in zijne macht was om hem kwaad
to doen, maar dat God hem des nachts was verschenen om
hem hierin to verhinderen . Zoo maakten zij een verbond met
elkander, en richtten een steenhoop op tot een getuige tusschen
hen, dat zlj daar nlet voorblj zonden gaan om elkander kwaad
to doen . Daarna ging Lab an weder naar zijne woonplaats,
en J a k o b vervolgde ook zijn weg.
Toen zag hij, dat Gods engelen hem begeleidden, en noemde
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die plaats Mahanain, zeggende : „dit is een heirleger Gods ."
Ook zond hid boden tot E z a u om hem to zeggen, dat hid als
vreemdeling bij L a b a n gewoond had, en nu near Kanaan
terugkeerde . De boden kwamen terug en boodschapten, dat
E,z a u hem met 400 man tegemoet kwam . Toen vreesde J a k o b ;
hid verdeelde zijne bezittmgen en het yolk, dat bij hem was ;
want hij zeide : als E z a u flu het eene gedeelte aanvalt, ken
het andere ontvluchten . Ook bad hij tot den Heere en zeide :
„0, God van mijn vader A b rah a m en van mijn vader I z a k,
ik . . ben geringer den al deze weldadigheid en trouw, die Gij
mid bewezen hebt ; 1k ben met mijn staf over de Jordaan gegaan, en nu ben ik tot twee heiren geworden ." Hij pleitte op
het woord, dat God hem gezegd had : dat hij near zijn land
moest terugkeeren, en dat de Heere met hem zou zijn en
zeide : „Red mij toch nit de hand van E z an, want ik vrees
hem ." Toen nam hij een groot gedeelte van zijne kudde, en
zond dit als een geschenk near zijn broeder . Daarna aan de
beek Jabbok gekomen, list hij zijne vrouwen en kinderen
daarover gaan ; zelf bleef hij den nacht over bij de beek .
In dien nacht verseheen de Heere hem, en worstelde met
hem, totdat d e dageraad opging ; maar Jakob hield aan met
gebeden en smeekingen, en de Heere list Zich van hem overwinnen . Toch wilds Hij, dat J a k o b eene herinnering aan dien
strijd zou behouden, daarom roerde Hij J a k o b s heup aan,
zoodat deze verwrongen werd, en hij hinkende zijn weg moest
vervolgen . Eindelijk zeide de Heere tot J a k o b : „Last Mij
gaan, want de dageraad is opgegaan," maar J a k o b antwoordde :
„Ik zal U niet laten gaan, tenzij Gij mij zegent ." De Heere
zegende hem en zeide : „Uw naam zal voortaan Israel zijn,
want gij hebt u vorstelijk gedragen met God en met de menschen, en hebt overmocht," en J ak o b zeide : „Ik heb God
gezien van aangezicht tot aangezicht, en mijne ziel is gered
geweest ;" daarom noemde hij die plaats : Pniel ; en de zon
grog op, toen hij door Pniel trok.
Gij hebt, o Heer 1 in 't doodelijkst tijdsgewricht,
Mijn ziel gered, mijn tranen willen drogen,
Mijn voet geschraagd : dies zal ik, voor Gods oogen,
Steeds wandelen in 't vroolijk levenslicht.
PSALM 116 :5 .

20. Jakob komt in Kanaan .

(Gen . 33 :1--20. 35 :1

29:)

a k o b vervolgde zijn weg, dock op eens zag hij E z a u
die hem met 400 man tegemoet kwam ; toen list hij de
kinderen bij zijne vrouwen en dienstmaagden, en grog alleen
vooruit near zijn broeder en bong zich voor hem neder ; maar
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E z a u ging naar hem toe, viol hem om den hals en kuste
hem zooals gij op hot plaatje ziet ; zoo had God hot gebed
van Jakob verhoord, en zijn brooder met hem verzoend . Als
E z a u de vrouwen en kinderen zag, vraagde hij aan J a k o b,
wie dat warm . J a k o b . antwoordde : „Dit zijn de kinderen, die
God uwen knecht genadiglijk verleend heeft." Hij wilds, dat
E z a u zijn geschenk zou aannemen, maar E z a u zeide : „Ik
hob veal, behoud toch wat gij hebt ." J ak o b moest bij hem
aanhouden om hem to bewegen iets aan to nemen . Daarna
ging E z au wader naar huffs, maar J a k o b vervolgde langzamer
zijn wag en kwam eindelijk to Sichem in hot land Kanaan .
Daar kocht hij eon stuk land, waar hij eon altaar bouwde, en
dat noemde : „De God Israels is God ." Jakob heeft ook zijn
vader I z a k wader mogen zien, en toen doze stierf, als hij 180
jaren oud was, hebben E z a u en hij hem begraven .

Toen Jakob amigo jaren to Sichem gewoond had, zeide
de Heere hem, dat hij naar Bethel moest gaan . Daarna zeide
Jakob tot zijne huisgenooten, dat zij de vreemde goden, die zij
bij zich hadden moesten wag doen, en zichzelven reinigen, want
hij wilds naar Bethel gaan om daar eon altaar op to richten voor
dien God, die hem aldaar verschenen was, toen hij voor E z a u
vluchtte . Hierop gaven zij hem de afgoden en de versierselen,
die zij hij zich hadden, en Jakob begroef die to Sichem . Toen
hij to Bethel gekomen was, verscheen de Heere hem, on herhaalde de belofte, die Hij hem gedaan had . Hij zeide ook, dat
zijn naam voortaan Israel zou zijn ; de Heere zou hem dat
land gaven en zijne nakomelingschap zou zeer talrijk zijn ;
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j a, volken en koningen zouden daaronder geteld worden. En

J a k o b stelde een teeken op de plaats, waar God met hem
gesproken had, en stortte , daarop drankoffer, en goot olie
daarover. Daarna reisde hid verder ; zil waren to Bethlehem
niet ver van Efratha gekomen, toen R a c h e 1 nog een zoon
kreeg, dien J a k o b B e n j a m i n noemde ; maar R a c h e l stierf .
J ak o b heeft haar daar begraven, en een gedenkteeken op
haar graf opgericbt . Nu had J a k o b 12 zonen en eene dochter ; de namen van die twaalf zonen zijn : R u b e n, S i m e o n,
Levi, Juda, Issaschar, Zebulon, Jozef, Benjamin,
Dan, Naftaii, Gad, Aser ; en de naam zijner dochter was
D i n a ; maar alleen J o z e f en B e n j a m i n waren kinderen
van Rachel .
Al wat Hij Izak heeft gezworen
Heeft Hij ook aan zijn uitverkoren,
Aan Jakob tot een wet gesteld ;
van al 't beloofde hail verzeld,
En aan ganseh Isrel toegezeid,
Tot zijn verbond in eeuwigheid .
PSALM 105 :6.

21 . Jozef wordt verkocht en naar Egypte gevoerd .

(Gen . 37 : 1-36 .)
a k o b bleef in Kana an wonen . J o z e f, zijn zoon, was
17 jaar, en weidde de kudde met zijne broeders ; die
broeders hadden den Heere niet lief ; maar J o z e f kon hat
niet aanzien, als zij kwaad deden, en vertelde hat dan aan zijn
vader . Jakob held meer van J o z e f dan van zijne andere
zonen, ook maakte hij een veelkleurigen rok voor hem ; daarom
ward J o z e f door zijne broeders benijd .
Nu droomde J o z e f eens, dat hij met hen in hot veld was
om schoven to binden, en dat zijne schoof alleen rechtop
bleef staan, maar die van zijne broeders zich voor de zijne
nederbogen. Toen hij dit vertelde, haatte zijne broeders hem
nog meer, en widen : „Zult gij dan over ons hoerschen?"
Daarna had J o z e f wader een Broom : hij droomde, Bat de zon,
de maan en elf sterren zich voor hem nederbogen . Toen hid
tilt vertelde, bestrafte zijn vader hem ook, en wide : „Zullen
dan ik en uwe moeder en uwe broeders ons voor u nederbuigen ?" Zijne breeders warden nu nog boozer op hem, maar
zijn vader dacht over Bit alles na .
Ret gebeurde eons, Bat Jakob hem wide naar Sichemm to
gaan, waar zijne broeders de kudde weidden, om to vragen,
hoe hot hun ging. Te Sichem gekomen, vond J o z e f zijne
broeders daar niet, maar hij ontmoette eon man, die hem
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zeide, dat zij naar Dothan gegaan waren . Daarop grog J o z e f
naar Dothan ; zijne broeders zagen hem reeds van verre, en
zeiden : „Daar komt meester droomer aan, laten wij hem dooden en zeggen, dat een wild dier hem heeft opgegeten, dan
zullen wig zien, wat van zilne droomen worden zal ;" maar
Rub e n zeide : „Laten wij hem liever in een van deze ledige
kuilen werpen ." Dit zeide Rub en, omdat hij hem later daaruit
hoopte to verlossen, en bij zijn vader to brengen .
Toen J o z e f bij zijne broeders kwam, trokken zij hem zijn
veelkleurigen rok uit, en wierpen hem in een ledigen kuil ;
daarna zaten zij neder om to eten en to drinkers . Kort daarop
zagen zij een gezelschap Ismaelietische kooplieden, die naar

Jozef in den kuil geworpen .

Egypte gingen ; toen zeide J u d a : „Wat zal hot ons geven,
of wij onzen brooder dooden, en dat verbergen, laten wij hem
hover aan deze kooplieden verkoopen ." Als nu hetgezelschap
hun voorbij trok, haalden J o z e f s broeders hem uit den kuil,
en verkochten hem aan de kooplieden, die hem naar Egypte
voerden. Daarop slachtten zip een geitebok, doopte J o z e f s
rok in hot blood, en zonden dien aan hun vader, zeggende :
„Wij hebben dien rok gevonden, zie eons of dot J o z e f s rok
niet is ." J a k o b herkende den rok en zeide : „Zeker is J o z e f
door een ., wild deer verscheurd," en h~~ beweende hem vole
dagen . Zi~ne zonen zochten hem nog to troosten, maar hij
zeide : „Ik zal over mien zoon rouw dragon, tot ik in hot graf
zal nederdalen."
De kooplieden brachten J o z e f in Egypte en verkochten
hem aan Pot i far, een van des konings hovelingen ; maar de
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Heere was met J o z e f, en zegende hem in alles, zoodat zijn
beer hem over al zijne bezittingen stelde .
Wie kan Gods wijs beleid doorgronden?
Een man ward voor hen heengezonden ?
De vrume Jozef, rijk in deugd,
Tot slaaf verkocht in zijne jeugd,
In ijzren boeien wreed gekneld,
Ward, bun tot hail, in ear gesteld .
PSALM 105 :10 .

22 . Jozef in de gevangenis . (Gen . 39 :1-40 :23 .)
oen J o z e f bij P o t i f a r was, wilde diens vrouw hem
verleiden om kwaad to doen maar J o z e f antwoordde
„Zou ik zulk een groot kwaad doen, en tegen {hod zondigen ."
De vrouw ziende, dat bij niet naar haar , wlldeluisteren, ward
boos op hem, en beschuldigde hem bid P o tif a r . Daze geloofde haar, en wierp . Jozef in de gevangenis, maar ook daar
was de Heere met hem . Hij gaf hem ook genade in de oogen
van den gevangenbewaarder, zoodat daze hem over al de gevangenen stelde .

I

Jozef in de gevangenis .

In dien tijd warden de bakker en schenker van den koning
in de gevangenis gebracht, als verdacht van den koning to
hebben willen vergeven . Zooals gij op bet plaatje ziet, kwam
J o z e f eens des morgens bid hen, en vond, dat zip beiden zoo
bedrukt er uitzagen . Hij vraagde bun naar de reden hiervan,
waarop zij antwoordden, dat zij beiden gedroomd hadden, en
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zoo gaarne de uitlegging van hun droom wilden weten . J o z e f
zeide hun, dat God alleen hun die kon bekendmaken, maar
dat hij toch gaarne banns droomen hooren wilds . Hierop vertelde de schenker, dat hij in den droom een wijnstok zag,
die drie ranken droeg, waaraan rijpe druiven waren ; de beker
van, F ar a o was in zijne hand, en hij nam de druiven, perste
die in den beker uit, en gaf then aan F a r a o . J o z e f zeide,
dat die drie ranken drie dagen beteekenden : over drie dagen zou hij uit de gevangenis verlost, en in zijn dienst hersteld zijn ; maar J o z e f vraagde hem, of hij dan aan hem
denken, . , en een good woord voor hem bij F a r a o doers wilds ;
want hid was uit zijn land ontstolen, en ook onschuldig in de
gevangenis genet . De bakker die goods uitlegging hoorende,
vertelde ook zijn droom. Hij had gedroomd, dat hij drie manden op zijn hoofd droeg ; in do bovenste was allerlei gebak,
en de vogels aten daarvan . J o z e f antwoordde hem, dat de
drie manden ook drie dagen beteekenden, maar na drie dagen
zou hij opgehangen worden, en de vogels zouden zijn vleesch
eten .
Wat J o z e f gezegd had gebeurde : drie dagen daarna word
de schenker in zijn ambt hersteld, maar word de bakker opgehangen, omdat hij gepoogd had den koning to vergeven .
Doch de schenker dacht niet moor aan J o z e f, en zoo bleef
doze in de gevangenis.
Toen hij door 't godlijk alvermogen
Beproefd was ; toen voor alley oogen
Zijn woord in 't holder daglicht scheen,
Toen bond de Boning, om zijn reen .
verbaasd, hem straks de vrijheid aan :
Der volken Heer deed hem ontslaan .
PSALM 105 :11.

23 . Jozef wordt in eer hersteld, (Gen . 41 :1 52 .)
wee jaren daarna had F a r a o ook een droom ; des morgens daarop riep hij alle toovenaars en wijzen van
Egypte, en verzocht hun den droom uit to leggen, maar niemand kon dit does . Eerst flu dacht de overste der schenkers
aan wat hij J o z e f beloofd had . Hij vertelde toen aan Far a o,
hoe hij eons met den overste der bakkers in de gevangenis
was genet ; daar hadden zij beiden een droom gehad, en een
,jongeling uit hot land der Hebreen had hun then uitgelegd ;
alles was uitgekomen, zooals doze gezegd had . F a r a o dit boorende, list J o z e f nit de gevangenis balers . Doze kreeg andere
kleederen aan, en word bij F a r a o gebracht . F a r a o vertelde
toen, dat hij een droom gehad had, en dat niemand then kon
uitleggen ; maar dat hij gehoord had, dat J o z e f dit doers
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kon. Deze antwoordde : „Dat staat Diet in mijne macht, maar
God zal zijn wil aan Farao bekendmaken ."
Toen vertelde Far a o, tat hij gedroomd had, tat hij aan
den never der rlvier stond, en zeven vette koeien uit de rivier
zag opkomen ; daarna kwamen er zeven magere koeien op ; die
verslonden de zeven vette maar werden toch Diet vetter .
Daarna zag hij zeven voile area in een balm oprijzen, en
daarop zeven dunne, die door den oostenwind verzengd waren .
Ook deze zeven dunne verslonden de zeven dikke aren, maar
werden er toch Diet dikker door . J o z e f zeide : „God heeft
aan F a r a o bekendgemaakt, wat geschieden zal : de zeven
koeien en de zeven aren beteekenen zeven jaren, en tat F ara o
van beide gedroomd heeft, beteekent tat het zeker geschieden
zal . Eerst zullen er zeven jaren komen, waarin groote overvloed wezen zal, daarna zeven jaren, waarin het gebrek en

de honger zoo groot zal zijn, tat men Diets van den vorigen
overvloed bemerken zal," Hid raadde daarom F a r a o aan i n
die zeven jaren van overvloed koren en spijzen to doers vergaderen, en die voor de zeven jaren van honger to bewaren,
opdat ze Diet alien van gebrek zouden omkomen .
Farao zeide tot zijne knechten : „Zou er wel iemand
zijn, die zoo wigs en verstandig is als J o z e f, en aan when ik
tit alles zoo goed toevertrouwen kan als aan hem?" Daarom
stelde F a r a o J o z e f over geheel Egypteland ; hij deed hem
koninklijke kleederen aantrekken, deed zijn ring aan J o z e f s
hand, hing een gouden keten om zijn hall, en list hem op
den tweeters wagers, then hij had, door het land rijden . Zoo
werd J o z e f onderkoning van Egypte ; gij ziet op het plaatje,
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hoe hij in den wagon van Far a o door Egypte rijdt, en alien
hem eer bewijzen .
J o z e f was 30 jeer, toes dit alles gebeurde ; hij trouwde
met eons dochter van een overate van Egypte, en kreeg twee
zonen : Man a s s e en E f r aim, en hij zeide : „God heeft mij
mijne moeite en bet huffs mijns vaders doers vergeten, en mij
in bet land mijner verdrukking tot voorspoed gebracht ."
Wie is ears onzen God gelijk,
Die armors opricht nit bet slijk?
Nooddruftigen, van elk verstooten,
Goedgunstig opheft uit bet stof?
En hen verrijkt met eer en lof,
Naast prinsen plaatst en wereldgrooten?

t

PSALM 113 :4 .

24 . Jozefs broeders gaan naar Egypte .
(Gen . 41 : 54-42 : 38 .)
c
at God aan F a r a o in den droom had bekendgemaakt,
gebeurde : zeven jaren achtereen was de oogst zeer overvloedig . Daarna kwamen er jaren, waarin honger en gebrek
heerschte ; alleen in Egypte was voorraad ; want J o z e f had
in de vorige J area koren en spijzen doers verzamelen, en die
in de steden laten bewares ; daarom kwamen zij uit ells landen naar Egypte om dear spijzen to koopen .
Ook in Kanaan word de honger gevoeld ; daarom zeide J ak o b tot zijne zonen : „Ik hob gehoord, dat er nog voorraad
in Egypte is, gaat toch daarheen om koren to koopen, opdat
wij niet van honger omkomen ." Toen gingen zijne zonen op
weg ; alleen Benjamin bleef bij hem . J a k o b wilds hem niet
met de anderen laten gaan, uit vrees dat hem een ongeluk
zou overkomen . De anderen kwamen in Egypte bij J o z e f ;
want doze had hot bestuur over hot land . Zij kenden hem niet,
en bogen zich voor hem seder ; J o z e f herkende zijne broeders, en dacht aan wet hij zoo vole jaren vroeger gedroomd
had . Eer hij zich aan hen bekendmaakte, wilds hij zien, of
hunne gezindheid nog dezelfde was, daarom hield hij zich of
hij hen niet vertrouwde. Hij vraagde burs, vanwaar zij gekomen waren, en toes zij antwoordden : „Uit Kanaan om koren
to koopen," zeide hij, dat hij meende, dat zij alleen kwamen
om hot land to verspieden. Maar zij verhaalden hem, dat zij
twaalf broeders waren, een van hen was bij den vader, en de
andere was niet moor. Zoodra J o z e f dit hoorde, zeide hij
„Nu zal ik daaraan zien, of gij waarheid spreekt, laat uw
kleinste brooder ook bier komen ; een van u ken B e n j a m i n
gaan hales, en de anderen moeten zoolang bier blijven ."
Vervolgens zette hij hen drie dagen in bewaring ; op den derden dag zeide hij tot hen, dat een van hen gebonden bij hem

33
moest blijven, totdat de anderen naar huffs zouden gegaan zijn
om koren to brengen, en met hun,jongsten broeder terugkwamen .
Toen zeiden zij tgen elkander : „Nu straft God ons voor
bet kwaad, dat wij omen broeder hebben aangedaan, toen hij
ons om genade vroeg, en wij niet naar hem wilden hooren ."
R u b e n zeide : „Heb ik u niet gezegd : doet den jongen geen
kwaad ; wat wij nu ondervinden is de straf voor wet wig gedaan hebben ." Zij moisten niet, dat J o z e f alles verstond, moat
zij zeiden, want hij liet hunne woorden door een tolk overbrengen, alsof hij hunne teal niet kende . Als Jozef hunne woorden
hoorde, moest hij zich van hen afwenden om hors niet to laten
zien, dat hij weende . Daarna kwam hij terug, en liet S i m e o n
binders en in de gevangenis brengen, en de anderen naar hun
land teruggaan . Toen een van de broeders onderweg zijn zak
opende om zijn ezel voeder to geven„ vond hij zijn geld daarin .
Zij verschrikten daarvan, en toen zip bid hunne tehuiskomst zagen,
dat in ieders zak het geld werd gevonden, werden zij nog
meer bevreesd. Zij vertelden alles aan hun vader, ook dat de
heer van het land gezegd had, dat B e n j a m i n ook dear
moest komen .
J a k o b werd zeer bedroefd, en zeide : „Gij berooft mij van
kinderen : J o z e f is er niet, en S i m e o n is er niet, en nu wilt
gij B e n j a m i n ook medenemen, al deze dingen zijn tegen
mij ." Zij hielden bij hem aan om hem to bewegen B e n j am i n mede to laten gaan, maar J a k o b kon er niet toe besluiten . Hij zeide : „Zijn broeder is dood, en hij is alleen overgebleven ; als hem nu een ongeluk overkomt, zou ik mijne
dagen in droef heid moeten eindigen ."
Mijne gedachten zijn niet ulieder gedachten, en uwe wegen zijn
niet mijne wegen, spreekt de Heere. Want gel jk de hemelen hooger
zijn den de aarde, alzoo zijn mijne wegen hooger den uwe wegen,
en mime gedachten den ulieder gedachten.
JESAJA 55 :8, 9 .

25 . Jozefs broeders gaan voor de tweede meal
naar Egypte . (Gen . 43 : 1--34 .) j
mdelijk was de voorraad, dien J o z e f s broeders uit
Egypte hadden medegebracht, verteerd, en nog altijd
was er geen koren in $anaan to krijgen. Toen zeide J a k o b
tot zijne zonen, dat zip weder naar Egypte moesten gaan ;
maar zij durfden dit niet doers, als B enj amin niet met hen
ging . Zij zochten nog eens hun vader over to halen, daartoe
zjne toestemming to geven ; J u d a zeide, dat hij borg voor
hem zou zijn, en goed voor hem zou zorgen . J ak o b zeide
wel : „Waarom hebt gij dien man gezegd, dat gij nog een
broeder hadt," maar zip antwoordden, dat die man zoo nauwVijfde druk .
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keurig naar alles gevraagd had, dat zij het niet hadden kunnen verzwijgen. Daarop zeide J a k o b : „Neemt dan een geschenk van mirrhe en balsem, en honing en specerijen, en
neemt dubbel geld met a om wat gij in uwe zakken gevonden
hebt, den man terug to geven ; neemt ook B e n j a m i n met u,
en God de Almachtige geve u barmhartigheid voor het aangezicht van dien man, dat hij uw broeder en B e n j a m i n met
u late gaan, en wat mij betreft : ben ik van kmderen beroofd,
zoo ben ik beroofd ." Toen deden zij wat hun vader zeide, en
vertrokken naar Bgypte .
Als zij daar gekomen waren, en J o z e f B e n j a m i n met
hen zag, zeide hij tot zijne knechten, dat zij een maaltijd
gereed moesten maken, want die mannen moesten then middag bij hem blijven eten . De broeders ziende dat zij in J oz e f s huffs gebracht werden, vreesden nog meer, en zeiden

aozef onthaalt zijne broeders .

tegen elkander : n Dat is zeker om dat geld, dat in onze zakken was, flu zal die man ons tot 'slaven maken." Daarom zeiden zij tot den man, die het bestuur over J o z e f s huffs had
,,Och, mijnheer, wij , zijn hier waarlijk gekomen om spijzen to
koopen, en toen wil to hues kwamen, vond seder van ons het
geld in zijn zak . Wij hebben dat teruggebracht, en ook antler
bij ons om koren to koopen ; wij weten niet wie het geld in
onzen zak gelegd heeft ." De man stelde hen gerust, en zeide,
dat hij het geld ontvangen had : God had hun zeker een schat
in hun zak gegeven . Toen moesten zij in huffs gaan, ook werd
er voor hunne ezels gezorgd ; en S i m e o n werd weder bij
hen gebracht . Nu bereidden de broeders het geschenk voor
J o z e f, want zij moisten reeds, dat zij dien middag bij hem
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moesten blijven eten . Toen hij thuis kwam, gaven zij hot
hem, en bogen zich voor hem neder. Hid vraagde, hoe hot
hun ging, en of hun vader nog leefde, en then hij B enj amin
zag, zeide hij : ,,Is dot nu uw jongste brooder, van wien gij
mij gesproken hebt?" Tot B e nj amin zeide hij : „Mijn zoos.,
God zij u genadig!" maar then moest hij zich verwijderen,
want hij kon zich niet longer goed houden . Hij ging near
eene andere kamer, en weende dear ; then hij terug kwam, bedwong hij zich weder, en liet den maaltijd voorzetten.
Gij ziet op bet plaatje, hoe zij alien aanzitten, en hoe or
voor J o z of afzonderlijk gereed gezet is ; dit was, omdat de
Egyptenaren niet met de Hebreen mochten eten . De broeders
waren zeer verwonderd, dot zij alien near hun ouderdom geplaatst waren . J o z e f gaf hun van al de gerechten elk hun
deel, maar hot deel van Benjamin maakte hij vijf meal
grooter den dot der anderen . Zoo aten en dronken zij met
J o z of . en keerden daarna near hun land terug .
Het hart des mensehen overdenkt zijnen weg ; maar de Heere
stiert zijnen gang.
SPREUKEN 16 :9.

26 . Jozef maakt zich aan zijne broeders bekend,
(Gen . 45 .)
oordat zijne broeders vertrokken, had Jozef zijnen
knechten bevolen, hunne zakken weder met koren to
vullen, en ieders geld in zijn zak to doers, daarenboven moesten
zij J o z e f s zilveren beker in Benjamins zak leggen . De broeders waren eon eind ver gereisd, then zij eon bode nit de stall
hun achterna zagen komen ; die bode kwam hun vragen,
waarom zij kwaad met goed hadden vergolden, en den zilveren beker, die zijn beer toebehoorde, hadden medegenomen .
Zip waren zeer verwonderd over die vraag, en verzekerden,
dot zij aan zoo iets niet gedacht hadden ; zij hadden immers
hot geld, dot zip de eerste meal in hun zak hadden gevonden,
ook weder mode gebracht ; hij, bij wien de beker word gevonden, mocht gedood worden ; zij wilden , den ook alien slavers
worden . De bode zeide : „Wanneer ik bid eon van u den beker
eind, zal die man met mij gain on slaaf worden ; de anderen
kunnen near huffs goon." Hij doorzocht nu hunne zakken, beginnende bij den oudsten, en eindelijk vond hij den beker in
Benjamins zak .
Toen de broeders dit zagen, worden zij zeer bedroefd, zij
keerden alien weder near de stall ; J o z e f was dear nog ; zij
kwamen bij hem, en bogen zich voor hem neder . J o z e f vraagde
hun, waarom zij dot gedaan hadden, of zij niet hadden begrepen, dot hid dot zeker zou bemerken ; maar Ju d a antwoordde :
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„wat zullen wij tot onze verantwoording zeggen, God bezoekt
oils om onze zonden ; wij zullen alien uwe slavers zijn ." J o z e f
zeide, dat B e n j a m i n bij hem mo est blijveil, maar da t de
anderen near hun vader moesten gaan . Dat wilden zij niet ;
J u d a zeide : „Och, mijnheer, last mij toch ears woord spreken .
Gij hebt oils gevraagd, of wij nog een vader of een broeder
hadden, en wij hebben u geantwoord : wij hebben nog een
ouden vader, en onze jongste broeder is bij hem gebleven, en
zijn vader heeft hem zeer lief. Toen hebt gij gezegd : „Brengt
uw broeder ook hier, gij moogt niet weder komen, als hij niet
bij u is ." Dat hebben wij alias jail onzen vader verteld, maar
hij zeide : „Gij weet, dat ik twee zonen had, de een is van m ij
weggegaan, en zeker is hij door een wild dier verscheurd ; ik
heb hem niet weder gezien . Indian gij flu dezen ook mede
neemt, en hem een ongeluk overkomt, zou ik in droef heid
mijn levers moeten eindigen ." Laat mij toch deaf worden in
B e n j a m i n s pleats, want ik hen borg voor hem geworden, en
ik zou ook de droef heid van mijn vader niet kunnen aanzien ."
Toen kon J o z e f zich niet langer bedwingen ; hij liet alien,
die bij hem warsen, weggaan, en met zijne broeders alleen
zijnde, weende hij, en zeide : „Ik ben J o z e f , leeft mijn vader
nog ?" Zijne broeders konden hem van verwondering niet antwoorden, maar hij zeide : „Ik ben J o z e f, uw broeder, then gij
near Egypte verkocht hebt . Weest niet bekommerd, want God
heeft dit alias zoo bestuurd . Hij heeft mij hierheen gezonden,
omdat Hij u in het levers wilde behouden . Gaat near uwen
vader, en zegt hem : „Uw zoon J o z e f leeft !" en last hij met
u hier komen om in hat land Gorsen to worsen, den zal ik dear
voor u zorgen, want er zullen nog vijf jaren van gebrek komen ." Toen kuste hij al zijne broeders en weende, en daarna
spreken zijne broeders met hem .
F a r a o dit alias hoorende, vond hat goad, en zeide, dat die
manners near Kanaan moesten gaan om hun vader en hunne
huisgezinnen to helm . J o z e f moest hun wagens nit Egypte
om hunne vrouwen en kinderen to vervoeren, mede geven ;
hat baste van hat land was voor hen . Zoo keerden de broeders met geschenken beladen near Kanaan terug . Toen zij hun
vader dit alles vertelden, en toen daze de wagens zag, die
J o z e f gezonden had om hem near Egypte to voeren, kon hij
hat haast niet gelooven ; hij zei de : „Hat is genoeg ! mijn zoon
J o z e f leeft nog, ik zal hem gaan zien, ear ik sterf !"
Loof Hem, die u vergunt uw zielsverlangen,
En 't goede tot verzading doet ontvangen ;
13w jeugd vernieuwt, gelijk eens arends jeugd .
De Heer doet recht, is heilig in zijn richten,
Treft iemand druk, Hij wil then druk verlichten,
En hart en mood vervullen met zijn vreugd.
PSALM 103 : 3 .
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27 . Jakob in Egypte . (Gen . 46 :1

50 : 26 .)

u maakte J a k o b zich gereed om naar Egypte to trekken, maar ear hid Kanaan verhet, verscheen God hem
des nachts, en zeide hem, dat hij niet moest vreezen om naar
Egypte to gaan ; de Heere zou aldaar met hem zijn, en hens
tot een groot yolk doen worden ; als hij stierf, zou J o z e f zijne
oogen sluiten . Zoo kwam J a ko b met zijn geheele huisgezin
in Egypte : dat waren
omtrent zeventig personen ; hij
bracht ook zijn vee en al zijne bezittingen made, Zoodra
J o z e f t boorde, dat zijn vader kwam, list hij zijn wagen aanspannen om hem to gemoet to gaan, en toen hij hem zag,
vial hij hem om den hals, en weende lang . Jakob zeide : „Nu
kan
sterven,
u wader heb mogen zien ." J o z e f hat
aan F a r a o zeggen, dat zijn vader en zijne broeders gekomen
waren ; toen moesten zij bij F a r a o komen .
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J ak o b zegende F ar a o, en toen daze hem , vraagde, hoe
oud hid was, antwoordde J a k o b : „De dagen miner vreemdehngschappen zijn 130 ,wren, en daarm zrjn veal moans en verdriet mien deal geweest ." Ook vraagde F a r a o wat hun bedrijf
was ; zij antwoordden : „wij zijn schaapherders, en zijn gekomen om als vreemdehngen in Egypte to woven ." Daarop wees
F a r a o hun hat land Gosen tot hunne woonplaats aan, want
schaapherders mochten niet met de Egyptenaren woven . Ook
zeide F a r a o tot J o z e f, dat hij hat bests van hat land voor
hen moest uitzoeken . Zoo woonden zij in hat land Gosen ;
ondertusschen ward de hongersnood nog zwaarder, maar J o z e f
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voorzag al hat yolk van koren, ook hot huisgezin van zijn
vader had door zijne zorg aan niots gebrek .
Nog. 17 j area heeft J a k o b in Egypte gewoond ; toen hij
zijn erode voelde naderen, list hij J o z e f komen ; hij wilds
zijn zoondoen
.,
beloven, hem in Kanaan to doen begraven .
Eenigen t i,~d daarna hoorde J o z e f, dat zijn vader krank was ;
hij nam zijne twee zonen M a n a s s e en E f r a i m met zich,
en kwam bij zijn vader. J a k o b wilds deze twee zonen als de
zijne beschouwen, en elk een afzonderlijk erfdeel doen ontvangen ; hat deal van ,de andere zonen van J o z e f zou in dat
van deze begrepen zijn ; daarom zegende hid hen, en legde daarbij
zijne rechterhand op E f r a i m s hoofd, en zijne linkerhand op
dat van M a n a s s e . J o z e f meende, dat hij zich vergiste, omdat M a n a s s e de oudste was, maar Jakob zeide, dat hij dat
wel wilt ; M a n a s s e zou ook tot een groot yolk worden, maar
de stam van Efraim zou grooter zijn, dan de zijne . Daarna
list J a k o b al zijne zonen komen, en zegende hen ieder afzonderlijk . In dien zegen verkondigde hij, wat later met hun stam
zou gebeuren ; aan J u d a zeide hij, dat uit zijn geslacht de
Messias zou geboren worden . Terwijl hij zijne zonen zegende,
zeide hij : „Op uwe zaligheid wacht ik, o Heere!" Voorts list hij
zijne zonen beloven, dat zij hem in de spelonk van Machpela
in hat graf van A b r a h a m zouden begraven ; daarna stierf hij .
Zijne zonen hielden hunne belofte ; zip hebben hem in hat
land Kanaan begraven, en vale dagen rouw over hem gedragen .
Toen zij daarna in Egypte terug kwamen, zeiden J o z e f s
broeders : „Nu onze vader gestorven is, zal J o z e f ons zeker
hat kwaad, dat wij hem gedaan hebben, vergelden ;" daarom
zouden zip een bode tot hem om hem to vragen, bun toch
alles to vergeven: J o z e f wgende, toen hij dat hoorde, en zeide :
„Vreest niet ; gij hebt wel kwaad tegen mid gedacht, maar
God heeft hat ten goads gedacht . Hij heeft dit gedaan, omdat
Hid een groot yolk in hat levee wilds behouden. Ik zal voor
u en uwe kleine kinderen blijven zorgen ." J o z e f is 110 jaren
oud geworden . Eer hij stierf, heeft hij aan zijne broeders gezegd, dat God hen zeker wader naar Kanaan zou laten trekken ; en hen doen beloven, dat zij zijne beenderen zouden bewaren, opdat die, wanneer hun geslacht later in Kanaan terug
kwam, in hat land hunner vaderen zouden begraven worden .
Toen J o z e f gestorven was, ward zijn lijk gebalsemd, en in
Egypte in sane lost bewaard .
Zalig hij, die, in dit levee,
Jakobs God tar hulpe heeft!
Hij, die door den nood gedreven
Zich tot Hem om troost begeeft ;
Die zijn hoop in 't hachlijkst lot
yestigt op den HEER, zijn God!
PSALM 146 :3.
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28 . Be Israelieten worden in Egypte verdrukt .
(Exodus 1 :1---22 .)
1Jf e Israelieten woonden vole ,jaren in hot land Gosen, en

worden daar eon groot en machtig yolk. Hot gebeurde
toen, dat or eon ander koning op den troon van Egypte kwam,
die J o z e fislet gekend had . Die konmg zag dat groote yolk,
dat in zijn land woonde, en meende reden to hebben om to
vreezen, dat hot machtiger zou worden dais de Egyptenaren .
Hij dacht : als er flu eons oorlog komt, dais kan dat yolk zich
wel ; eons met do vijanden vereenigen, en zoo gevaarlijk voor
hot land worden ; daarom besloot hij hot to verdrukken .
Nu worden aan de Israelieten zware lasten opgelegd ; zij
moesten de Egyptenaren dienen . Gig ziet hier, hoe zip als sla-

De harde dienst der Israelieten in Egypte.

yen moesten arbeiden om loom en tichelsteenen to bereiden
voor de steden, die Farao liet bouwen, en hoe zij gedwongen
waren zwaren veldarbeid to verrichten, maar hoe moor zij
verdrukt worden, hoe meer zij vermeerderden . Toen bevel de
koning, alle zonen der Israelieten aanstonds bij hunne geboorte
to dooden, maar de vrouwen, aan wie hid dit bevel had gegeven, vreesden God moor dais den koning, zip hielden dat gobod niet, daarom "zegonde God hear . Nu gebood Farao aan
al zijn yolk, de zonen, die den Hebreen geboren worden, in
de rivier to verdrinkon, alleen do dochters hot hid levee .
De harten der Egyptenaren,
Die eertijds Isrel gunstig waren,
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verkeerden toen in bittren heat ;
Des Heeren yolk werd bits versmaad ;
Men smeedde lagen tot hunn' val ;
Verdrukking trof hen overal .
PSALM 105 :14 .

29 . Mozes . (Exod . 2 :1

22 .)

, ,dozen tij d van verdrukking word M o z e s geboren .
tnZi~ne
ouders heetten A m r a m en J o c h e b e d, en warm
nit den stem van Levi . Zij zagen, dat hot eon zeer schoon
kind was, en geloofden, dat de Heere hem niet zou laten omkomon . Daarom verborgen zij hem drie maanden ; toen was
dit niet langer mogelijk, zij moesten eon ander middel bedenken om to beletten, dat hii niet evenals de andere jongotjes
in den Nijl verdronken werd . Zij maakten toen eon kistje van
biezen, on bestreken dat met him, zoodat hot water or niet
in kon ; daarna legden zij hun kindje er in, en leiden hot

Mozes uit hot water getogen .

kistje aan den oever der rivier ; hunne dochter M i r j a m bleef
op eon afstand staan om to zien, wet or nu gebeuren zou .
Spoedig daarna kwam do dochter van F a r a o met hare
jonkvrouwon om zich in do rivier to baden . Zij zag hot kistje
in de biezon aan den oever, en zond eene van hare jonkvrouwen om hot to helm . Doze bracht hot haar ; gij ziot op hot
plaatje, hoe zip hot opendoet, on hot jongetje er in vmdt ;
hot jongske, woende. Zip kreeg medelljden met hem en
wide : „Dat 1s zeker eon van de jongetjes der Hebroen!" Toen
zijne zustor M i r j am, die dear op eon afstand stood on alles
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gezien had, dat hoorde, kwam zij er spoedig bij, en vraagde
of zip eene vrouw van de Hebreen wilde roepen, die hat kmdje
wilde zoogen . Ms dit goedgekeurd ward, grog zip hare moeder halen, en bracht haar bij de dochter van F ar a o . Daze
zeide tot haar : „Neem dat kindje made, en verzorg hot, dan
zal ik u uw loon geven .': Zoo nam de moeder haar kind mode,
en zorgde voor hem, tot hij groot genoeg was om aan F a r a o's
dochter toruggebracht to worden . Doze noemde hem Mozes,
omdat zij hem uit bet water gored had .
Mozes word nu aan hot hof van F ar a o opgevoed, en in
al de wijsheid der Egyptenaren onderwezen, maar hij vergat
zijn yolk niet . Toen hid groot geworden was, grog hid hen
bezoeken, en zag toen, dat eon Egyptenaar eon hebreeuwschen
man sloeg. Dat kon hij niet aanzien ; hij sloeg den Egyptenaar dood, on verborg hem in hot zand . Den anderon dag zag
hij twee Israelieten, die met elkander twistten . Daarom zeide
hij tot eon van hen : „Waarom slaat gij uw naaste?" maar doze
antwoordde : „Wie heeft u tot eon rechter over ons gesteld,
wilt gij mij ook dooden, zooals gij gisteren den Egyptenaar
gedaan hebt ?" Nu bemerkte M o z e s, dat hat bekend geworden was, wet hij gedaan had, en toen hij hoorde, dat F a r a o
hem daarom zocht to dooden, vreesde hij nog moor ; hij verliet Egypte, en vluchtte near hat land Midian .
Daar gekomen, zette hij zich bij eon waterput neder, en
zag de dochters van eon priester van dat land aankomen om
hare kudde to doen drinken. Daar kwamen ook herders, die
verdreven haar, maar M o z e s hielp haar, en drenkte hare
kudde. Toen zij dat alles thuis vertelden, liet haar vader
Mo z e s roepen, en vraagde hem of hij bij hem wilde bhwen .
Dat deed M o z e s ; hid woonde 1n Midian, en weidde de kudde
van den priester J e t h r o, ook trouwde hid met cone zijner
dochters . Hij kreeg eon zoon, noemde dien G e r s o m, on zeide
„Ik ban eon vreemdeling geworden in eon vreemd land ."
Door hat geloof heeft Mozes, groot geworden zijnde, geweigerd
eon zoon van Farao's dochter genoemd to worden ; verkiezende liever met hat yolk van God kwalijk gehandeld to worden, dan voor
eon tijd de genietingen der zonde to hebben.
HERB. 11 :24, 25.

30 . Mozes aan den berg Horeb . (Exod . 3 :1--4 :17 .)
lii

o z e s was veertig jaren oud, toen hij in Midian kwam ;
veertig ,jaren lang heeft hij dear de kudde van zijn
schoonvader geweid. Ondertusschen was de dlienst der Israeheten in Egypte nog zwaarder geworden, maar God hoorde
hun gekerm, en Hij dacht aan hat verbond, dat Hij met A bra-
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ham, Izak en J a k o b gemaakt had ; en God zag hen aan,
omdat Hid besloten had hen to verlossen .
Eens was M o z e s met zijne kudde aan den berg Horeb ;
toen zag hij eon braambosch, die brandde, maar niet door bet
vuur verteerd werd, want in bet midden daarvan was de Heere,
die hem toeriep : „M o z e s, M o z e s !" Hij antwoordde : „Zie,
bier ben ik!" De Heere zeide : „Kom niet nader bij, en trek
awe schoenen uit, want de plaats, waar gig staat, is hei ig
land. Ik ben de God van Abraham en de God van Izak
en de God van J a k o b ." Toen verborg M o z e s zijn aangezicht, want hij vreesde God aan to zien . De Heere zeide hem,
dat Hid de verdrukking van zijn yolk gezien had, en besloten
had hen to verlossen . Daarom moest M o z e s naar F a r a o
gaan, en de Israelieten uit Egypte voeren ; wanneer hij hen
had uitgeleid, zouden zip God op den berg Horeb dienen .
M o z e s was niet aanstonds bereid den Heere to gehoorzamen, hij zeide : „Wie ben ik, dat ik dat doers zou ; wanneer
zij mij vragen : hoe is de naam van dien God, van Wien gij
spreekt, wat zal ik zeggen?" De Heere antwoordde, dat zijn
naam is „Ik zal zijn, die Ik zijn zal ." In den naam des Heeren moest M o z e s naar de Israelieten gaan, en bun zeggen,
dat de God banner vaderen banns verdrukking had gezien, en
hem had gezonden om hen to verlossen . Maar de koning van
Egypte zou hen niet laten gaan, daarom zou God zijne wonderen in bun midden betoonen ; daarna zou F ar ao bun verlof
geven om to vertrekken ; zelfs zouden zij niet met ledige handen gaan, maar gouden en zilveren vaten en kleederen van de
Egyptenaren eischen, als ze gingen. M o z e s was nog niet gewillig om to gehoorzamen ; hid vreesde, dat zij niet naar hem
zouden hooren . Daarom gaf de Heere hem een teeken zijner
almacht. M o z e s moest zijn staf ter aarde werpen, daarop
werd die staf eene slang. De Heere beval hem haar bij den
staart to grijpen, toen werd de slang weder een staf . Verder
moest M o z e s zijne hand in den boezem steken, toen hid die
er uittrok, was zij melaatsch, wit als sneeuw. Weder stak hij
haar op Gods bevel in den boezem, en zij werd gezond als
to voren. Wanneer bet yolk op deze twee teekenen niet wilds
gelooven, dat God hem gezonden had, moest hij water uit de
rivier op bet droge gieten, dan zou bet water bloed worden .
Nog maakte M o z e s tegenwerpingen ; hij zeide : „Ik ben geen
man, die goed kan spreken ;" maar de Heere zeide : „Wie heeft
den mensch den mood gemaakt, wie maakt dat hij stow of
doof of ziende of blind is, ben Ik bet niet, de Heere? Ga been,
Ik zal u leeren, wat gij spreken zult ." Weder vraagde M oz e s den Heere toch niet hem, maar een antler to zenden.
Toen werd God toornig op hem, en zeide, dat zijn broeder
A a r o n hem tegemoet zou komen, die zou voor hem spreken . God zou zijne woorden aan M o z e s bekendmaken, en
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A a r o n zou voor hem tot den koning en tot hat yolk spreken .
Nu ging M o z e s ; hij zeide aan zijn schoonvader, dat hid
near Egypte wilde teruggaan ; de Heere zeide hem nog, dat
hij niet behoefde to vreezen ; die hem dear hadden zoeken to
dooden waren gestorven . Hij nam zijn staf in de hand, en ging
near Egypte ; onderweg ontmoette hij A a r o n, zooals de
Heere hem gezegd had. Toen vertelde hij aan zijn broader,
w at God tot hem had gesproken .
Nooddruftigen zal Hij versehoonen ;
Aan armen, uit gene,
Zijn hulpe tar verlossing toonen ;
Hij sleet hun zielen ga,
Als hen geweld en list bestrijden,
Al gaat hat nog zoo hoog :
Hun bloed, hun tranen en hun lijden,
Zijn dierbaar in zijn oog.
PSALM 72 :7.

31 . lllozes en Aaron voor Farao .
(Ex . 4 :29

8 :15 .)

aiir~ o n e s en A a r o n kwamen in Egypte, en verzamelden

de oudsten der Israelieten om hun to zeggen, wet God
tot hen gesproken had ; toen geloofden zij, dat God hunne
verdrukking had gezien, en zij aanbaden den Heere . Daarna
gingen M o z e s en A a r o n near F a r a o, en zeiden hem, dat
de God van Israel hem liet zeggen : „Last mijn yolk trekken,
dat hat Mij in de woestijn feast houde ;" maar F a r a o antwoordde : „Wie is de Heere, dat ik Hem gehoorzamen zou ; ik
ken den Heere niet, en ik zal Israel ook niet laten gaan ."
F a r a o zeide ook, dat hat hun maar to doen was om hat
yolk van hun werk of to houden . Dat zij aan zulke dingen
dachten was ears bewijs, dat zij ledig gingen ; daarom zou hij
hun dienst verzwaren . Hij riep de manners, die hat opzicht
over hat werk der Israelieten hadden, en zeide hun, dat zij
hat yolk gaan stroo maar moesten geven om tichelsteenen to
bereiden, zij moesten dat voortaan maar zelf gaan zoeken,
en toch hetzelfde aantal steenen leveren . Toen moesten de
Israelieten eerst overal in Egypte stroo en stoppelen gaan
zoeken, ear zip de tichelsteenen konden bereiden, en als zip
den hat bepaalde aantal niet gereed hadden, warden zij geslagen . Hierover warden zij zeer verdrietig, en toen zip M oz e s en A a r o n ontmoetten, zeiden zij : „ Dat is nu uwe schuld,
dat wij nog harder den to voren moeten werken." M o z e s
ward zeer bedroefd, maar hij stortte zijne klacht nit voor den
Heere. God troostte hem door hem to zeggen, dat hij nu zien
zou, wet God doen zou . Hij zou F ar a o noodzaken hat yolk
to laten trekken ; ook wees de Heere hem op hat verbond, dat
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Hij met Abraham, I z a k en J a k o b gemaakt had, Hij had
hun Kanaan tot eon erfdeel gegeven, en zou die belofte vervullon . Dit alles vertolde M o z e s aan hot yolk, maar hot was
to bezwaard over den harden dienst om naar hem to hooren .
M o z e s en A a r o n gingen weder op Gods bevel naar F ar a o ; daar moest A a r o n de teekenen verrichten, die God hem
bevolen had to doen . Hid wlerp zijn staf op den grond, en die
werd een draak ; maar F a r a o riep de wijzon en de toovenaars
van Egypte, die deden dat na . Gij ziet op hot plaatje, hoe zij
ook gemaakt hebben, dat err cone slang op den grond lag in
• plaats van den staf, then zip to voren in de hand hadden ;
maar A a r o n s slang verslond de hunne . F a r a o verhardde
zijn hart, zooals de bore gezegd had ; hij weigerde den Heere
to gehoorzamen . Toen moest M o z e s den anderen morgen naar
de rivier gaan, on als F a r a o kwam, hem zoggen, dat hij
Gods gebod om hot yolk to laten trekken zou Zion bevestigd,

boozes en Aaron voor Farao .

doordat hot water in blood zou veranderen wanneer M o z e s
zijn staf over de rivier uitstrekte . Dit gobeurde ; al hot water
in de stroomen on rivieren en eaten dor Egyptenaren word
blood ; zeven dagen lang was or goon water to krijgen om to
drmkon ; maar de Egyptische toovenaars vonden eon middel
uit om dit na to doen ; on F a r a o ging naar huffs, on lotto
niet op dit teeken .
Toen gingen M o z e s en Aaron weder naar Farao , en
zeiden hem : als hij weigerde den Heere to gehoorzamen, zouden er kikvorschen in Egypte komen . Er kwamon cone me-
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nigte kikvorschen in hot geheele land ; die waren in al de
huizen tot in de bakovens en baktroggen toe ; ook dit teeken
konden de toovenaars nadoen . F a r a o zeide nu, dat M o z e s
en A a r o n den Heere moesten bidden de plaag to doers ophouden. Dit deden zij, maar toon de kikvorschen stierven,
verhardde do konmg weder zijn hart.
00k deed God nit de wateratroomen
Een machtig heir van vorschen komen,
Pat doordrong tot in 's Konings hof.
De luizen kwamen voort nit stof ;
God sprak, en een ontelbre drom
Van ongedierte zweefd' alom .
PSALM 105 :17.

32 . Mozes en Aaron voor Farao . (Exod. 8 :16 10 :29 .)
Vervolg .

moesten M o z e s en A a r o n bun staf over hot land
uitstrekken ; toen word al hot stof tot luizen, die waren
ears de menschen on aan hot vee . Dit teeken konden de toovenaars niet nadoen ; zij moesten bekennen, dat hot Gods vinger was ; maar F a r a o weigerde nog to gehoorzamen, Daarop
zond God eene vermengmg van ongedierte in hot hues van
F a r a o en in dat van al do Egyptenaren ; alleen hot land Goson, wear de Israelieten woonden, bleef vrij van de plaag . Wel
wilde Far a o toestaan, dat de Israelieten in Egypte den Heere
offers brachten, maar dat was niet, wat God geboden had .
Toen M o z e s hem dat zeide, antwoordde F a r a o : „Bid maar
dat hot ongedierte weggenomen worde, dan zal ik hot yolk
laten gears, maar ga dan niet ver weg ." Maar toen de bore
dat gebed verhoord had, volhardde hij in zijne ongehoorzaamheid . Daarop deed God al hot vee der Egyptenaren sterven,
maar van hot vee der Israelieten stierf niet eon boost ; nog
bleef F a r a o weigeren Gods bevel to volgen . Nu moesten
M o z e s en A a r o n asch in hunne hand nemen, en dat near
den hemel strooien ; die asch word tot stof, en veroorzaakte
zweren aan menschen en beesten ; nog bleef F a r a o ongehoorzaam ; God liet hem ook aan zichzelven over, zoodat hij nog
moor verhard word.
Verder zeide God : als F a r a o nu nog niet gehoorzaamde,
zou er zware bagel van onweder vergezeld komen, en alles
vernielen wet op hot veld was . En God zond bagel en onweder ; wie zijn woord geloofde, had gezorgd, dat or goon mensch
of boost buiten was ; de bagel vernielde alles op bet land ;
alleen bij de Israelieten viol goon bagel . Far a o vraagde M oz e s weder om voor hem to bidden, flu zou hij zeker gehoorzamen ; maar toen hot onweder ophield, bleek hot, dat zijn
U
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hart niet veranderd was . Daarna zond God sprinkhanen, die
alles wat nog niet door den hagel vernield was, verteerden ;
nog weigerde F a r a o de Israelieten to laten gaan . Toen kwam
er cone dichte duisternis over Egypte, die drie dagen aanhield ;
maar in de wonmgen der Israelieten was hot hcht . Ditmaal
beloofde Farao hen to laten gaan, als zij hun vee maar achterlieten ; maar M o z e s zeide : niets mocht achterblijven ; God
had bevolen, dat zij gmgen met alles wat zip hadden . Hierop
word Farao boos, en zeide, dat hij M o z e s en Aaron niet
moor wilds zien, of hij zou hen doers sterven . M o z e s zeide
„Dat is waarheid, ik zal u niet moor zien ."
Hij zond, in plaats van vruchtbren regen,
Zijn hagel neer, die, allerwegen,
Met eon verslindend vuur gepaard,
Den frisschen wijnstok sloeg ter aard' ;
Den vijgeboom, met kruin en tak,
En al hot vruchtgeboomte brak .
PSALM 105 :18.

r

33 . De Israelieten trekken nit Egypte .
(Ex . 11 :1-12 :41 .)

og ~~ne plaag wilds God over Egypte brengen, daarop
zou F a r a o bet yolk laten gaan . De Heere zeide aan
M o z e s, dat in den nacht alle eerstgeborenen in hot land van
de menschen of tot de beesten toe zouden sterven ; daarna zou
F a r a o de Israelieten met haast nit Egypte drijven . Den dag
to voren moesten de Israelieten voor ieder huisgezin eon lam
nomen, on dat slachten ; hot blood van dat lam moesten zij
aan den dorpel en aan de zijden van hun huffs strijken, on zijn
vleesch aan hot vuur braden . Wanneer dan de bore in den
nacht ale eerstgeborenen in Egypte deed sterven, zou in de
huizen aan welker deurposten hot blood was, niemand eenig
bed gesehieden . Dan moesten de Israelieten zich reisvaardig
makers, en alzoo, terwijl zij met de kleederen opgeschort, do
schooners aan de voeten en den staf in de hand gereed stonden to vertrekken, hot vleesch van dat lam .met ongezuurde
brooders on bitters sans eten ; dit moesten zlj pascha, dat is
voorbijgang, noemen. Als zij in Kanaan gekomen warm, moosten zij dit best in diozelfde maand on op dienzelfden dag
houden, on abs dan hunne kinderen hun zouden vragen : ,,Wat beteekenen doze dingen?" moesten zij antwoorden : „Dit is hot
paaschoffer, dat wij den Heere moeten houden, omdat de Heere
in dozen nacht aan onze deuren voorbijging, on ons spaarde,
toen Hij able eerstgeborenen in Egypte deed sterven, on ons nit
hot land onzer verdrukking heeft uitgeleid ." Zoo verkondigde de
Heere aan de Israelieten door de instelling van hot pascha,
dat eenmaal de beloofde Verlosser als hot offer voor de zonde
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zou sterven, en dat zijn bloed van den eeuwigen Good verlost .
De Israelieten deden wat God gezegd had, en toen to middernaeht in Egypte alle eerstgeborenen der menschen en der
beesten stierven, en er van het huffs des konings of tot in dat
van den geringsten zijner onderdanen geen huffs was, waarin
men geen doode betreurde, was er in de huizen der Israelieten, die naar het bevel des Heeren met het bloed waren bestreken, niemand gestorven ; daarbinnen aten zij het paseha,
zooals de Heere bevolen had .
F a r a o stood des nachts op, en gaf aan M o z e s en A a r o n
bevel met de Israelieten Egypte to verlaten ; al de Egyptenaren drongen er op aan, dat zij dit terstond zouden doers . Zoo
werden de Israelieten in dien nacht, zooals de Heere gezegd
had, met haast uit Egypte gedreven.Zij hadden zelfs geen
tied burs brood to bereiden, zooals zip gewoon waren, maar
moesten het deeg opnemen,eer bet gedeesemd was . Toen zij
Egypte verheten, waren zip zeshonderdduizend man in getal,
zonder nog de vrouwen en kinderen merle to rekenen ; 430
jaren hadden zij daar gewoond, en in dien tijd hadden zij de
Egyptenaren gediend, zonder loon to ontvangen, maar de
Heere zorgde, dat zij niet ledig behoefden to vertrekken . Hij
had hun geboden van de Egyptenaren gouden en zilveren eaten en kleederen to vragen, en in dien nacht gaven dezen hun
al wat zij begeerden .
God deed zijn yolk met wisse treden,
Daar niemand struikeld' in zijn schreden,
Met zilver en met goad belaan,
Blijmoedig uit Egypte gaan .
Toen juicht' om hun vertrek al 't land,
Daar 't al door schrik was overmand .
PSALM 105 :20.

34. D doortoeht door de Roode Zee .
(Ex . 13 : 20 14 : 31 .)
oen de Israelieten Egypte verlieten, gaf God hun een
zichtbaar teeken zijner tegenwoordigheid . Hij wees hun
den weg, dien zij gaan moesten ; des daags door eene wolkkolom, die hen tegen de hitte beschermde, en des nachts door
eene vuurkolom, die hun pad verlichtte. Zij mochten niet
langs den kortsten weg reizen, opdat zij niet, als zij in bet
vijandelijke land tot strijden geroepen werden, spijt krijgen, en
naar Egypte zouden terugkeeren . God leidde hen langs een
omweg, en bracht hen weldra in eene bergengte aan de oevers
der Roode Zee ; daar moesten zlj zich legeren .
Als F a r a o hoorde, dat de Israelieten in de woesti.jn waren, kreeg hij berouw, dat hij hen had laten gaan . Hij liet
zijn wagers aanspannen, en achtervolgde hen met zijn yolk en
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zeshonderd wagens. De Israelieten vreesden, then zij dat
groote leger zagen aankomen ; vluchten konden zij niet, want
zij waren door bergen omringd, en voor hen was de zee . In
hun angst zeiden zij tot M o z e s : „Hebt gij ons daarom nit
Egypte geleid om ons in de woestijn to doen sterven, het
ware ons immers beter de Egyptenaren to dienen, den hier
om to komen ." M o z e s stelde hen gerust door hun to zeggen,
dat zip niet behoefden to vreezen ; zip zouden zien wet de
Heere doen zou ; Hij zou voor hen strijden, en zij zouden
stil zijn.
En God zeide tot M o z e s : „Zeg aan de Israelieten, dat zij
voorttrekken ;" M o z e s moest zijn staf over de zee uitstrekken, opdat de wateren gekliefd werden, en het yolk dear
door heen op het droge zou gaan. De wolkkolom, die voor-

ging, plaatste zich achter de Israelieten, zoodat zij tusschen
hun leger en dat,der Egyptenaren stood ; diezelfde kolom verhchtte den weg, aien de Israelieten moesten gaan, maar maakte
den weg der Egyptenaren duister, zoodat dezen hun niet konden naderen. Then strekte M o z e s near het bevel des Heeren
zijn staf nit over de zee, en de Heere zond een sterken oostenwind, die een droog pad door de zee maakte ; op then weg
ging het yolk droogvoets, terwijl het water aan hunne rechter- en aan hunne linkerhand was . De Egyptenaren vervolgden ook hun weg, en gingen hun achterna in de zee, maar zij
werden zoo verschrikt, dat zij slechts langzaam konden voortgaan, en then geheel Israel veihg aan de overzljde was ge-
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komen, moest M o z e s andermaal sun staf over de zee uitstrekken . Gij ziet op bet plaatje, hoe de wateren toen met
kracht terugkeerden, en F a r a o met zijn geheele . lager werd
verzwolgen . Niet eon van hen ontkwam, de Israelieten zagen
de doode lichamen hunner vijanden ears den never, en M o z e s
en zip loofden den Heere, die zijne kracht tot hunne verbssing had geopenbaard.
God baande door de woeste baron
En breede stroomen ons son pad ;
Daar reel zijn lof op stem en snaren,
Nadat Hij ons beveiligd had .
Hij zal eeuw uit eeuw in regeeren ;
Zijn oog bewaakt bet heidendom.
Hij zal d' afvalligen verneeren ;
Hij keert burs trotsch' ontwerpen om.
PSALM 66 :3.

35 . De Israelf eten worden met manna verzadigd
en met water uit de rots gedrenkt,
(Ex . 15 :22-17 :7 .)
e Israelieten vervolgden nu hun weg door de woestijn
Sur ; drie dagen hadden zij gereisd, maar geen water
gevonden, toen kwamen zij to Mara, maar bet water was daar
bitter, zij konden het niet drinkers . Daarom murmureerden zij
tegen M o z e s , en zeiden : „wij hebben geen water om to drinken !" M o z e s riep tot den Heere, en de bore woes, hem eon
bout, dat hij in hot water moest werpen, daarop werd hot
water zoet . Een weinig verder kwamen zij to Elim, en voodoo
daar twaalf waterfonteinen en zeventig palmboomen, waaronder zij zich legerden ; maar daarna moesten zij verder, en
kwamen in de woestijn Sin . Daar stood hot geheele yolk tegen
M o z e s op, en zeide : „Waarom zijn wij niet in Egypte gebleven, wear wij tot verzadiging toe konden eten ; bier zullen
wij alien van honger omkomen ." De Heere hoorde hunne
booze woorden, maar Hij deed niet near hunne zonden . Hij
zeide tot M o z e s, dat Hij manna uit den hemel zou doers
regenen, dat moest hot yolk verzamelen, en or brood van bereiden . Zij mochten or niet tot den anderen dag van overlaten, maar hot elken dag vergaderen ; alleen op den zesden
dag moesten zij dubbel verzamelen, want op den zevenden,
den dag des sabbats, zou goon manna vallen ; ook beloofde
de bore hun, dat zij tegen den avond vleesch to eten zouden
hebben, en verzekerde hun die belofte door to zeggen : „Hieraan zult gij weten, dat Ik de bore, uw God, bon ."
Toen kwamen er des avonds kwakkelen, die hot leger bedekten, zoodat de Israelieten die dooden en eten konden, en
den anderen morgen lagers or kleine rondo korreltjes als dauw
Vijfde druk.

4
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condom hot
bet yolk moist niet moat hot was, en noemde
bet ,,manna
„manna,;" en verzamelde bet, zooals do Heere gezegd had .
De eon verzamelde veel en de ander weinig, toch had die
veel verzamelde niet over, en die weinig verzamelde kwam
niet to kort . Er waren, die er van overlieten tot den anderen
morgen, maar dat hielp burs niet, bet was bedorven : er waren
wormen in . Alleen bet manna, dat zip op den zesden voor den
zevenden dag verzamelden, was good gebleven . Eenigen gingen
op den zevenden dag uit om to verzamelen, maar vonden
goon manna. Toen zeide M o z e s : „Daarom geeft de Heere u
immers op den zesden dag dubbel manna, omdat Hij u den
sabbat geeft om op dien dag to rusted, niemand mag op Mien
dag de legorplaats verlaten :" toen rustto hot yolk op den
sabbat . Zij moesten ook eene kruik met manna vullen, en die
bewaren, opdat zij or aan zouden blijven denken, dat de Heere
hen in de woestijn met manna had gespijzigd .

Het water uit den rotssteen .

Daarna kwamen do Israelieten to Rafidim ; dear hadden zij
weder goon water om to drmkon, en dear waren zip weder i n
opstand tegon den Heere on tegen M o z e s . Hot word zoo
erg, dat M o z o s tot den Heere zeide : „wet moot ik toch
doers, er ontbreekt niot veel aan, of zij zullen mij steenigen ."
De Heere bevel hem near de rots Horeb to gaan, en met zijn
staf op den rotssteen to slaan, den zou do Heere water nit
do steenrots doers vloeien . M o z e s deed near hot woord des
Heeren, hij sloeg den rotssteen en bet water stroomde . Gij
ziet bier, hoe al de Israelieten door dat water hun dorst kon-
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den lesschen . Die pleats noemde M o z e s Masse en Meriba,
omdat list yolk dear den Heere verzocht en gezegd had : ,,Is
de Heere in ons midden of niet?"
Zij werden daaglijks begenadigd ;
Met manna, hemelsch brood, verzadigd .
Gods hand bracht, in dat dorre oord,
Rivieren uit een steenrote voort ;
Hij dacht om 't geen Hij ears zijn knecht,
Aan Abraham had toegezegd.

PSALM 105 :22.

36 . De strijd tegen Amalek .

(Ex. 17 : 8

15 .)

tJoen

de Israelieten in Rafidim waren, trok de koning
der Amalekieten tegen hen op . M o z e s zeide tot J o z u a,
dat hij manners moest uitkiezen, die bekwaam waren om tegen
den vijand to strijden, en terwijl zip streden zou M o z e s op
den heuvel klimmen, en den staf, waaraan zoovele herinneringen van Gods almacht en trouw verbonden waren,, in de hand
nemen . Den anderen morgen begon de strijd ; J o z u a streed
aan list hoofd van list yolk, en M o z e s klom met A a r o n en
H u r op den heuvel om van dear den strijd to aanschouwen .
Zip bemerkten, dat, als M o z e s zijne hand ophief, Israel de
sterkste was, maar als hid zijne hand list zakken, A m a 1 e k
overwon . Eindelijk werden M o z e s' handers vermoeid, toen
zochten zij een steep, waarop hij kon zitten, en A a r o n en
H u r ondersteunden zijne hen an . Israel overwon in den strijd,
en de Heere zeide, dat zip dit in gedachtenis moesten houden
dat de Amalekieten geheel uitgeroeid zouden worden . M o z e s
bouwde dear een altaar en noemde het „de Heere is mijn
banier."
De Heer is aan de spits getreden
Dergenen, die mij hulpe biers ;
Ik zal, gered uit zwarigheden,
Mijn lust aan mijne hat'ren zien.
't Is beter, als w' om redding wenschen,
Te vluchten tot des Heeren macht,
Dan dat men ooit vertrouw' op menschen,
Of zelfs van prinsen hulp verwacht' 1

PSALM 118 :4.

37 . De wetgeving op Sinai.

(Ex . 19~~ 1

20 : 21 .)

aarna reisden de Israelieten verder, en kwamen aan den
berg Sinai, dear moesten zij stil houden, en zich rondom
den berg legeren . God wilds lion dear zijne wet geven, maar
eerst hernieuwde Hij zijn verbond met hen . Hid herinnerde
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hun, hoe Hij hen uit de hand hunner vijanden verlost, en tot
flu toe geleid en gedragen had ; wanner zij zijn woord gehoorzaamden, zouden zij zijn eigendom uit alle volken der
aarde zijn. Toen antwoordde bet yolk : „Al wat de Heere gesproken heeft, zullen wij doers ."
Daarop beval M o z e s het yolk zich to reinigen, en hunne
kleederen to wasschen, en zich gereed to houden voor den
derden dag . Op den derden dag zou de Heere voor hunne
oogen op den berg Sinai nederkomen, maar niemand van hen
mocht tot Hem naderen ; al wat den berg aanroerde, hetzij
mensch of boost zou zekerlijk gedood worden . Hot yolk deed
wat burs geboden was, en op den derden dag zagen zij op den
berg ontzaglijke teekenen, en hoorden eon stork geluid als dat
eener bazum . Toen leidde M o z e s hen nit buiten hot lager.
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De wetgeving op Sinai.

Gij ziet hen bier aan den voet des bergs met ontzetting de
teekenen aanschouwen ; de berg was met eene zware wolk
bedekt, en dreunde door bet geweld der donderslagen ; uit de
wolk zagen zij vreeselijke bliksemstralen en in bet midden
des vuurs kwam de Heere neder . Toen bet geluid der bazuin
stark word, sprak M o z e s, en God antwoordde hem . Nog eenmaal herhaalde God de waarschuwing, dat niemand uit hot
yolk mocht opklimmen, opdat hij niet stierve ; om dit to beletten, moest er rondom den berg eene omheining gemaakt
worden .
Toen sprak God doze woorden
„Ik bon de Heere, uw God, die u nit Egypteland, uit bet
diensthuis, uitgeleid hob .
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1 . Gij zult geen andere goden boor mijn aangezicht hebben .
2 . Gij zult u geen gesneden beeld, noch eenige gelijkenis waken, van hetgeen boven in den hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de
aarde is . Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen
want 1k, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en
aan het vierde lid dergenen, die Mid haters ; en doe barmha,rtigheid aan duizenden dergenen, die Mij lief hebben, en mijne
geboden onderhouden.
3 : Gij zult den naam des Heeren, uws Gods, niet ijdellijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden, die zijn
naam ijdellijk gebruikt.
4 . Gedenkt den Sabbatdag, dat gij dien heiligt, zes dagen zult
gij arbeiden en al uw werk doen ; maar de zevende dag is de
sabbat des Heeren, uws Gods ; dan zult gij geen werk doen,
gig, noch uw zoon, noch uwe dochter, noch uw dienstknecht,
noch uwe dienstmaagd, noch uw vee, noch uw yreemdeling,
die in uwe poorten is : want in zes dagen heeft de Heere den
hemel en de aarde gemaakt, de zee, en al wat daarin is, en
Hid rustte ten zevenden dage : daarom zegende de Heere den
sabbatdag en heiligde denzelven.
5. Eert uwen vader en uwe moeder, opdat uwe dagen verlengd
worden in het land, dat u de Heere, uw God, geeft .
6. Gij zult niet doodslaan .
7 . Gij zult niet echtbreken .
8. Gij zult niet stelen .
9 . Gij zult geen valsche getuigenis spreken tegen uwen naaste .
10. Gij zult niet begeeren uws naasten huffs ; gij zult niet begeeren uws naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijne
dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets, dat uws
naasten is ."
God schreef deze wet der tiers geboden op steenen tafelen,
en gaf die aan M o z e s . Het yolk vreesde, toen zij de teekenen
van Gods Majesteit zagen ; zij zeiden tot M o z e s, dat zij niet
konden dragen, dat God tot hen sprak, en verzochten, dat hij
tot hen spreken wilds, wat de Heere hem gebood . M o z e s
stelde hen gerust door huh to zeggen, dat God niet tot hen
sprak om hen to verderven, maar opdat zij Hem zouden dienen en vreezen . Daarna klom M o z e s alleen op den berg, en
naderde tot God, en God sprak met hem .
Och, of wij uw geboon volbrachten!
Gena! o hoogste Majesteit!
(dun door 't geloof in Christus krachten,
Om die to doen uit dankbaarheid .
WET DES HEEREN

vs. 9.

54
38 . De Tabernakel . (Ex, 36 :8

38,)

j) oen M o z e s op den berg was, heeft God hem nog

{ andere voorschriften gegeven, die betrekkmg hadden op
de wijze, waarop Hij wilds, dat Israel Hem zou dienen . God
wilds het yolk onderwijzen, dat zip met een God to doen
hadden, die heilig is, en den schuldige niet onschuldig houdt,
maar hun tegelijk verkondigen, dat de aan de vaderen beloofde
Verlosser de straf der zonde dragen, en eene eeuwige verbssing verwerven zou, daarom gaf Hij hun den dienst der offeranden. De Heere beval aan M o z e s den tabernakel to waken,
en toonde hem, hoe hij dit doen moest .
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Gij vindt er hier eene of beelding van . Hot was een draagbare
tent, waartoe twintig planken, die van kostbaar hout vervaardigd
en met goud overtrokken waren, aan elks zijde in do lengte,
en acht in de breedte geplaatst werden ; die planken rustten
op zilveren voeten, en werden aan elkander verbonden door
gouden latten, die in gouden rmgen, die aan de planken bevestigd waren, gelegd werden . Gij ziet, dat aan do voorzijde
geene planken, maar pilaren zijn ; ook doze waren van kostbaar hout vervaardigd, en met goud overtrokken, en rustten
op koperen voeten. Gij ziet ook, dat de tabernakel door gordljnen overdokt was ; de eerste gordijnen waren van fijn dubbel goweven linnen, on doorweven met hemelsblauw, purper,
scharlaken en of beeldingen van cherubs : dat waren engelen
in menschehake gedaante ; de gordijnen werden aan elkander
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verbonden door gouden haakjes en hemelsblauwe strikjes . Over
doze waren andere gordijnen van geitenhaar, en daarover was
een kleed van rood geverfde ramsvellen en den nog een ander
van dassenvellen . Die tabernakel was in twee deelen : hot
heilige en hot heilige der heiligen, verdeeld, die van elkander
gescheiden waren door een voorhangsel, dat evenals de gordijnen van fijn linnen gemaakt was, en waarop men heunelsblauw, purper, scharlaken en of beeldingen van cherubs zag.
Het werd ears vies pilaren van sittimhout, die met goud overtro kk en waren, en op zilveren voeten rustten, opgehangen .
God zeide ook aan M o z e s, dat hij A ar o n moest zalven
om as Hoogepriester den dienst in hot heiligdom to verrichten, ook zijne zonen werden tot priestess gezalfd, en 1n bet
vervolg moesten de priestess altijd uit hot geslacht van A ar o n
gekozen worden ; zil alleen mochten den tabernakeldienst verrichten . Uit den scam van Levi moesten ook levieten worden
aangesteld, die de priestess in bet slachten der offerdieren en
in hot rein houden van hot heiligdom en van de gereedschappen helpers moesten .
God heerscht ale Opperheer ;
Pat elk Hem juichend eer'
Gij aarde, zee en eiland,
verheugt u in uw Heiland!
Hem dekt met majesteit
Per wolken donkerheid,
Hij vestigt zUnen troop
Op heilge rijksgeboon,
vol recht en wijs beleid.

39 . De ark des verbonds . (Ex . 37 : 1

PSALM 97 :1 .

9) .

ij hebben gezien, dat de tabernakel in twee deelen :
hot heilige en hot heilige der heiligen, verdeeld was ; in
hot laatste atond de 'ark des verbonds . Dit was eene kist van
sittimhout vervaardigd, en met goud overtrokken ; daarin
moesten de tafelen der wet, die door Gods hand waren beschreven, bewaard worden . Aan de ark waren gouden ringers,
waarin handboomen gelegd werden, die dienden om hear to
dragon . Op de ark was een verzoendeksel van zuiver goud,
waarop twee cherubs stonden, die hot met de vleugelen bedekten, en hot aangezicht near hot verzoendeksel gekeerd hadden om to toonen, dat zelfs de engelen begeerig waren om in
to zien in do verborgenheden van hot verbond des boron .
Boven dat verzoendeksel openbaarde de Heere zijne heerlijkheid, en sprak Hij tot Israel . Ook word in die heilige pleats
de kruik met hot manna bewaard, en was er de staf, die eons,
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toen het yolk ears A a r o n zijne hoogepriesterlijke waardigheid
betwistte, bloesem en vruchten gedragen had, als het bewijs
ilat God hem tot die bediening had geroepen .

De ark des v erbonds.

Gij vindt hier eene of beelding flier ark ; gij ziet hoe de
Hoogepriester daarbij staat ; hij alleen mocht in flat binnenste
heiligdom komen, en flan nog maar eenmaal des jeers met
het bloed des zondoffers .
Op den flag als het offer tot verzoening voor Israels schul
geslacht was, moest hij in wit linnen gekleed in het heilige
der heiligen verschijnen, en dear het bloed des zondoffers
voor Gods aangezicht sprengen, als het teeken van de verzoening, die de Heere Jezus heeft aangebracht, toen Hij zijn
bloed vergoot om de schuld der zonde weg to nemen .
Maar Christus, de Hoogepriester der toekomende goederen, gekomen zijnde, is door den meerderen en volmaakteren tabernakel, niet
met handers gemaakt, flat is niet van flit maaksel, noch door het
bloed der bokken en kalveren, maar door zijn eigen bloed eenmaal
ingegaan in het heiligdom, eene eeuwige verlossing to weeg gebracht hebbende.
HEBREEN 9 :11, 12 .

40. De tale! derr toonbrooden .

(Ex . 37 : 10-16 .)
n het heilige was de tafel der toonbrooden, de gouden kandelaar en het gouden reukaltaar . Rechts van
den ingang stood de tafel der toonbrooden, waarvan gij hier
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eene of beelding vindt . Ook zij was van sittimhout gemaakt,
met goud bedekt en met een gouden rand omgeven . Aan
elk der veer voeten was een gouden ring bevestigd, waarm de
handboomen gelegd werden, waaraan de tafel werd gedragen .

Dc tafel der toonbrooden .

Gij ziet op de tafel de toonbrooden liggen : dat waren twaalf
ongezuurde brooden, die in twee ri,jen, elk van zes, op gouden
schotels voor het aangezicht des Heeren werden gelegd, naar
het getal der twaalf stammen Israels . Zij moesten van wierook
voorzien zijn, en mochten alleen op den sabbat door versehe
vervangen worden ; dan aten de priesters ze met blijdschap
in de heilige plaats .
En Jezus zeide tot hen : ~Ik ben het brood des levens, die tot
Mij komt zal geenszins hongeren, en die in Mij gelooft zal nimmermeer dorsten."
Jox. 6 :35."

41 . De gouden kandelaar . (Ex. 37 :17

24 .)

egenover de tafel der toonbrooden stond de gouden
kandelaar. Ook deze ziet gij her afgebeeld ; gij ziet dat
uit de middelste schacht aan elke zijde drie takken uitgaan,
zoodat de kandelaar zeven armen had, die alle waren kunstig
met schaaltjes, knoppen en bloemen versierd, en de geheele
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kandelaar was van zuiver good gemaakt. Boven aan elken
arm ; was eene lamp, die met olijfolie gevuld werd ; de priestess

De gouden kandelaar .

moesten die aansteken en onderhouden, want zij moest altijd
in het heilige branden en dat verlichten .
Hoe wonderbaar is uw getuigenis I
Dies zal mijn ziel dat ook getrouw bewaren ;
Want d'oopning van uw woorden zal gewis,
Gelijk een licht bet donkey op doers klaren ;
Zij geeft verstand aan slechten, wien 't geniis
Van zulk een glans een eeuwgen nacht zoo baren .
PSALM 119 ; 65.

42 . Het gouden reukaltaar .

(Ex. 37 ; 25-29 .)

egenover den ingang in het heilige en voor het voorhangsel, dat dit van het heilige der heiligen scheidde,
stood het gouden reukaltaar ; dit was ook van sittimhout gemaakt en met good overtrokken . Van boven was het met een
gouden krans omgeven, en aan de vies hoeken waren gouden
hoornen ; ook waren er gouden ringers aan, waarin de handboomen gelegd werden. Geen brand- of spijsoffer mocht op
dat altaar geofferd worden, maar de Hoogepriester moest
daarop het reukwerk aan steken, dat naar het bevel des Heeren van welriekende specerijen was toebereid . Gij ziet op
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het plaatje, hoe hij in hoogepriesterlijke kleeding dat reukwerk aansteekt .
Tot die kleeding behoorde eon efod of overkleed van fijn
linnen gemaakt en met goud, hemelsblauw, purper en scharlaken doorstikt, ook was die van schouderbanden voorzien, en
or was eon borstlap op vastgehecht . In deze laatste en in de schouderbanden waren 12 kostbare steenen in goud gevat ingevoegd,

Het gouden reukaltaar.

waarop de namen der 12 stammers Israels gegraveerd waren .
Ook droeg de Hoogepriester een linnen mute, waaraan eon
gouden plaat was bevestigd, waarop gegraveerd stood : „De
Heiligheid des Heeren ." Zoo moest hij in de plaats van hot
yolk voor God verschijnen en elken morgen en avond hot
reukwerk ale eene liefelijke offerande, die den Heere gebracht
werd, op hot altaar aansteken .
Mijn bee, met opgeheven handers,
Klimm' voor uw heilig aangezicht,
Als reukwerk, voor U toegericht ;
Als offers, die des avonds pranden .
PSALM 141 : 2.

43 . Het koperen brandofferaltaar.
(Ex . 38 :1-20 . 30 :18-21 . Lev . 9 :12-24.)
ea ' tabernakel was omgeven door een voorhof, dat ingesloten was door gordijnen van fijn linnen, die tusschen
i operen pilaren met zilveren haken waren vastgemaakt . Hot voorhof was 100 ellen lang en 50 ellen breed, en aan den ingang was
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eon voorhangsel van fijn linnon, dat met hemelsblauw, purper
en scharlaken borduursel voorzien was . In dat voorhof stood
hot waschvat, waar de priestess zich moesten reinigen, eer
zij in den tabernakel gingen, on hot brandofferaltaar, waarop
de offerdieren geofferd werden . Gij vindt hot her afgeboeld ;
hot was van sittimhout gemaakt, maar met koper ovortrokken, ook de vies hoornen ears de hookers waren van koper,
evenals de ringers en do handboomen om hot to dragen . Van
binnen was hot met aarde gevuld, daarop werd hot hout
geschikt, waarop hot geslachte offerdier word gelegd, nadat
hot blood ears de zijde van hot altaar was uitgestort ; den
word hot offer door hot vuur, dat op hot altaar brandde, vortoerd . Toen voor de eerste meal op hot brandofferaltaar geofferd word, zond de Heero vuur uit, den hemel, dat hot offer
vertoerde ; dat vuur moest door den prieseer ondorhouden
wordon, on elken morgon on avond word eon lam op hot altaar
geofferd.

Het koperen brandaltaar .

Bohalve dit werden or nog vole andere offers gebracht, bij
voorbeeld wanneer hot yolk zich aan bijzondere zonden had
schuldig gemaakt, of wanneer hot den Heere voor zijne woldaden dankbaarheid wilde betuigen ; ook word or somtijds
meelbloom on olio geofferd . Al doze offers waren hot voorbeeld van hot offer, dat de Heere Jezus gebracht heeft, toen
Hij Zichzelven heeft ovorgegeven om aan hot kruis de straf
der zonde to dragon .
Brandofferen, noch offer voor de schuld,
Voldeden aan uw eisch, noch eer ;
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Toen zeid' ik : Zie, ik kom, o Heer!
De rol des Bosks is met mijn naam vervuld .
Mijn ziel, U opgedragen,
Wil U alleen behagen ;
Mijn liefd' en ijver brandt ;
Ik draag uw heilge wet,
Die Gij den stervling zet,
In 't binnenst ingewand.
PSALM 40 :4.

44 . Israels feesten.
(Lev . 23 : 4-44 . 25 : 1-13 .)

shelve de wet der tiers geboden en den tabernakeldienst
., heeft God ears Israel nog andere instellingen gegeven .
Hij verbood hun jets, dat door de wet als onrem was aangewezen, to eten of aan to raken, en verordende het houden der
feesten . Driemaal in het jeer op het Paasch-, Pinkster- en
Loof huttenfeest moesten ells manners in de pleats, wear de
tabernakel was opgericht, verschijnen . Op het Paaschfeest

Het Loof huttenfeest.

vierden zij gedachtenis van hun uittocht uit Egypte ; den
werd bet paaschlam geslacht, evenals in den nacht, toen zij
Egypte vierden uitgeleid, en aten zij ongezuurde brooders
zeven dagen lang. Op het Plnksterfeest gedachten zlj de wetgeving op Sinai, en dankten God voor de vruchten des velds,
die Hij hun gaf in to zamelen. Het Loof huttenfeest was het
feest der inzameling van den geheelen oogst ; den maakten zij
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hutten van palmboomen, zooals gij die op het plaatje ziet afgebeeld ; daarin woonden zij, en hielden feest ; dit duurde ook
zeven dagen. God wilds, dat zip daardoor er ears zouden blijven denken, dat zij in de woestijn in hutten en tenten gewoond hadden .
Behalve deze drie feesten hadden zij nog list feest van den
grooten Verzoendag ; dan werden twee bokken voor list aangezicht des Heeren gesteld . Wij hebben reeds gezien, dat de
een als een offer voor Israels zouden werd geofferd, en de
Hoogepriester met dat bloed in hetheilige
.
der heiligen ging,
de andere bok werd near de woest i~n uitgeleid . Ook moesten
de Israelieten elks maand feest houden om den Heere voor
zijne gunstbewijzen to denken, en ells zeven jaar was list
Sabbatjaar ; dan werd de akker niet bebouwd ; ook list 5Oste
jaar moest als een Jubeljear gevierd worden ; dan werden ells
goederen aan hunne oorspronkehjke bezitters teruggegeven . Op
die feesten mochten de Israelieten simmer ledig voor list aangezicht des Heeren verschijnen ; zij moesten den Heere hunne
offers brengen en weten, dat de Heere hen van alle volken
had afgezonderd, opdat zip zijn eigendom zouden zijn .
Hij gal aan Jakob zijne wetten,
Deed Isrel op zijn woorden letters :
Hij leerde z'in zijn wegen wandlen :
Zoo won Hij met gees volken handlers ;
Die moesten zijn getuigenissen
En zijn verbondsgeheimen misses .
Last dan Gods lof ten hemel rijzen ;
Last al wet adem heeft Hem prijzen .
PSALM 147 :10.

45. De Israelieten makers list gouden kalf.
(Ex . 32 : 1-34 : 8 . 27-35 .)
oen M o z e s lang op den berg bleef, werd het yolk ongeduldig, en meende, . dat hij gestorven was ; daarom
drongen de Israelieten er btj A a r o n op aan, dat deze hun
goden maakte, zooals zij in Egypte gezien hadden. Eindelijk
gaf A a r o n toe ; hij verlangde, dat zij hem de gouden versierselen hunner vrouwen en dochters brachten ; die smolt hij, en
maakte daarvan een gouden kalf . Op list gezicht van den
afgod juichten de Israelieten, en riepen : „Dit zijn uwe goden,
o Israel, die u uit Egypte hebben geleid ;" zij dansten rood
list kalf, en brachten list offeranden .
God zag de zonde, die zij bedreven, en wide tot M o z e s :
„Klim haastelijk af, want uw yolk, dat gij uit Egypte , hebt
gevoerd, heeft list verdorven." God wide ook, dat Hid hen
om die zonde wilds verdelgen, maar M o z e s bad voor hen, en
1
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pleitte op hat verbond, dat God met de vaderen gemaakt had,
en de Heere hoorde hem . Maar teen M o z e s van den berg afkwam, en Israels afgoderij zag, ward hij zeer toornig, en
wierp de steenen tafelen der wet, die hij in de hand hield, in
stukken. Hij verbrandde ook hat kalf, en strooide hat stof op
hat water, dat de Israelieten drinken moesten ; daarop liet hij
de sehuldigsten uit hen dooden ; er stierven omtrent drie
duizend man . Daarna keerde hij tot den Heere terug, en bad
om vergeving voor Israel ; hij vraagde den Heere liever zijn
naam nit hat boek des levens to delgen, dan hat yolk near
hunne zonde to straffen . God antwoordde hem : „Diens naam
zal Ik uit mijn book uitdelgen, die tegen Mij zondigt ;" Hij
wilde den Israelieten toonen, dat zij door hunne zonde zijn
toorn verdiend hadden, en zeide, dat Hij niet maar met hen
zou optrekken, zooals Hij tot flu toe gedaan had . Toen spande
M o z e s eene tent ver van hot lager ; daar sprak de ,Heere met
hem. Wader bad hij om genade voor Israel ; hij ken niet optrekken, als de Heere niet met hen ging, en de Heere zeide
tot hem : „Zal dan mijn aangezicht met u moeten gaan om u
gerust to stellen," on Hij beloofde zijne bade to verhooren .
M o z e s moest twee steenen tafelen gelijk aan de eerste
makers, en wader den berg Sinai beklimmen ; veertig dagen
en veertig nachten bleef hij daar, zonder behoefte to hebben
aan eten of drinken . De Heere openbaarde Zich aan hem als
zulk eon God, die barmhartig en genadig, lankmoedig en greet
van weldadigheid en waarheid is, die den schuldige niet onschuldig houdt, maar nochtans de ongerechtigheden vergeeft .
De Heere vernieuwde ook zijn verbond met Israel ; Hij
schreef zijne wet wader op de steenen tafelen, en beloofde
met hen to gaan, en de vijanden voor hors aangezicht to verdrijven, zij moesten zich evenwel wachten om zich door dozen
tot afgoderij to laten verleiden, maar hunne afgoden en altaren
verbreken . Toen M o z e s van den berg of kwam, glinsterde
zijn aangezicht, zoodat de Israelieten hem niet konden aanzien ; hid bedekte daarom zijn aangezicht als hid tot hen sprak,
maar zij hadden daarin hot teeken gezien, dat God tot hem
gesproken had.
Hij heeft voorheen aan Mozes zijne wagers,
Aan Isrels zaad, tot hun behbud genegen,
Zijn dean getoond, en trouwlijk hen geleid.
Barmhartig is de Heer en zeer genadig,
Schoon zwaar getergd, lankmoedig en weldadig :
De Heer is greet van goedertierenheid .
PSALM 103 ;4 .
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46 . De Israelieten komen aan de grenzen van Hanaan .
(Numeri 13 :1-45 .)
JJ)mtrent een jaar bleven de Israelieten aan den berg
Sinai daarna vervolgden zij hun weg door de woestijn .
Eindelijk waren zij aan de grenzen van Kanaan gekomen ;
aldaar zond M o z e s op Gods bevel, near het getal der twaalf
stammers Israels, twaalf manners uit om dat land to verspieden . Dawn trokken Kanaan door, en zagen, dat het een uitnemend vruchtbaar land was . Het was juist de tijd, dat de
wijnoogst werd ingezameld ; in het dal Eskol vonden zij een
wi ngaard, waarvan zip een druiventros afsneden, welke om de
grootte en om hem niet to beschadigen, tusschen twee manners gedragen werd . Veertig dagen bleven de verspieders i n
Kanaan ; toen keerden zij near het leger terug. Gij ziet op
het plaatje, hoe zij dear aankomen, en den druiventros tusschen
hen beiden dragen .

Druiven uit Kanaan medegebracht .

Zij hadden veel van de vruchtbaarheid van het land to vertellen, maar meenden, dat het yolk, dat dear woonde, veel to
sterk was om het to kunnen overwinnen : zij widen : „het is
een yolk van reuzen, dat ons zal dooden ." Alleen J o z u a en
K a l e b raadden aan, near Kanaan op to trekken, omdat de
Heere beloofd had, hen veilig dear to brengen, en de vijanden
to verdelgen . De Israelieten luisterden niet near hen ; zij werden zoo verdrietig, dat zij een opperhoofd wilden kiezen, die
hen near Egypte terug leidde ; ook drelgden zij J o z u a en
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K al eb to steenigen. Terwijl zij daarover twistten, verscheen
de heerlijkheid des Heeren in de tent der samenkomst . De
Heere zeide tot M o z e s, dat Hij de Israelieten wilds verdelgen,
en hem in hunne plaats tot een groot yolk wilds makers ; maar
weder bad M o z e s voor Israel ; hij pleitte op hot verbond des
Heeren, en vraagde den Heere toch zijn woord : dat Hij lankmoedig en groot van weldadigheid en gonads is, to bevestigen .
weder verhoorde de Heere hem ; God heeft Israel niet verdelgd, maar hen toch de straf hunner zonde doers ondervinden .
Niemand van die manners, die wederspannig tegen Hem geweest waren, mocht Kanaan binnengaan . Veertig jaren zouden
zij nog in de woestijn moeten omzwerven, totdat alien, die
boven de twintig jaar waren, daar den dood hadden gevonden ; dan zouden hunne kinderen hot beloofde land mogen
intreden . J o z u a en K a 1 e b, die hot woord des Heeren geloofd
hadden, waren niet in dit oordeel begrepen.
Na gevoelden de Israelieten spijt over hunne zonde ; zij
zeiden, dat zij flu bereid waren tegen den vijand to strijden,
en hoewel M o z e s hen waarschuwde, dat dit flu de wil des
Heeren niet was, bekiommen zij toch den berg om tegen de
Amalekieten to strijden, maar werden door dozen versiagen .
Dies hob Ik, door bun tergend kwaad
Op 't hoogst vergramd, dit yolk versmaad,
En met een' duren eed gezworen,
Dat, wegens zijn geschonden trouw,
Het nooit mijn rust genieten zou,
Die voor mijn yolk nog blijft beschoren.
PSALM 95 :7 .

47 . Oproer van Korach, Dathan en Abiram .
(Num . 16 :1-17 :9 .)
et gebeurde daarna, dat K o r a c h, D a t h a n en A b Tram tegen M o z e s opstonden, omdat zlj hot onrecht
vonden, dat hij en A a r o n alleen hot bestuur in handers hadden ; zij wilden ook hun deel daaraan hebben ; 250 manners
voegden zich bid hen . M o z e s antwoordde, dat de Heere zou
aanwijzen, wie Hij tot zijn dlenst geroepen had . Hij beval
lien manners wlerookvaten to neuron, en reukwerk daarin to
doers ; daarop verzamelden zij zich voor den mgang van de
tent der samenkomst . Toen verscheen de heerlijkheid des
Heeren aan doze geheele vergadering . Hij zeide, dat M o z e s
en A a r o n zich van de andere Israelieten moesten afzonderen,
dan zou Hij hot geheele yolk verdelgen, maar M o z e s en
A a r o n vielen op hun aangezicht voor den Heere en smeekten
Hem, hot geheele yolk niet our de zonde dier wederspannigen
to verderven. Toen zeide de Heere, dat hot yolk zich van do
Vijfde druk.
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woningen van K o r a oh, D a t h a n en A b i r am mo est verwijderen . M o z e s zeide, dat zij, uit hetgeen flu zou gebeuren,
zouden zien, hoe kwaad hot is, zich tegen de door God ingestelde orde to verzetten .
D a t h a n en A b i r a m bleven met hunne vrouwen en kind eren aan den ingang hunner tent staan, maar op eons werd de
aarde onder hen gespleten, en stortten zij met alles wat hun
toebehoorde In den afgrond ; ook zond God your neder, dat
K o r a c h en de 250 man, die aan hot oproer deel genomen
hadden, verteerde . In plaats dat de Israelieten op hot gezicht
van Gods oordeel zich voor Hem verootmoedigden, werden zij
boos op M o z e s en A a r o n, alsof hot hunne schuld was, dat
zoovele menschen gedood waren . Toen deed de Heere hun
zijn toorn gevoelen, en zond Hij eene plaag onder hen, waaraan velen stierven, maar op hot woord van M o z e s nam
A a r o n zijn wierookvat, hot teeken zijner priesterlijke bediening, en stood in hot midden der Israelieten tusschen de
dooden en levenden om den Heere om vergeving voor hen to
smeeken . De Heere keerde zijne hand van hen af ; de plaag
hield op, maar moor dan veertien duizend menschen waren
gestorven . Toen was hot, dat God den staf van Aaron, die,
zooals wij gezien hebben, later in hot heilige der heiligen
bewaard werd, bloesems en vruchten deed dragon, ten teeken, dat
God A a r o n alleen tot de priesterlijke bediening verkoren had .
Maar 't aardrijk opende zijn mood,
Waarmee 't Abirams yolk verslond
En Dathans snoode vloekverwanten ;
Een vuurgloed stak de tenten aan
Van 't godloos rot, aan alle kanten,
En deed hot door de vlam vergaan .

PSALM 106 :10.

48 . Gods oordeel over Mozes en Aaron .
(Nom . 20 : 1-29 .)
adat de Heere gezegd had, dat de Israelieten nog veer ;
tig Karen in de woestijn moesten omzwerven, waren zij
naar den weg der Schelfzee teruggekeerd, en hadden zich in
de woestijn nu hier, dan daar gelegerd ; zoo was eindelijk hot
laatste jaar hunner omzwerving gekomen, en bevonden zij
zich to Kades ; daar kregen zip gebrok aan water . In plaats
van er aan to denken, hoe menigmaal de Heere hen had uitgered, stonden zij weder tegen M o z e s en A a r o n op, en zeiden : „Waarom hebt gij ons nit Egypte geleid om in doze
woestijn den dood to vmden?" Mozes en Aaron riepeli den
Heere aan in hun nood, en do Heere beval hun tot den rotssteen to spreken ; dan zou hot water daaruit vloeien .
Zij verzamelden flu hot yolk bij de steenrots, maar hot go-
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drag dier weerspannigen had hun toorn opgewekt . In pleats
van eenvoudig het bevel des Heeren to gehoorzamen, sloegon
zij in hun ongeduld tweemaal met hun staf op de rots ; hot
water stroomde er uit, het yolk en de beesten leschten hun
dorst, maar de Heere bestrafte M o z e s en A a r o n. Zij hadden
het gebod des Heeren niet gehoorzaamd, en de bore duldt
de zonde niet in zijne dienaren . Tot straf hunner ovortreding
mochten zij Israel niet in Kanaan brengen, en zelf ook niet
daarin komen . A a r o n was do eerste, die dit oordeel ondervond. Toen zij eenigen tijd daarna ears den berg Hor waren
gekomen, moesten Mozes, Aaron en Eleazar, Aarons
zoon, den berg beklimmen ; aldaar is A a r o n gestorven, en
M o z e s wijdde E l e a z a r tot Hoogepriester in zijne pleats .
Ik zal de heerschappij doers duren bij zijn zaad,
Zoolang de hemel zelf op vaste pijlers staat .
Maar zoo zijn kinders ooit mijn zuivre wet verlaten ;
Zoo 't richtsnoer van mijn recht ter reeg'ling niet ken oaten,
Zoo zij ontheiligen, wet Ik heb voorgeschreven,
Dan mogen zij gewis voor mime straffen beven!
PsALM 89 :13.

49 . De koperen slang . (Num. 21 :1

9 .)

T e Israelieten waren nu weder in de nabijheid van
Kanaan gekomen, en bevonden zich dicht bij het land

De koperen slang.

der Edomieten ; gaarne badden zij hun weg door dat rijk genomen om zoo hot beloofde land in to gaan, maar do koning
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der Edomieten wilds hun zijne toestemming hiertoe niet geven
toen moesten zij andermaal den wag naar de Schelfzee inslaan,
en om hat land van Edom heentrekken. De Israelieten werden
verdrietig over dien omweg, en begonnen niet alleen tegen
M o z e s, maar zelfs tegen God hunne booze gedachten uit to
spreken, en to zeggen : „Waarom moesten wij Egypte verlaten,
en in daze woestijn komen?" De Heere strafte hen om hunne
ontevredenheid en zond vurige slangen, walker beet doodelijk
was, onder hen . Toen beleden zij hunne zonde, en verzochten
M o z e s voor hen to bidden, en wader verhoorde d e Heere dat
gebed . Hij bevel M o z e s eene koperen slang to makers, en die
op eene slang to vorhoogen ; al wie die slang aanzag, zou van
zijne wonders worden genezen.
Gij ziet op hat plaatj e, dat M o z e s naar hat woord des
Heeren deed, en gelijk zij, die op hat punt waren ears hunne
wonders to sterven, werden genezen, wanneer zij op dit door
God verordende middel zagen, zoo worden zij, die in den
Verlosser, die eenmaal aan hat kruis verhoogd word, geloovee, van de doodelijke wonders hunner zonde genezen . De
Here Jezus zegt :
gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, alzoo zal
ook de Zoon des menschen verhoogd worden ; opdat eon iegelijk, die
in Hem gelooft, niet verderve, maar hat eeuwige levers hebbe .
Jon . 3 :14, 15 .

50 . B i 1 e am . (Num . 21 :1

25 :18 .)

adat de Israelieten om hot . land van Edom heengetrokken waren, beproefden zip Kanaan van de oostzijde
binnen to trekken . Dear voodoo zij ook wel volken, die hun
vijandig waren, maar de bore gaf die in hunne hand ; daarop
legerden zij zich in de vlakke velden van Moab . Toen vreesde
B al ak, de koning der Moabieten, dat de Israelieten ook zijn
land zouden innemen ; daarom verbond hij zich met do Midianieten, en beraadslaagde met hen, hoe zij hot , best konden
verhinderen, dat Israel hun nadeel toebracht ; zip besloten hen
to doers vervloeken ."
Er leefde in Mesopotamia eon man, die als eon profeet bekend stood, zijn naam was B i l e am . Tot hem zond B a 1 a k
en beloofde hem veal geld, als hij wilds komen om Israel to
vloeken . B i loam durfde dit niet doers, want God had hem
gezegd, dat hij Israel niet mocht vloeken, omdat de Heere
hot zegonde. B a l a k zond nog eons zijne boden om B i l e a m
to zeggen, dat de koning hem veal ear zou bewijzen, als hij
aan zijn verlangen voldeed . Toen bleak hot, dat B i 1 e a m hot
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geld en de , eer liever had dan , den Heere, hij grog op weg ;
maar terwi~l hid op zijne ezelin reed, stelde de Engel des
Heeren zich in zijn weg . De ezelin verschrikte en weigerde
voort to gaan, maar B i 1 e am sloeg hear, want hid had mats
gezien . Dit gebeurde tot driemaal, en toen B i 1 e a m zeer boos
daarover werd, opende de Heere den mood der ezelin, zoodat
zij tot hem zeide : „Wet heb ik u gedaan, dat gij mij driemaal geslagen hebt ?" Toen ontdekte B i 1 e a m den Engel des
Heeren, die met een uitgetrokken zwaard voor hem stood ; hij
bekende zijne zonde, en de Heere vergunde hem to gaan,
maar verkondigde hem, dat hij mats zou kunnen zeggen, dan
wet God hem to spreken gaf.
Hij kwam bij B a 1 a k ; deze bracht hem op eene hoogte,
veneer hij Israel kon aanschouwen, maar B i 1 e a m kon dat
yolk niet vloeken, hij moest betuigen : „Wet zal ik vloeken,
dien God niet vloekt " en zeggen, dat bet een door den Heere
gezegend yolk was . B a 1 a k was daarover misnoegd, en bracht
hem op eene pleats, wear hij Israel van eene andere zijde
zag, maar wader was B i 1 e a m genoodzaakt to zegenen . Nog
eenmaal bracht Balak hem op eene andere hoogte, maar
toen Bile a m dear de Israelieten in de vlakte zag gelegerd,
moest hij nog krachtiger dan to voren uitspreken, welke
groote zegeningen God aan hen geschonken had . Hij zag, dat
uit dit yolk de Verlosser zou geboren worden, aan wiens heerschappij alle heidenen zouden onderworpen worden . B a l a k
werd toornig, maar, eer B i 1 earn hem verliet, gaf deze hem
den read de Israelieten tot zonde to verleiden ; daardoor zou
Gods toorn over hen ontsteken . Die read werd gevolgd : de
Moabieten en Midianieten noodigden de Israelieten aan een
heidenseh, afgodisch feast deal to nemen ; dezen vielen in dien
strik ; maar God bezocht hunne zonde . Hid zond eene pest onder hen, waaraan 24000 menschen stierven . De Midianieten
warden tot straf banner verleiding door de Israelieten verslagen, en B i l e a m werd in den strij d gedood .
Wil toch niet stag, gelijk een paard, weerstreven ;
Of als een mull, door domheid voortgedreven ;
G}ebit en toom, door 's menschen hand bestierd,
Beteuglen 't woest en redeloos gediert .
Laat zulk een dwang voor u niet noodig wezen .
Wie God verlaat heeft smart op smart to vreezen ;
Maar wie op Hem vertrouwt, op Hem alleen,
Ziet zich omringd met zijn weldadigheen.
PSALM 32 : 5.

51, Hot erode van Mozes .

(Dent . 3 :1 29 . 34 :1 12 .)

e Israelieten hadden hot land, dat zij op de vijanden
veroverd hadden, in bezit genomen ; M o z e s verdeelde
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dit onder de stammers Ruben, Gad en de halve stem van
Manasse, omdat doze veel vee bezaten, en die grond daarvoor
bijzonder geschikt was, maar zij moesten, eer zij zich daar
vestigden, hunne brooders in den strijd tegen hunne vijanden
helpers . Alleen de Jordaan scheidde hen nog van hot beloofde
land . God had M o z e s ontzegd hot binnen to gaan ; hij smeekte
den Heere hot hem toe to staan, maar de Heere antwoordde :
„Sproek Mid niet moor van doze zaak," en bevel hem J o z u a
tot zijn opvolger ears to stellen ; doze zou Israel in Kanaan
brongen . De Heere beloofde echter, dat hij van de hoogte van
Pisga hot land, dat hid zoo zeer wenschte in to gaan, zou
mogen aanschouwen ; daarna zou hij sterven .
M o z e s nam flu afscheid van de Israelieten, en zeide hun,
dat J o z u a voortaan hun leidsman zou zijn ; ook vermaande
hij hen de wetten des Heeren to onderhouden, en gaf hot
wetboek aan de priesters, om dat naast de ark to leggen . Eer
hij van hen scheidde, zegende hij de stammers Israels ; hij
verkondigde hun daarbij, wet hun deel in hot beloofde land
zou zljn, en voorzegde de komst van Christus, die als de
oen ge profeet, Israel Gods wil zou bekendmaken ; daarop
bek om hid den berg Nebo .

Mozes' uiteinde op Nebo .

Gij ziet op hot plaatje, hoe hij van den top des bergs hot
beloofde land aanschouwt ; God toondo hot hem in zijne
lengte en zijne breedte, en zeide : „Dit is hot land, dat Ik aan
Abraham, I z a k en J a k o b gegeven hob, Ik hob hot u doers
zion, maar gig zult daar niet mkomon." God had wet beters
voor hem bereid ; op do hoogte van Pisga stierf hij, en ging
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in de rust, die voor Gods yolk overblijft . De Heere begroef
hem ; niemand heeft ooit zijn graf geweten ; hot was genoeg
voor de Israelieten to weton, dat God hun eon profeet had
geschonken, aan wien Hij Zich op bijzondere wijze geopenbaard had, en dat alles, wat de Heere door hem gesproken
had, zoker zou vervuld worden . M o z e s is 120 jaren oud geworden.
Want God, de Heer, zoo good, zoo mild,
Is t' allen t}jd eon zon en schild ;
Hij zal genaad' en eere gvven ;
Hij zal hun 't goede niet in nood
Onthouden, zelfs niet in den dood,
Die in oprechtheid voor Hem levers.
Welzalig, Heer 1 die op U bouwt,
En zich geheel aan U vertrouwt .
PSALM 84 : 6 .

52 . De Israelieten gaan Hanaan binnen .
(Jozua 1 :1--6 :27 .)
a den dood an M o z e s herhaalde de Heere aan J oz u a, dat Hid hem tot eon leadsman over Israel had
aangesteld, en beloofde met hem to zijn ; de Israelieten zeiden,
dat zij J o z u a even als M o z e s wilden erkennen en gehoorzamen. J o z u a zond nu twee mannen naar Jericho, de eerste
stall, die zij moesten innemen, om die plaats to bezien . Doze
kwamen in hot huffs van eene vrouw, R a c h a b geheeten . Als
de koning van Jericho hoorde, dat die mannen in de stall gekomen waren, zocht hij hen gevangen to nemen, maar R a c h a b
verborg hen op hot platte dak van haar huffs . Toen hot donkey was, klom zij naar boven, waar de mannen waren, en
verzocht hun, daar zij wilt, dat de Heere die stall en dat
land aan Israel gegeven had, haar on haar huffs to' sparen,
wanneer de stall word ingenomen . De mannen beloofden haar
dit, en zij liet hen aan eon koord langs de stadsmuur, waarop
haar hues gebouwd was, neder, zoodat zip veihg buiten de
stall kwamen ; dat koord liet zij aan haar venster hangers tot
eon teeken, dat haar huffs gespaard zou blijven, als Jericho
verwoest word .
De mannen keerden naar hot leger terug ; daarop loidde
J o z u a hot yolk naar do Jordaan . De priestess droegen de
ark des verbonds, en gingen vooruit, en zoodra zij don , voet
in hot water hadden genet, deed de Heere hot water wljken .
De priestess bleven met de ark in hot madden des rivier op
hot droge staan, totdat hot geheelo yolk langs dat droge pad
aan do overzijde was gekomen . J o z u a hot hen 12 steenen
naar hot getal des 12 stammers Israels nemen, en die oprichten
am eon teeken, dat door de kracht des Heeren do wateren
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der rivier waren afgesneden, en zij droogvoets daardoor
waren getrokken . De Israelieten waren flu to Gilgal in hat
beloofde land gekomen, maar hat waren niet dezelfden, die
Egypte hadden verlaten ; behalve J o z u a en K a l e b waren
die alien in de woestijn gestorven ; hat waren hunne kinderen,
die Jozua in Kanaan bracht, zooals de Heere gezegd had .
Ear zij verder gingen, ontvingen zij in de besnijdanis hat
teeken van hat verbond, dat God met Abraham en zijne nakomelingen gemaakt had, en hielden hat pascha naar de installing des Heeren . Toen aten zip voor hat eerst van de
vruchten des lands, en hat manna, dat hen in de woestijn
Kayoed had, Meld op .
Zij naderden flu Jericho ; J o z u a liet op bevel des Heeren
de Israelieten, vergezeld van de priesters met de bazulnen,
road de stall gaan, zip mochten niet spreken, terwijl zip dat
deden. Dit gebeurde elken dag eenmaal, maar op den zevenden
dag moesten zij zevenmaal road de stall gaan, en als J o z u a
zeide : „juicht," moesten zij juichen, en de bazuinen laten
hooren . Toen zij dit deden, vielen de muren van Jericho, en
konden de Israelieten ongehinderd bezit van de stall nemen .
Zij moesten de stall verwoesten, en alles verdelgen wat daarin
was ; alleen Rachab en haar huisgezln ward gespaard .
Dus tong 't verkoren yolk des Heeren
Al juichend uit, op Gods begeeren.
Het land der heidnen van rondom
Schonk Hij hun tot een eigendom .
Der volken arbeid ward geheel
Aan Israel ten erflijk deal .

53, Verovering van Kanaan .

PSALM 105 : 23.

(Joz . 7 :1--24 : 29 .)

at land, dat de Heere aan Israel beloofd had, was door
heidensche volken bewoond. God had den Israelieten
gaboden, die uit to roeien, en hunne steden to verdelgen, zij
waren dus geroepen om , door strijd bezit van Kanaan, to neman . Kort na de inflaming van Jericho trokken zlj tegen de
kleine stall Ai op ; zij meenden van de overwinning zeker to
zijn, maar warden door de
verslagen . J o z u a was
zeer bedroafd daarover, an hid
hij an de oudsten van Israel vielen
op hun aangezicht voor de ark des . Heeren om den Heere to
vragen, waarom Hid hun de overwmnmg niet gegeven had .
De Heere antwoordde, dat hat om Israels zonde was ; tegen
hat verbod des Heeren was er van hat to Jericho garoofde
achtergehouden, in pleats van alias den Heere ten offer to
brengen .
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Toen verzamelde J o z u a hat geheele yolk, en vraagde den
Heere den schuldige to wijzen . Het bleak nu, dat eon der
Israelieten, A c h an, ears sierlijk kleed en goud en zilver ge ;
nomen, en dit in zijne tent had verborgen ; daar vonden zip
hat geroofde, en A ch an ward buiten hat lager gebracht en
gesteenigd . De toorn des Heeren was nu van hen afgewend ;
de Israelieten trokken wader tegen Ai op, en namen de stad in.
Behalve Ai heeft J o z u a vale steden veroverd, en vole
koningen verslagen ; de Heere gaf al die volken in zijne hand,
zoodat hid in 5 Karen tijds 31 koningen overwon, en hun land
voor Israel in bezit nam ; ook richtte hij den tabernakel to
Silo op . Nog was er veal land to voroveren, toen de Heere
hem bekendmaakte, dat hij weldra zou sterven. Hij zond flu
zoven manners uit, die hat geheele land Kanaan doortrokken,
en kaarten daarvan maakten ; daarop verdeelde J o z u a hot
land onder do stammers Israels, en woes hun door hot lot
hunne erfenis aan . Hij liet de stammers van Ruben, Efraim en
de halve stam van Manasse bezit van hunne erfenis aan de
overzijdo der Jordaan houden ; de stam van Levi kreeg geene
erfenis ; do Heere had tot hem gezegd : „Ik ban uwe erve ;" zij
waren geroepen om den Heere in den tabernakel to dienen,
on warden onderhouden van de gaven, die hat yolk tot den
dienst des Heeren bracht.
J o z u a herinnerde den Israelieten nog de weldaden, die
God hun had bewezen, on vermaande hen de inzettingen des
Heeren to houden . Zij beloofden den Heere to dienen, on
J o z u a richtte een steep op to Sichem tot eon getuigenis, dat
Israel aldaar hot verbond des Heeren hernieuwd had ; daarna
stierf hij . Hij is 110 j aren oud geworden .
Die guest heeft God zijn yolk bewezen,
Opdat hat altoos Hem zou vreezen,
Zijn wet betrachten, en voortaan
Volstandig op zijn wagon gears .
Men roam' dap d'Oppermajesteit,
Om zooveel guest, in eeuwigheid.

PSALM 105 :24 .

54 . De tijd der Richteren, (Joz. 24 : 31 . Richt . 6 : 1-8 : 23 .)
e Israelieten dienden den Heere, zoolang J o z u a leefde,
en nog langen tijd na zijn dood, maar toen or eon
ander geslacht kwam, dat niet getuige was geweest van de
wonderen, die de Heere voor hen gedaan had ; waken zij af.
Zij woonden nog in hot midden der Kanaanieten ; God had
hun ernstig gewaarschuwd goon verbond met die inwoners to
makers, maar do altaren hopper afgoden to verbreken, on

74
hunne bosschen uit to roeien ; in plaats daarvan listen zij
zich door hen tot afgoderij . verleiden . Toes vervulde de Heere
zijn woord, dat, mdien zip de heidensehe volken spaarden,
dezen hun tot een strik en tot een oordeel zouden zijn . God
gaf hen in de hand hunner vijanden, maar joist die bezoeking,
die hun om hunner zonden wil overkwam, moest hot middel
zijn om hen tot den Heere to doen roepen, en hunne schuld to
doen belijden . God hoorde hun gebed, en verwekte mannen, die
hen van hunne vijanden verlosten . Deze mannen, die dus voor
eon tijd hot bestuur in hadden hadden, werden Richters genoemd.
Eons had de Heere de Israelieten om hot kwaad dat zij gedaan hadden, aan de Midianieten overgegeven . Zeven jaren
lang werden zij door dozen onderdrukt ; zij , konden hunne
akkers niet moor bebouwen, want zoodra zip lets daarop gezaaid hadden, kwamen de vijanden en bedierven dat gezaaide .
Zoo werden de Israelieten tot groote armoede gebracht ; zij
vluchtten in de holes en bergen uit vrees voor de vijanden ;
maar uit de benauwdheid riepen zij tot den bore, en Hij
verhoorde hen .
Er was een man in Israel, G i d e o n geheeten . Doze was
bezig op zijns vaders dorschvloer tarwe to dorsehen, on die
voor de vijanden in veiligheid to brengen, toes de Engel des
Heeren hem verseheen, en tot hem zeide : „De Heere is met
u, gij strij dbaro held ." G i d e o n antwoordde : ~,Indien de Heere
met ons is, waarom heeft Hij ons aan de vijanden overgegeven ?" maar de Engel zeide : „Ga hoes in doze owe kracht,
God zal door owe hand Israel van de Midianieten verlossen ."
G i d e o n ontving eon teeken, dat de bore tot hem gesproken
had ; hij had een geitebokje on ongezuurde koekon toebereid,
on bracht die den Engel ; maar toes hij op bevel des Heeren
dit offer op den rotssteen gelegd had, roerde de Engel hot
met zijn staf aan, en or ging vuur uit, on verteerde hot ;
daarna zag G i d eon den Engel des Heeren niet moor, en hij
vreesde . De Heere nam die vrees weg, Hij had hem geroepen
om Israel to verlossen, maar, eer G i d eon dat deed, moest
hij hot altaar van den afgod Baal, dat zijn vador toebehoorde,
verbreken, de haag, die daarbij was, uitroeien, on daar den
Heere offeron .
G i d e o n had goon mood doze daad bij dag to volbrengen ;
daarom deed hij hot des nachts . De mannen van die stad
wares zeer boos op hem, on wilden hem dooden, maar hij
zeide, dat zij de wrack maar aan Baal moesten overlaten.
G i d o o n had behoefte, dat de Heere hem in zijns roeping
versterkte, en op zijn gebed deed God dit door eon teeken .
Op hot woord des Heeren legde hij eon schapevacht op den
grond ; des morgens was er gees dauw op de cards gevallen,
maar de yacht was sat van . den dauw ; dies avond legde hij
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de yacht wader op den grond, en des morgens was er dauw
op de aarde gevallen, maar de yacht was droog. Nu twijfelde
G i d e o n er niet meer aan, dat God hem en niemand anders
tot I s r a e 1 s verlossing had geroepen . Hij verzamelde hat yolk
ten strijde, maar God wilde hem toonen, dat de overwinning
niet door een groot lager wordt verkregen . Eerst moest hij
alien, die yreesachtig waren, wegzenden ; twee en twintig
duizend gingen weg, teen duizend bleven over . De Heere zeide
echter : „Er is nog to veal yolk met u ;" daar aan hat water
zou God toonen, wie van hen merle ten strijde moesten gaan .
G i d e o n leidde hen naar het water, de krijgslieden waren
dorstig ; er waren er, die op den grond gingen liggen om zoo
hun dorst to lesschen ; anderen namen den tild daartoe niet,
maar schepten met de hand een weinig water, dat zij aan
den mood brachten ; het getal deter laatsten was driehonderd
man ; zij alleen mochten deelnemen aan den strijd .
Met daze driehonderd trok G i d e o n tegen de Midianieten
op. Des nachts, ear de strijd begon, zeide de Heere hem, dat
hij met zijn jongen stil naar hat lager der vijanden moest
gaan. Daar hoorde hij, dat een der soldaten een ander zijn
droom vertelde ; hij had in den droom een geroost gerstebrood
gezien, dat in hunne tent rolde, en die onderste boven keerde .
De andere antwoordde : „Dit is hat zwaard van G i d e o n ; God
heeft de Midianieten in zijne hand gegeven ." Toen G i d e o n
dit hoorde, dankte hij den Heere, die den weg voor hem bereid had, en keerde naar hat lager terug . Hij verdeelde zijne
manschappen, en gaf hun ledige kruiken, waarin hij fakkels
verborgen had . Op Gideon s bevel gingen zij naar bet lager
der vijanden, en toen hij op de bazuin blies, sloegen zij de
kruiken in stukken en riepen : „Hat zwaard van den Heere en
van Gi d e o n ." De vijanden verschrikten, zij vloden ; maar in
de duisternis van den nacht was de verwarring zoo groot,
dat velen elkander doodden. Die nog hadden kunnen vluchten,
warden door G i d e o n achterhaald, ook doodde hij hunne
koningen. De Israelieten wilden, dat Gideon over hen zou
blijven regeeren, maar hij wilde niet anders zijn, dan waartoe
de Heere hem geroepen had : de redder, die Israel van de
Midianieten verloste . Nimmer heeft dit yolk de Israelieten
meer verdrukt.
Een net belemmerd' onze schreden ;
Een enge band hield ons bekneld ;
Gij liet door heerschzucht ons vertreden ;
Gij gaaft one over aan 't geweld.
Hier scheen one 't water t' overstroomen ;
Daar warden wij gedreigd door 't vuur ;
Maar Gij deedt one 't gevaar ontkomen,
Verkwikkend' one, tar goeder uur .
PSALM 66 :5.
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55 . Simson . (Richt. 13 :1

16 :31 .)

n plaats dat de Israelieten, nadat de Heere hen meer
dan eens uit de hand hunner vijanden gered had, Hem
getrouw waren gebleven, waken zij gedurig weder van Hem
af, en moesten daardoor telkens weder zijn ongenoegen ondervinden. Eens warden zij tot straf hunner zonde veertig jaren
door de Filistijnen onderdrukt ; toen zond de Heere hors verlossing . Er was ears man nit den stain van Dan, M a n o a c h
geheeten ; daze had geene kinderen, maar de Engel des Heeren verscheen aan hem en zijne vrouw om burs to zeggen,
dat zij een zoon zouden krijgen, en dat daze de Israelieten
van de Filistijnen zoo beginners to verlossen . Dat kind moest
van zijne geboorte of den Heere gewijd worden ; ten teeken

Simson slaat de Filistijnen .

daarvan mocht hij wijn noch starkers drank drinkers, en mocht
zijn haar nooit afgesneden worden . De belofte ward vervuld ;
zij kregen een zoon, dien zij S i m s o n noemden . De Heere
gaf hem buitengewone lichaamskracht, om hem daardoor geschikt to makers tegen de Filistijnen to strijden, en toen
S i m s o n groot was, gevoelde hij die roeping.
Eens waren de Filistijnen met een lager tegen Israel opgetrokken, omdat S i m s o n hun koren in brand gestoken had.
De Israelieten warden bevreesd, en zochten S i m s o n om hem
aan hen over to lveren . Nadat zij hem hadden moeten beloven, dat zij hem niet dooden zouden, list hij zich door hen
binders en bij de Filistijnen brengen . Als dezen hun vijand
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gebond en zagen, verheugden zij zich zeer, maar S i m s o n verbrak de touwen, alsof die dunne draden waren ; daarop nam
hij een ezelskinnebakken, dat op den wag lag. Gij ziet op
test plaatje, hoe hij daarmede 100() man versloeg . Na die dead
kwelde hem de dorst, maar in den nood riep hij tot den
Heere ; toen khefde de Heere de rots, zoodat er water uit
stroomde, en hij zijn dorst kon lesschen . Kort daarna hadden de
Fihstijnen hem to Gaza gevangengenomen, maar hid ontvluchtte,
doordat hid de deuren der stadspoort op zijne schouders nam,
en ze boven op den berg bracht .
Tot flu toe bleef S i m s o n getrouw aan zijne roeping, maar
emdehjk ward hid overmoedig op zijne kracht, en vergat, dat
die sane gave des Heeren was . Hij list zich door zijne vrouw
Delila overhalen om hear to zeggen, waardoor hij zoo stark
was ; hij vertelde hear, dat hij van zijne jeugd of den Heere
gewijd, en ten teeken daarvan zijn hear noon afgesneden was ;
daarna steep hid zorgeloos in . Zijne vrouw hat in zijn sleep zijn
hear afscheren, en de Filistijnen roepen, en toen S i m s o n ontwaakte, en als near gewoonte zijne kracht wilds beproeven,
zag hij, dat de Heere van hem geweken was . De Filistijnen
namen hem gevangen, staken hem de oogen nit, en deden
hem slavenwerk in de gevangenis verrichten .
Toen zij sans een feast tar sere van hun afgod vierden,
listen zij S i m s o n halen en in den , afgodstempel brengen om
voor hen to spelen. Dear hoorde hid, dat zij de sere der overwinning aan hun afgod toeschreven, en aldus God onteerden ;
dat kon hid niet aanhooren . Zion hear was in de gevangenis
wader gegroeid, hij gevoelde zijne kracht wader in zich, en
nadat hij gebeden had : „Och Heere, stark mij alleen dit meal,"
omvatte hij de pilaren, waartegen hij leunde, met zijne beide
amen, en bong zich met kracht, zoodat daze braken en de
tempel instortte. Allen, die daarin waren, stierven, en S i m s o n
stierf met hen, maar bid zijn sterven heeft hid maar vljanden
den in zijn leven gedood .
't Is God, aan tijd noch pleats verbonden,
Wiens toezicht over alley gaat ;
Die 't harts vormt, en ken doorgronden
Die alley werken gadeslaat .
Schilden, bogen, dolken,
Dapper' oorlogsvolken,
Wijsheid, moed noch kracht,
Kunnen ooit in 't strijden
Eenig vorst bevrijden,
Zonder 's Heeren macht .

PSALM 33 :8.
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56 . Ruth .
j1 n den tijd, dat de Richters over Israel regeerden, leefde
er een man to Bethlehem, E 1 i m el e c h geheeten . Daar
er hongersnood in Kanaan was, verliet hij met zijne vrouw
N a o m i en zijne twee zonen zijn land, en vertrok naar Moab .
Zijne zonen names zich daar moabietische vrouwen, maar nadat
zij eenigen tijd daar gewoond hadden, stierf E l i m e l e c h en
zijne zonen stierven ook. Toen N a o m i daarna hoorde, dat er
weder koren in Israel was, wilde zij niet langer in hot vreemde
land blijven ; zij besloot naar Kanaan terug to keeren ; hare
schoondochters gingen met haar. Onderweg raadde N a o m i
haar aan liever in haar vaderland en bij haar yolk to blijven . De
eene, 0 rp a, volgde dien raad ; zij kuste hare schoonmoeder,
en ging terug ; maar de and ere, R u t h , was hiertoe niet to
bewegen . Zij zeide tot N a o m i : „Uw yolk is mijn yolk, en
uw God is mijn God, de dood alleen zal scheiding makes
tusschen mij en tusschen u ." Toen N a o m i in Bethlehem
kwam, was hot tiers jaar geleden, dat zij die plaats verlaten
had ; de lieden kenden haar niet moor, zoo was zij veranderd ;
zelve zeide zij : „Noemt mij M a r a, want de Almachtige heeft
mij bitterheid aangedaan ; vol bon ik uitgegaan, maar ledig
heeft mij de Heere doers wederkeeren ." Zij moist niet, dat de
Heere nog eon zegen voor haar bereid had .
Het was oogsttijd, en de Israelieten hadden eene wet, dat
zij, die den oogst inzamelden, een gedeelte van den voorraad
voor de armors moesten overlaten . Hut h ging ook area verzamelen, en kwam op den akker van een rijken man, B o a s
geheeten . Hid was zeer vriendelijk voor haar, en zeide, dat zip
niet naar een ander void moest gaan, maar° bij hem moest
blijven area oplezen ; hij zou wel good voor haar zorgen .
Toen H 11th hare verwondering to kennen gaf, dat hij voor
een vreemde zooals zij, zoo vriendelijk was, zeide B o as, dat
hij wel wilt, moat zij gedaan had : hoe zij haar land had verlaten om haar schoonmoeder to volgen, en wenschte haar,
dat de God van Israel tot Wien zip de toevlucht genomen
had, haar doze daad zou vergelden . Hij zeide ook tegen de
maaiers, dat zij nu en dan moat aren voor haar moesten laten
vallen, zoodat Ruth des avonds met eon rijken voorraad
gerst naar huffs kon keeren . Ruth vertelde aan Naomi, hoe
hot haar dien dag gegaan was, en doze zag hierin hot bestuur
des Heeren ; zij herinnerdo zich, dat B o a s haar bloedverwant
was . Hot was eene wet in Israel, dat, wanneer iemand bij zijn
dood een akker had nagelaten, de naaste bloedverwant then
moest koopen, on zoo hij eene weduwe had achtergelaten, die
moest trouwen. Er was echter eon ander nabestaando van
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E l i m e l e c h, nader dan Boas ; daarom vond N a o m i niet
goed er openhjk van to spreken . Zij raadde Ruth stil naar
B o a s to gaan, als deze des nachts op het veld was, en zich
dan aan hem bekend to waken . Ruth deed dit, en toen B o a s
allee
l van haar gehoord had, was hid gereed voor haar to doen,
j k on. Den anderen morgen sprak hid met den anderen
b oe verwant, en toen deze ongezind was, om aan de ver-

1

Ruth area lezende op Boas' akker .

plichting to voldoen, verklaarde B o a s zich bereid de bezitting
van E 1 i m e 1 e c h to aanvaarden, en R u t h tot vrouw to nemen .
Dat huwehjk werd met een zoon gezegend, dien zij 0 b e d
noemden, en dien N a o m i ale haar eigen kind beschouwde.
Die zoon was de grootvader van David, van wien wij later
meer zullen hooren . Rut h, de Moabietische, behoorde due door
haar huwelijk tot het geslacht, waaruit de Heere Jezus zou
geboren worden.
Wie heeft lust den Heer to vreezen,
't Allerhoogst en eeuwig goed?
God zal zelf zijn leidsman wezen ;
Leeren, hoe hij wandlen moet ;
't Goed, dat nimmermeer vergaat,
Zal hij ongestoord verwerven,
En zijn god geheiligd zaad
Zal 't gezegend aardrijk erven .
PSALM 25 :6.

So

57 .

Samuel .

(1 Samuel 1 :1

3 :21 .)

r leefde een man in Israel, E l k a n a genaamd, die eene
vrouw had, H an n a geheeten . H a n n a had geene kinderen, en was zeer bedroefd daarover . Eens was zij met Karen
man to Silo, wear de tabernakel des Heeren was opgericht ;
dear bad zip den Heere, hear een zoon to schenken, en beloofde, dat zij, indien de beds werd verhoord, hear zoon den
dienst des Heeren zou wijden . De Heere verhoorde hear, zij
kreeg een zoon, en noemde hem Samuel . Toen hid groot
genoeg was, bracht zip hem to Silo bid den Hoogepriester
E ii, en zong toen den Heere een lofzang, omdat Hij hear
gebed had gehoord . S a m u e 1 bleef to Silo om tot den dienst
des Heeren to worden opgeleid, en zijne moeder kwam hem
dear elk jeer bezoeken .
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Samuel door Eli ondervraagd .

Het was een tijd dat de Israelieten van den Heere waren
afgeweken ; ook de zonen van Eli : H o f n i en Pin e h a s ,
maakten zich aan schandelijke zonden schuldig . Hun vader
moist dit, maar in pleats van hen streng to straffen, zeide hij
alleen : „Wet boor ik toch van u, bet is niet goed, dat gij
zoo doet ;" en zijne zonen volhardden in hunne zonden . God
bet Eli zeggen, dat Hid om die zonden zrjn geslacht zou
verwerpen, en een ander zijne pleats doers innemen ; ten teeken, ~ dat dit woord zou vervuld worden, zouden zijne zonen
op een dag sterven .
God had S a m u 1 uitverkoren om in die dagen van of val
zijn moil aan Israel bekend to makers .
e
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S a m u e 1 was nog zeer jong toen de Heere Zich voor hot
eerst aan hem openbaarde . H1j had zich to slapen golegd,
nadat hij den dienst in den tabernakel bezorgd had, en hoorde,
dat iemand hem bij den naam riep . D aar hij meende, dat Eli
hem geroepen had, ging hij dezen vragen, wat hij wilde,
maar E 1 i had niet geroepen ; toen dit nog tweomaal gebeurde,
begreep Eli, dat de Heere Samuel riep, en wide hem dit .
S a m u e 1 legde zich nogmaals neder, en als hij weldra weder
hoorde roopen : „Samuel, Samuel!" antwoordde hij : „Spreek
Heere, want uw knocht hoort!" De Heere maakte hem bekond,
dat Hij om de zonde van E l i's zonen, en omdat hun vader
hen daarover niet bestraft had, hot kwaad, dat Hij aan Eli
voorspeld had, over hem zou doen komen . S a m u e 1 vreesde
dit E 1 i aan to zeggen, maar den anderen morgen vraagde E 1 i
hem, wat de Heere gezegd had . Glj ziet op hot plaatje, hoe
hij Sam u e 1 bij zich roept, en doze hem alles vertelt . Eli
antwoordde : „Hij is de Heere, Hij doe, wat good is in zijne
oogen ." Hot woord, dat (hod van Eli en zijn huffs gezegd
had, word letterlijk vervuld ; maar S a m u e 1 bleof den Heere
dienen . Al de Israelieten zagen, dat de Heere met hem was,
en hem tot eon profeet had aangesteld .
Ik zal de heerschappij doen duren bij zijn zaad,
Zoolang de hemel zelf op vaste pijlers staat .
Maar zoo zijn kinders ooit mijn zuivre wet verlaten ;
Zoo 't richtsnoer van mijn recht ter reeg'ling niet kan baton,
Zoo zij ontheiligen, wat Ik hob voorgeschreven,
Dan mogen zij gewis voor mijne straffen beven!
PSALM 89 : 13.

58 . De ark des verbonds in de handers der vijanden .
(1 Sam . 4 :1-7 :12 .)
et gebeurde daarna, dat do Israelieten oorlog met de
Filistijnen hadden, on door dozen geslagen werden. In
plaats van zich toen voor den Heere to verootmoedigen, moonden zij, dat hot hun helpers zou, als de ark in hot leger was .
De ark des Heoren word nu met de zonen van Eli in hot
leger gebracht, maar dit kon hun niet helpers : de Filistijnen
behaalden de overwinning ; zij doodden H o f ni on Pine h s,
en namen de ark mode . Eon man haastte zich om de treurige
tijding to Silo bekend to makers . Eli zat op eon stool aan
den weg om spoedig to kunnon vernemen, hoe de strijd was
afgeloopen ; maar toen die man hem alles vertelde, en hij
hoorde, dat de ark door de vijanden gonomen was, viol hlj
aebterover en stierf .
De Filistijnen brachten de ark to Asdod in den tempel van
Vijfde druk.

3
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hun afgod Dagon, maar den anderen morgen was het afgodsbeeld
omgevallen en gebroken j ook werden de inwoners van Asdod
met krankheid bezocht. Zij meenden, dat het op eene andere
plaats beter zou gaan, en droegen de ark rondom eene andere
stad: Gat,hj maar daar gebenrde hetzelfde. Nog eens beproefden zij het te Ekron, maar ook daar werden de menschen
met ziekten bezocht en door muizen geplaagd. De Filistijnen
werden bevreesd, en besloten de ark naar het land van Israel
terug te zenden. Op aanraden hunner priesters maakten zij
gouden afbeeldsels van hunne krankheden en van de muizen,
en de den die in een kistje, dat zij met de ark op een nieuwen wagen plaatsten. Voor dien wagen spanden zij koeien j
indien de koeien naar haren stal terugkeerden, zouden zij dit
a18 een teeken beschouwen, dat de bezoeking hun toevallig

De wederkeering der ark.

overkomen was j maar indien zij den weg naar het land van
Israel insloegen, zouden zij gelooven, dat de hand van Israels
God hen getroffen had. Hoewel de koeien hare kalveren achterlieten, gingen zij rechtuit den weg op naar Beth-Semes, de
stad der Israelieten, die het dichtst bij was.
Gij ziet op het plaatje, hoe de wagen met de ark daar aankomt, terw~jl de inwoners van Beth-Semes bezig zijn tarwe te
maaien. Zij juichten, als zij haar zagen, en kloofden het hout
van den wag en om de koeien den Heere tot een brandoffer
te offeren. De Filist~jnen keerden naar hun land terug, en de
ark bleef te Beth-Semes j maar toen vele menschen van die
plaats stierven, omdat z~j nit nieuwsgierigheid in de ark gezien
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hadden, durfden de inwoners haar niet houden, maar ward
zij to Kirjath-Jearim gebracht.
S am u el zeide den Israelieten, dat, indien zij zich van ganscher harte tot den Heere bekeerden, en de vreemde goden
uit hun midden wag deden, God hen van de Filistijnen zou
verlossen. Zij deden naar zijn woord, en beleden hunne zonden ; S a m u e 1 offerde brandoffer, en bad voor hen om verbssing, en de Heere verhoorde hem . De Filistijnen warden verslagen ; tot ears gedenkteeken flier overwinning richtte S a m u e l
een steep op, en noemde dien : „Eben-Haezer," zeggende : „Tot
hiertoe heeft ons de Heere geholpen."
Gij zijt volmaakt, Gij zijt rechtvaardig, Heer !
Uw oordeel rust op d'allerbeste wetten ;
Uw loon, uw straf beantwoordt aan uw ear .
Gij eischt van ons, flat w op uw waarheid letters,
Dat wij altoos op hoogen prijs uw leer
En 't heilig recht van uw getuignis zetten.
PSALM 119 :69 .

r

59 . 5 a u 1 . (1 Sam . 8 : 1

12 :25 . )

oars S a m u e 1 oud ward, stelde hij zijne zonen tot richters over Israel aan ; maar dezen dienden den Heere
niet zooals hun vader deed ; zij waren gierig, en lieten zich
door hat yolk omkoopen om onrecht to doers . De Israelieten
warden daarover ontevreden, en begeerden, flat S a m u e l hun
een koning gaf, zooals de andere volken hadden . S a m u e 1
was hierover bedroefd ; hij gevoelde wel, flat die begeerte bewees, flat zij hat voorrecht, flat de Heere zelf hun koning
was, niet waardeerden, en groot en machtig wilden worden
zooals andere volken . Hij stortte zijn hart voor den Heere
uit ; en de Heere zeide hem : „Zij hebben niet u, maar Mij
verworpen." S a m u e l zeide den Israelieten, flat die koning
hen zou onderdrukken ; maar niets kon hunne begeerte veranderen, en de Heere gebood S am u el naar hen to hooren .
Er was een man uit den stam van B e n j a m i n, S a u 1 geheeten ; daze was met zijn jongen uitgegaan om de ezelinnen
van zijn vader K i s to zoeken, en kwam in de stall, waar
Sam u e l woonde . De Heere had S a m u e l gezegd, flat hij
S a u 1 tot koning moest zalven ; daarom noodigde hij hem uit
om dien flag bij hem to blijven . Den anderen morgen ging
hij met hem tot buiten de stall, en zalfde hem aldaar . Later
ward S a u 1 voor hat yolk tot koning aangesteld ; S a m u e l
lief de Israelieten to Mizpa vergaderen, en zeide hun, flat door
hat lot zou worden aangewezen, wie over hen regeeren zou .
S a u 1 ward door hat lot getroffen ; zij zochten hem om hem
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als koning uit to roepen, maar eerst kon niemand hem vinden ; hid had zich achter de vaten verborgen . Zip deden hem
to voorschijn komen, en stelden hem in hun midden .
S aul was een zeer schoon man, en wel een hoofd grooter
dan al de anderen ; als de Israelieten hem zagen, waren zij
alien verheugd, en riepen : ,,De koning lave !" S a u 1 ward door
den Heere in de regeering bevestigd ; toen de Ammonieten
eene stall in Israel belegerd hadden, versloeg hij hen, en bevrijdde de stall ; de Israelieten verheugden zlch over hun koning, en S a u l was met hen verblljd . S a m u e l legde flu hat
bestuur neder, nadat hij betuigd had, dat hij in zijne regeering nimmer zijn voordeel gezocht, maar den Heere gedlend
had . Nog eenmaal stelde hij den Israelieten hat zondige hun-

Saul tot koning gezalfd .

nor begeerte om een koning to hebben voor ; dozen gevoelden
hunne zonde, en baden den Heere om vergeving, en S a m u e 1
vermaande hen en hun koning den Heere to dienen, en naar
zijne stem to hooren .
Ook was Samuel,
Op Gods hoog bevel,
Biddend voor zijn yolk,
Als een hemeltolk ;
Hij en andren maar
Riepen tot den Heer,
Die, met gunstig ooren,
Hun geroep wou hooren .
PSALM 99 :5.
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60 . Saul . (1 Sam . 13 :1-14 . 15 :1- 35 .)
A

(Vervolg .)

ll n hot begin zijner regeeringdiende S a u 1 den Heere, maar
daarna ward hid hoogmoedig en eigenwilhg . Hid had zijn
lager verzameld om tegen de Filist;jnen to strijden, maar moest
wachten, omdat S a m u e 1 beloofd had, over zeven dagen to
zullen komen om den Heere to offeren . Het was de zevende
dag ; nog was S a m u e 1 niet gekomen, en hat yolk begon zich
to verstrooien . S aul vreesde, dat hij alleen overgelaten zou
worden, en begon zelf brandofferen to offeren ; dit mocht hij
niet doers, want de Heere had alleen priesters tot den offerdienst bestemd .
Toen S a m u e l kwam, was hij zeer verdrietig over wat S a u l
gedaan had, en zeide : omdat hij Gode ongehoorzaam geweest
was, kon zijn rijk niet bevestigd worden ; de Heere had ears
ander verkoren om in zijne plaats konmg to zijn . S a ul kwam
door dit woord niet tot inkeer ; toen de Heere hem later beval tegen de Amalekieten to strijden, en dat yolk, en alles
wat hun toebehoorde to verdelgen, omdat zij in de woestijn
tegen Israel gestreden hadden, versloeg hij hen wel, maar
spaarde hun koning, en behield ook van hun vee . De Heere
zeide aan S a mu a l, dat Hij S a u 1 om daze ongehoorzaamheid
verworpen had . S a m u e 1 wend hierover bedroefd, en bad den
ganschen nacht tot den Heere ; des morgens grog hij naar
S a u l . Daze kwam hem tegemoet, en zeide : „Ik heb naar hat
woord des Heeren gedaan." Samuel moist wel, dat dit eene
leugen was ; toen hij hem daarvan overtuigde, zeide S a u1,
dat hat yolk van hat vee genomen had om hat to offeren .
S a m u e l antwoordde : „Gehoorzamen is beter dan brandofferen," en verkondigde aan S aul, dat de Heere hem om zijne
zonden verworpen had .
S aul was bedroefd, en bad om vergeving, maar zijn berouw was niet de vrucht eener oprechte bekeering, maar
kwam voort uit spijt over de gevolgen zijner zonde ; daarom
ward hat oordeel niet veranderd . S a m u e 1 keerde zich van
hem af, en to en S a u 1 zijn mantel gree om hem terug to
houden, en eene slip daarvan scheurde, zeide S a m u e 1 : „Alzoo
zal hat koninkrijk van u gescheurd, en aan een ander gegeyen worden." S a m u e l heeft S a u l niet maar gezien, maar tot
aan zijn dood lead om hem gedragen .
Een goede boom kan geene kwade vruchten voortbrengen, noch
een kwade boom goede vruchten voortbrengen . Een ieder boom, die
geene goede vruchten voortbrengt, wordt uitgehouwen en in bet vuur
MATTH. 7 ;18,19 .
geworpen.
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61 . David . (1 Sam . 16 :1-17 :52 .)
od zeide tot S a m u el : „Hoe lang draagt gij leed om
S aul, dien Ik hob verworpen ; Ik zal u naar Bethlehem
tot I s a i zenden, want Ik heb een van zijne zonen tot koning
verkoren ." S a m u e l ging naar I s al, en noodigde hem en
zijne zonen tot den offermaaltijd . Toen hij Is a i s oudsten
zoon zag, dacht hij : „Zeker moot ik dozen tot koning zalven,"
maar de Heere zeide : „De mensch ziet aan wat voor oogen
is, maar God ziet hot hart aan, Ik heb hem verworpen ." Daar
God van de zeven zonen die I s a i bid S a m u e l bracht, zeide,
dat hij, dien de Heere verkoren had, onder hen niet was, vraagde
S a m u e 1 aan I s a i, of hij niet nog een zoon had . Deze antwoordde : „De kleinste is op hot veld bij de schapen ." S am u e 1 drong er op aan, dat hij zou geroepen worden, omdat
zip zonder hem niet konden aanzltten . Toen word D a v i d ,
I s a i s jongste zoon, gehaald ; zoodra Samuel hem zag, zeide
de Heere tot hem : „Deze is hot, dien gij moot zalven," on
S amu el nam zijn hoorn, en zalfde D avid tot koning .
D a v i d was uit den stam van Juda, waaraan de bore de
regeering beloofd had ; maar niet aanstonds word hij koning ;
hij moest wachten, tot do Heere hem aanwees, dat de tijd
daartoe gekomen was . Van den tijd zijner zalving of was de
Geest des boron op D avi d, maar Hij was van S a u 1 geweken . Sedert de Heere hem verlaten had, begon do koning onrustig to worden, en aan zware aanvallen van zwaarmoodigheid to lijden ; hot word zoo erg, dat zijne knechton hem
aanraadden iemand to zoeken, die voor hem op de harp speelde .
David word daartoe gekozen, on zoo kwam hij door Gods
bestuur aan hot hof van Saul ; als do koning door zwaarmoedigheid word aangevallen, speelde D avid voor hem ; dat
bracht hem wat tot bedaren . S a u 1 hield veel van D a v i d, on
wilde hem bid zich houden, maar de Israeheton kregen oorlog
met de Fihstijnen ; S a u 1 moest dus naar hot leger vertrekken, on David ging weder naar huffs om zijne vaders schapen to weiden ; zijne drip oudste brooders gmgen naar hot leger .
Eons zeide I s a i tot David, dat hij zijne brooders moest
gears bozoeken o
to zien, hoe hot hun ging . Hij ging op
weg, maar toen ~j in hot leger kwam, hoorde hi' een der
Filistijnon den naam des Heeren lasteren . De Fihstijn was
eon reus, en heette G o 1 i a t h ; hij daagde de Israelieten uit
om met hem to strijden . S aul had reeds aan ieder, die dit
doers wilde grooten rijkdom en zijne dochter tot vrouw
beloofd, maar niemand durfdo ; David zeide, dat hij hot doers
wilde. S a u 1 verwonderde zich daarover, want D a v i d was
maar eon herdersknaap, en G o 1 i a t h van zijne jeugd of in
den strijd geoefend ; maar D a v i d verteldo, hoe hid eons op
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het veld een leeuw en een beer op de kudde of zag komen ;
beide had hij in de kracht des Heeren verslagen, zoo zou de
Heere hem ook flu de overwinning geven . S a, u l wilds hem
zijne wapenrusting aandoen, maar daarmede kon David niet
voort ; hij ging maar zooals hij was, nam zijn staf en zijn
shnger, en deed vijf gladde steenen ult de beek in zijne tasch .
Toen G o 1 i a t h hem zoo zag aankomen, spotte hij met hem,
maar D a v i d zeide : „Gij komt tot mij met een zwaard en
spies en schild, maar ik kom tot u in den naam van den Heere
der heirscharen, Wiens Naam gij gelasterd hebt, de Heere
zal u heden in mijne hand geven ;" daarop nam hij een der
steenen, deed die, in zijn slinger, en trof G o 1 i a t h daarmede

David verslaat den reus Goliath.
in het voorhoofd, zoodat deze dood nederviel . David ging
naar hem toe ; op het plaatje ziet gig, hoe hid G e li a t h s
zwaard neemt, en daarmede dien reus het hoofd afslaat ; dit
zwaard bleef ten teeken deter overwinning in Israel bewaard .
Toen de Filistijnen zagen, dat Goliath dood was, vluchtten
zij, en de Israelieten jaagden hen na, en versloegen hen .
Toen ik de heidnen aan zag rukken,
Heb ik in 's Heeren kracht gestreen ;
Ik hieuw z' in 's Heeren naam aan stukken,
vertrouwend op dien naam alleen.
Ik kon noch voor- nosh rugwaarts keeren .
Omringd, ja gansch omringd ter dood :
Ik sloeg hen in den naam des Heeren,
Die mij goedgunstig bijstand bond.
PSALM 118 :5.
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62 . David door Saul vervolgd .
(1 Sam. 18 :1-27 :12 .29 :1-11 .)
e vriendschap van S a u 1 voor D a v i d duurde niet lang .
Toen de vrouwen na hot verslaan van G o l i a t h zongen : „S a u 1 heeft zijne duizenden verslagen, maar D a v i d
zijne tienduizenden," word hij boos, en zeide : „D avid zal
zeker nog eons koning worden." Gij ziet op hot plaatj e, hoe
hid eons in eon aanval van woede zijne spies near D a v i d,
die voor hem op de harp speelde, wierp ; dit deed hij tweemaal, maar telkens kon D avid hem ontwijken . Hij was echter
ears S a u 1 s hof niet moor voilig, en vluchtte near zijn huffs .
S aul zond boden om hem to dooden, maar zijne vrouw had
hem door eon venster laten ontvluchten .

Saul zoekt David to dooden .

De Heere had D avid eon vriend aan, hot hof van S aul
gegeven ; van hot oogenblik af, dat D avid in hot leger kwam
oom tegel1 Goiiath to stridden, had Jonathan, Sauls zoon,
David of gekregen, en hid bleef hem getrouw, hoewel hij
west, dat D a v i d in de pleats van zijn vader koning zou worden . Hij maakte eon verbond met D a v i d, waarbij hid belo lfd
dat hid voor hem zou doers, wet hij kon, en D a v i d
be oo de, dat hid, als hij koning was, weldadigheid aan hot
hues van Jonathan zou bewijzen .
Reeds vroeger had Jonathan bij S a u 1 eon good woord
voor David gedaan, en had zijn vader near hem gehoord,
maar nu hij dit weder beproefde, word Saul zoo boos, dat . hij

f,
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zijn zoon wilds dooden . Jonathan ging toen naar D avid ;
hid moist, dat daze zich in hat veld had verborgen, hid had met
hem afgesproken hem door een teeken to kennen to geven,
hoe zijn vader omtrent hem gezind was ; daarom schoot hij
pijlen af, en riep zijn jongen toe zich to haasten, om ze to
halen, daar ze ver vandaar gevallen waren . D a v i d had
hieruit bemerkt, dat S a u 1 niet gunstig voor hem gestemd
was ; hid nam afscheid van zijn vriend, en vluchtte. Onderweg
kwam hij bij den priester A c h i m e l e c h, die hem brood en
hat zwaard van G o l i a t h gaf, en reisde verder naar A c his,
den koning van Gath . Daar hid zich aldaar niet veilig gevoelde,
zocht hil eene schuilplaats in de spelonk van Adullam . Allen,
die eenige oorzaak van klacht over S a u 1 s regeering hadden,
sloten zich bij hem aan ; onder dew was ook A b j a t h a r,
A c h i m e 1 e c h s zoon, want S a u 1 had hat geheele geslacht
van dien priester doen ombrengen, toen hij hoorde, dat daze
D a v i d geholpen had ; A b j a t h a r alleen was ontkomen.
S a u 1 jaagde D avid achterna ; bijna had hid hem gevangen genomen, maar toen deden de Filistijnen juist een inval
in Israel ; daardoor was S aul genoodzaakt de vervolging
op to geven . D a v i d bleef in de moo estijn, maar nadat S a u l
den strijd met de Filistijnen geeindigd had, zocht hij David
wader in zijne macht to krijgen. Tweemaal had D a v i d
hem kunnen dooden ; sans kwam S a u 1 in de spelonk, waar
D a v i d en zijne mannen zich verscholen hadden . Dezen
raadden hem aan de gelegenheid to gebruiken om den
koning to dooden, maar David wilds niet naar hen hooren . Alleen ging hij stil naar Saul toe, en mead eene
slip van zijn mantel af ; toen hij een eind ver gegaan was,
riep hij den koning, en toonde hem, moat hij gedaan had .
S aul kreeg een oogenblik berouw, en moest erkennen, dat
D a v i d beter was dan hij, maar later vervolgde hij hen toch
wader .
Een ander maal lag S a u 1 in zijne tent to slapen ; D a v i d
zag dit, want hij was met zijne mannen op een berg, en
S a u 1 was in de vlakte gelegerd . Wader raadden zijne mannen
hem aan, de gelegenheid to gebruiken om S a u 1 to dooden,
maar D a vi d wilds zijne hand niet naar den Gezalfde des
Heeren uitstrekken. Hij ging met zijn veldheer naar hat lager,
en nam S a u 1 s spies en waterflesch ; toen hij daarna wader
op den berg was, riep hij A b n e r, S aul s krijgsoverste, en
zeide : „Waarom hebt gig niet beter de wacht over uwen hear
gehouden, want daar is een van hat yolk gekomen om hem to
verderven ; zie, ik heb des konings spies en waterflesch in
mijne hand ." S a u 1 herkende D a v i d s stem, en was wader
getroffen over diens grootmoedigheid. D avid bracht hem bet
verkeerde zijner handelwijze onder hat oog, en S aul moest
erkennen, dat hij kwaad deed met D avid to vervolgen, hij
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keerde near huffs terug ; D a v i d vertrouwde echter niet op die
beloften, en bleef in de woestijn .
Menigmaal was hij moedeloos over dat zwerven, en vreesde
nog eenmaal door S a u 1 to zullen omkomen ; daarom vluchtte
hij near A chi s, koning van Gath, die, hem Ziklag tot eene
woonplaats aanwees . Van dear streed hid tegen de volken, die
dear rondom woonden ; dat waren volken, die de Heere den
Israelieten geboden had to verdelgen . D avid zeide echter
niet ears A c h i s, wet hij deed, zoodat deze meende, dat D a v i d
tot hem gevlucht was,, om gelegenheid to hebben zich op
S aul to wreken. Eons had hij bijna tegen Israel moeten
strijden, maar de Heere bewaarde hem daarvoor ; toen de
strijd zou beginners, wilden de andere vorsten niet, dat hij or
aan deelnam, omdat zij hem niet vertrouwden . Zoo was de
Heere met D a v i d overal, wear hij heen ging, en vond hij in
de dagen zijner omzwerving zijne sterkte in den bore, zijn God .
Hij, die op Gods bescherming wacht,
wordt door den hoogsten Boning
Beveiligd in den duistren nacht,
Besehaduwd in Gods wooing :
Dies noem ik God, zoo good als groot
voor hen, die op Hem bouwen,
Mijn burcht, mijn toevlucht in den nood,
Den God van mijn betrouwen.
PSALM 91 : l .
63 . David wordt koning in Sauls pleats .
(1 Sam . 31 :1-2 Sam . 1 :10 . 4 :1-6 :23 .)
odor voerden de Filistijnen oorlog tegon Israel ; zij
vielen hen aan op de hoogte van Gilboa . S au l en Jonathan waren in hot leger : die strijd was voor hen noodlottig. Reeds was Jonathan gedood, toen do vijanden S a u 1
naderden ; uit vreos van in hunne handers to vallen, verzocht
hij zijn wapendrager hem to doorsteken ; dear deze weigerde,
viol hij in zijn zwaard, en eindigde dus zijn levers door zelfmoord. Toen D avid to Ziklag den afloop van den strijd
hoorde, was hij zeer bedroofd, en sprak zijne smart over den
dood van S a u 1 on J o n a t h a n in eon klaagzang uit .
De stain van Ju d a verkoos D a v i d tot koning in S a u l s
pleats, maar A b n e r, S a u l s krijgsoverste, maakte I s b o s e t h ,
den zoon van S aul, koning over de andere stammers . Dit
had eon strijd tusschen D avid en I s b o s e t h tengevolge, die
door hunne krijgsoversten J o a b en Ab n o r gevoerd word .
A b n e r word door J o a b verraderlijk gedood, en I s b o s e t h
door twee manners omgebracht, die hem overvielen, toon hij
zich ter ruste gelegd had . De manners meonden, dat David
hen voor die dead beloonen zou, maar hlj strafto hun moord
met den dood. Nu word D a vi d ook door de andere stammers
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tot koning verkozen. Dertig jaren was hij oud, toen hij koning
werd, hid regeerde zeven jaren to Hebron over den stam van
Juda, en daarna , nog drie en dertig jaren over geheel Israel .
Daar hi,~, nadat hid de Jebusieten uit Jeruzalem had verdreven
die stad tot zijne woonplaats verkozen, en tot hoofdstad des
risks verheven had, wilde hid dat aldaar de tabernakeldienst
zou worden waargenomen .

Saul valt op Gilboa.

De ark was nog altijd to Kirjath-Jearim in het huffs van
A b i n a d ab. David zond boden daarheen om haar to halen,
en to Jeruzalem to brengen . Zip plaatsten de ark op een
nieuwen wagen, en spanden koeien daarvoor ; dat was tegen
het bevel des Heeren ; God had gezegd, dat de ark door de
priestess gedragen moest worden . Weldra ondervonden zij de
gevolgen dies onnadenkendheid ; de runderen struikelden, en
to en U z a, de zoon van A b i n a d a b, de ark aanraakte om
haar tegen to houden, berokkende die onbedachtzaamheid hem
den dood.
David vreesde de ark verder to laten brengen ; zij bleef onderweg in het huffs van 0 b e d-E d o m ; maar hoorende, dat
God dat huffs zegende, kreeg hij vrijmoedigheid zijn voornemen
to volbrengen . Hij liet de ark naar den berg Sion, to Jeruzalem brengen . De priestess droegen haar, en brachten onderweg den Heere offeranden . Hot yolk betoonde zijne vreugde,
en de koning nam daaraan deel ; hij legde zijn koninklijk
sieraad af, en bekleed met een hnnen hjfrok danste hij voor
de ark. Toen zijne vrouw M i c h a 1 hem hierover bespotte,
zeggende, dat hem dit als koning niet paste, antwoordde
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D a v i d haar, dat hij zich gaarne met den minsten zijner
dienaren wilde gelijk stellen, en nederig van hart zijn . (hod
strafte M i c h a l s hoogmoed door haar geene kinderen to
schenken .
Ik bon een vriend,1k ben een metgezel
van alien, die uw naam ootmoedig vreezen,
En levee naar uw goddelijk bevel .
0 Heer! hoe wordt uw goedheid ooit volprezen!
Gij doet op aard aan alle schepslen wel,
Och! wierd ik in uw wetten onderwezen!
PSALM 119 :32.

64 . David wordt koning in Sauls plaats .
(Vervolg .) (2 Sam . 7 :1 29 .)
e , Heere gaf aan D a v i d de overwinning over ,al de
vi~anden, die nog in Kanaan woonden, zoodat hlj hot
gebied van Israel aan alle zljden uitbreidde . Toen hid na al
die oorlogen met rust in zijn huffs to Jeruzalem woonde, word
de gedachte hem ondragelijk, dat, terwijl hij zelf een paleis
van cederhout bezat, de ark des Heeren haar verblijf held
in eene tent van gordijnen. Hij gaf aan den profeet N a t h a n
zijn voornemen to kennen, om den Heere een huffs to bouwen .
Doze keurde eerst zijn plan goed, maar des nachts zeide de
Heere tot hem, dat D avid s begeerte niet overeenkomstig
den wil des Heeren was . De profeet moest den anderen morgen aan David zeggen, dat hot goed was, dat dit voornemen
in zijn hart geweest was, maar niet hij zou bet volbrengen ;
zijn zoon, die na hem aan de regeermg kwam, zou hot mogen doers .
Was doze boodschap voor David eene teleurstelling, de
Heere gaf hem tegelijk de belofte, dat Hij hem een huffs
wilde bouwen : zijn geslacht zou bestendig over Israel regeeren, want uit hetzelve zou de Messias geboren worden . D avid
dankte den Heere voor die belofte ; van den hem beloofden
Messias getuigde hij in zijne psalmen . Die psalmen zijn one
bewaard gebleven, opdat Gods kinderen daarin ten alien tijde
troost en sterkte zouden vinden .
'k Heb eene gezworen bij mijn eigen heiligheid
Zoo Ik aan David lieg,' zoo hem mijn woord misleid' ;
Zijn zaad zal eeuwig zijn, zijn troop zai heerlijk pralen,
Zoo duurzaam ale de zon, zoo glansrijk ale haar stralen ;
Bevestigd ale de maan; en aan des hemels bogen
staat mijn getuige trouw to achittren in elks oogen .
PSALM 89 : 16.
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65 . Davids zonde . (2 Sam . 11 :1

12 :25 .)

ens hadden de Israelieten oorlog met de Ammonieten ;
D a v i d zond J o a b aan hat hoofd van zijn lager om
hunne stall Rabba to belegeren ; maar in pleats van made ten
strijde to gears, bleef hid zelf to Jeruzalem . Daar gebeurde
hat, dat hij eens op ears avond op hat dak van zijn huffs wandelende, vandaar eens zeer schoone vrouw zag . Hij hoorde, dat
zij B a t h s e b a heette, en met U r i a, den Hethiet, getrouwd
was ; toch list hij hear hales om hear tot zijne vrouw to semen .
Hear man was in het lager ; om zijne misdeed to bedekken
zond D a v i d een brief aan J o a b, waarin hij hem bevel
U r i a vooraan in hat lager, dicht bij de stall to plaatsen,
opdat de vijanden hem zouden treffen en dooden . Jo ab deed
dit ; de Ammonieten deden een uitval, en doodden velars der
Israelieten, daaronder ook U r i a. De stall ward later ingenomen, D a v i d behaalde de ear der overwinning ; daarna keerde
hid near Jeruzalem terug, en kort daarop kreeg B a t h s e b a
een zoon .
Maar de Heere had D a v i d s zonde gezien : Hij zond den
profeet N a t h a n om hem daarover to bestraffen . Daze kwam
tot hem, en zeide : „Daar wares eens twee manners in de stall,
de een was rijk en had vale schapen en runderen, de arms
had niets den een lammetje waarvan hij veal hield . Toes de
rijke eens een gast kreeg, nam hij niet van zijne eigen schapen en runderen, maar list hij dat kleine lammetje van den
armen man voor den gast gereed makers ."
David ward boos over dit onrecht, en zeide : „de man, die
dat gedaan heeft is des doods schuldig ; dat lam zal hij ook
vierdubbel wedergeven." Zoo weinig had D a vi d zijn eigen
bevld in dit verhaal herkend ; eerst toes N a t h a n hem zeide
„Gij zijt die man, want gij hebt de vrouw van U r i a genomen, en hemzelven door de vijanden gedood," gevoelde hij
zijne schuld, maar nu ook beleed hij : „Ik heb gezondigd tegen
den Heere ." Gij ziet op hat plaatje, hoe hij aan den profeet
zijne smart over zijne zonde betoont. Nat h a n zeide hem, dat
God hem niet near dat hij verdiende zou straffen ; hij zou
niet sterven, maar toch des Heeren tuchtroede ondervinden .
Wat hij in hat verborgen gedaan had, zou hem in hat openbaar vergolden worden, ook zou hat zwaard van zijn huffs
niet wijken, en de zoon, die hem geboren was, sterven .
Al aanstonds ondervond D a v i d dit oordeel, de zoon van
B a t h s e b a ward ziek ; D a v i d verootmoedigde zich voor den
Heere, en bad om hat levers van hat kind, dock tevergeefs
hat stierf den zevenden dag . De koning onderwierp zich aan
Gods rechtvaardig oordeel ; toes zijne knechten hunne verwondering to kennen gaven, dat hij nu at en dronk, terwijl
hij, zoolang hat kind leefde, gevast had, gaf hij ten antwooth :
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„Ik dacht : misschien zou de Heere dit oordeel ;van 'mij °afwenden, maar waartoe zal ik nog treuren, flu het kind gestorven
is ; hid zal niet tot mid wederkeeren, maar ik zal tot hem gaan ."
D a v i d heeft ook aan zijne ., andere kmderen gezien, A dat
God zijne zonden bezocht ; zijne zonen maakten zich aan

David belijdt zijne zonden .

schandelijke misdaden en aan broedermoord schuldig . Toch
ondervond hij, dat de Heere hem vergeven had . Uit zijn huwelijk met Baths e b a kreeg hij een zoon, dien hij S a l o m o
noemde, van wien hij moist, dat de Heere hem lief had .
In den een-en-vijftigsten psalm h eeft David zijne smart
over zijne zonde uitgedrukt, en daarin een bewijs zijner oprechte bekeering gegeven .
Verberg uw oog van mijn bedreven kwaad,
Waardoor mijn ziel gevoelt de diepste wonden ;
Delg, delg toch uit mijn schuld en al mijn zonden,
En spreek mij vrij van'mijne gruweldaad .
Herschep mijn hart, en reinig Gij, o Heer I
Die vuile bron van al mijn wanbedrijven ;
Vernieuw in mij een vasten geest, en leer
Mij aan uw dienst oprecht verbonden blijven .
PSALM 51 :5.

66 . David vlueht voor Absalom,

(2 Sans . 15 :1-19 :15 .)

ad de profeet aan David aangezegd, dat het zwaard
van zljn huts niet zou wijken, hid ondervond de waarheid van dit woord, toen Ab s al o m, een zijner zonen, zich
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van de regeering poogde meester to maken . Doze had de
liefde van hot yolk weten to verwerven, en zich to Hebron
tot koning doen uitroepen . D avid hoorde dit, en begreep, dat
hij to Jeruzalem niet moor veilig was ; er waren eenige manners op wier trouw hij rekenen kon, met dezen vluchtte hij .
Diep bedroefd ging hij den weg op naar de woestijn ; weldra
ontmoette hij H us a1, eon zijner vrienden, die zich bij hem
wilde voegen, maar D a v i d raadde hem aan naar Jeruzalem
to gaan, daar hij hem aldaar van dienst kon zijn .
Er was bij A b s a l o m eon man, A c h i t o f e 1 geheeten, die
zeer verstandig was, en in moeilijke taken word goraadpleegd .
David wis t dit, daarom vraagde hij den Heere den raad van
dezen man onschadelijk to maken . A chit o f e 1 raadde A b s a1 o m hem 1.2000 man to geven om met dit leger D a v i d aan
to vallen, voordat deze tot den strijd was toegerust . H u s a i

Dood van Absalom,

begreep hoe noodlottig dit voor David ten zijn, daarom
wide hij tot A b s a 1 o m : „Die raad is niet good ; gij moot
eerst boden aan al do Israelieten tendon, hen oproepen doel
to nemen aan den strijd, en dan zelf aan hot hoofd van hot
leger optrekken : dat is de weg om den koning in uwe macht
to krij gen ." A b s a l o m keurdo dit plan good, on teen A c hit o f e 1 bemerkte, dat men niet naar hem hoorde, ging hij naar
hues, en maakte door zelfmoord eon emd aan zijn levers ; zoo
word D a v i d s bode verhoord .
D aar H u s a i D a v i d kennis gaf van alles wat to Jeruzalem
voorviel, had doze gelegenheid zich tot den strijd gereed to
maken . Hij ging naar Mahanaim, en vond daar vrienden, die
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hem en zijne manners van' alles verzorgden . Eerst wilde hij
zolf mode ten strijde gears, maar zijne dienaren raadden dit
a£ Jo ab word aan hot hoofd van hot leger geplaatst ;
David drukte hem op hot hart A b s a 1 o m met zachtheid to
behandelen .
Bij fraims woud word de slag geleverd, A b s a l o m word
verslagen ; hij vluchtte . Onderweg raakte zijn hoofd in de
takken van eon eikeboom verward, terwijl zijn muildier onder horn doorgmg. Gig ziet, hoe hid aan do takken van den
boom bleef hangers, en hoe J o a b dit ziende, hem ondanks hot
gebod van David doodde . Toen David dit hoorde, was hij
zeer bedroefd ; dagen lang bedreef hij rouw over zijn zoon,
totdat J o a b hem moist to bewegen zich weder aan hot yolk
to vertoonen . De Israelieten warm na den Good van Ab s a1 o m naar hunne woningen teruggekeerd, en verlangden, dat
de koning wederkwam . De manners van Juda warm de eersten,
die David terughaalden, en naar Jeruzalem brachten . Zoo
ondervond D avid, dat de Heere hem beproefde, maar ook,
dat Hij hem uit al zijne nooden verloste.
Gij deedt mij veel benauwdheid smaken
En drukkend harteleed ;
Maar, tot mijn hulp gereed,
Zult Gij mij weder levend makers,
Mij uit den afgrond trekken,
En met uw vleuglen dekken.
PSALM 71 :15.

67 . Davids laatste dagen . (2 Sam . 24 :1 1 Kon .2 :10 .)
r
og eenmaal is D avid van den Heere afgeweken . Door
hoogmoed verleid liet hij hot yolk telien om to weten
hoeveel onderdanen hij bezat, die in staat warm de wapenen
to dragon . Zijn geweten was onrustig, toen hij dit gedaan
had, hij erkende zijne zonde, maar God strafte zijn hoogmoed .
De profeet Gad gaf hem in den naam des Heeren de keuze
tusschen drie straffen : of dat hot land drie jaren met hongersnood zou geteisterd worden, of dat hij drie meanders door
de vijanden geslagen, of drie dagen door de pest bezocht zou
worden. David antwoordde : „Last mij Loch niet in de hand
der menschen, maar in des Heeren hand vallen, want zijne
barmhartigheden zijn vole ." Daarop zond de Heere cone pest
in Israel, waaraan 70000 menschen stierven . D a v i d zag den
Engel des Heeren hot zwaard over Jeruzalem uitstrekken ; hij
verootmoedigde zich voor den Heere, en bad Hem toch liever
hem en zijn huffs to bezoeken dan hot yolk to doers sterven .
De Heere gebood hem op den dorschvloer van Arauna, wear
hij den Engel gezien had, to offeren, daarop held de pest op .
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God had tot D avid gezegd, dat S a l o m o zijn opvolger
zon zijn, maar A d o n i a, A b s a l o m s brooder, trachtte zich
aan hot hoofd der regeermg to stellen, toen David oud en
zwak geworden was . N a t h a n bemerkte A d o n i a's toeleg,
on waarschuwde B a t h s e b a, die den koning vertelde, wat er
gebeurde, zooals gij op hot plaatje ziet . David wilt dit plan
niet beter to verijdelen dan door Salomo tot koning to doen
uitroepen ; dit gesehiedde . Geheel Jeruzalem was weldra van
de blijde tijding vervuld, dat S al o m o koning was geworden ;
A d o n i a hoorde bet ook, en vluchtte, maar S a l o m o vergaf
hem voor ditmaal.

Salomo tot koning uitgeroepen .

Niet lang daarna is David gestorven, hij is 70 jaar oud
geworden . Voor zijn dood heeft hij Salomo aanbevolen op
den berg Moria, waar do dorschvloer van A r a u n a was, den
Tempel des Heeren to bouwen ; David had daartoe reeds
ijzer, koper en steenen doen bereiden . Hij herinnerde S a 1 o m o
aan de beloften hem en zijn huffs door den Heere gegeven, en
vermaande hem des Heeren geboden to bewaren .
Geef, Heer 1 den Honing uwe rechten,
En uw gerechtigheid
Aan 's Konings zoon, om uwe knechten
To richten met beleid .
Dan zal Hij al uw yolk beheeren,
Rechtvaardig, wijs en zacht ;
En uw ellendigen regeeren ;
Hun recht doen op hun klacht .
PSALM 72 ;1.

Vijfde druk.

7
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68 . Salomo. (1 Kon . 3 :1

14 . 6 :1

9 :9 .)

a 1 o m o volgde de vermaning zijns vaders, hij diende
den Heere . In het begin zijner regeering verscheen de
Heere hem, toen hij op de hoogte van Gibeon was om aldaar
to offeren, en zeide hem : „Begeer wat Ik u doers zal." S a 1 o m o
antwoordde : „Heere, Gij hebt weldadigheid aan mijn vader
D a vi d bewezen, en hebt mij koning gemaakt in mijns vaders
plaats . Ik ben nog maar een klein jongeling, en ben over dat
groote yolk gesteld ; geef mij nu toch verstand en wijsheid
om het te, regeeren," De Heere zeide : omdat hij dit gevraagd,
en geen ri~kdom of eer begeerd had, zou niet alleen zi~ne bede
verhoord worden, maar hem ook rijkdom en eer gegeven worden, zoo als geen koning voor of na hem bezeten had. Dit

Salomo bouwt den tempel.

woord , werd vervuld ; wij vinden een bewijs van S a 1 o m o's
wi~sheid in het boek der spreuken, dat door hem geschreven is .
Ook heeft hid to Jeruzalem een prachtigen tempel gebouwd .
Die tempel was naar het plan van den tabernakel vervaardigd, van wit warmer opgetrokken ; en van binnen met gebeeldhouwd cederhout beschoten, dat met goud was overtrokken ; ook de deuren en de vloer des tempels , waren met goud
overtrokken . G~~ ziet op het plaat~e, hoe zip met den bouw
bezig zi~n, en de steenen pasklaar makers, om ze dan op de
hun bestemde plaats ,in to voegen, opdat geen hamer of bijl
in den tempel gebruikt zou worden . De koning van Tyrus
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zond S a 1 o m o zijne knechten om hem aan den tempelbouw,
die zeven jaren duurde, to helpen .
Toen alles gereed was, word de tempel door S a 1 o m o op
plechtige wijze ingewijd . Hij vergaderde de oudsten van Israel,
en nadat de ark en alles wet tot den tabernakeldienst behoorde,
door de priestess in den tempel gebracht, en door offeranden
den Heere gewijd was, knielde S a 1 o m o nodes voor hot altaar
des Heeren. Hij loofde God, die hem gegeven had dit work
to voleindigen, en bad Hem ten alien tijde hot gebed to hooren, dat in dien tempel tot Hem zoo opgezonden worden, en
hot verbond, dat Hij met zijn yolk Israel gemaakt had, to
bevestigen ; daarna zegende hij hot yolk . Gelijk in de woestijn hot zichtbaar teeken van des Heeren tegenwoordigheid
hot verzoendeksel bedekte, zoo vervulde ook nu de heerlijkheid' des Heeren den tempel . Andermaal verscheen God aan
S a 1 o m o, en beloofde hem zijn gebed to verhooren, hot huffs,
dat hij gebouwd had, tot zijn dienst to heiligen, en zijn rijk
to bevestigen ; maar vermaande hem des Heeren inzettingen
to onderhouden .
Maar 's Heeren vrees zal altoos wezen
't Begin des wijsheid ; wien Gods hand
Die doet betrachten, heeft verstand.
Zijn naam blijft eeuwiglijk geprezen.
PSALM 111 :6b.

69 . Hot erode van Salomo's regeering .
(1 Kon, 10 :1-11 :40 .)
e tij d van S a 10 m o's regeering was voor Israel eon tijd
van bloei en welvaart . Na al de oorlogen, die D a v i d
tegen Israels vijanden had moeten voeren, genoot hot land
vrede . S al o m o gebruikte die rust om handel en scheepvaart
uit to breiden, en daardoor den bloei van hot rijk to bevorderen ; zijne schepen voeren near verse landen, en brachten
vandaar good, zilver en ivoor, zoodat Jeruzalem verrijkt word
met schatten uit den vreemde.
S a 1 o m o's wijsheid en rijkdom word ook aan de volken
buiten Palestine bekend ; de koningin van Scheba had in
Arabic or van gehoord, en besloot to onderzoeken, of die geruchten waarheid waren. Gig ziet op hot plaatje, hoe zip to
Jeruzalem kwam om S a 1 o m o to bezoeken, en zijne wijsheid
to hooren ; zip bracht cone prachtige hof hooding en rijke geschenken mode . Toen zij S al o m o's antwoorden gehoord on
de pracht van Jeruzalem gezien had, zeide zij : „Hot woord,
dat ik in mijn land gehoord -hob, is waarheid geweest ; de
helft is mij niet aangezegd ."
Al die weelde deed S a 10 m o van den Heere afwijken ; want
hij had cone rijke hofhouding en vole heidensche vrouwen,
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en liet zich door deze tot afgoderij verleiden . De Heere bestrafte hem om die zonde ; zijne regeering was niet meer zoo
vreedzaam als in het begin : de Edomieten en de Syriers
voerden oorlog tegen de Israelieten, en behaalden voordeelen
op hen. Ook verkondigde de Heere hem, dat het koninkrijk
van hem genomen, en aan een ander gegeven zou worden ;
alleen om D a v i d s, zijns vaders, wil zou dit niet in zijne dagen, maar in die zijns zoons gebeuren, en een stam hem getrouw blijven om de belofte, die God aan David gegeven

EANFWL
De koningin van Scheba voor Salomo .

bad . Er was to Jeruzalem een man, J er o b e am geheeten ; de
profeet A h i a verseheen hem, en nadat hij hot kleed, dat hij
aanhad, in twaalf stukken gescheurd had, zeide hij : „Alzoo
zal het konmkrijk van de hand van S al o m o gescheurd, en tiers
stammers zullen aan u gegeven worden ." Pit hoorende zocht
S a l o m o J e r o b e a m to dooden, maar doze vluchtte naar
Egypte.
Het boek „de Prediker," dat S al o m o in zijn ouderdom
geschreven heeft, bewijst, dat hij niet in zijne zonde is voortgegaan, maar tot den Heere is wedergekeerd, want daarin
erkent hij de n ijdelheid van alles, waarin de menschen van
nature behagen vinden, en vermaant hen den Heere to zoeken .
Vertrouwt, wat uw begeert' ook zij,
Nooit op geweld of rooverij,
En wordt niet ijdel, als 't vermogen
Gedurig aanwast ; waakt en let,
Dat gij het hart er nooit op zet ;
Zoo wordt ge door geen schijn bedrogen.
PSALM 62 : 7 .
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70 . Scheuring des rijks . (1 Kon . 11 :43-14 :28.)
r a den dood van S a l o m o word zijn zoon R e h a b e a m
koning in zijne pleats . Toen J e r o b e a m dit hoorde,
kwam hid uit Egypte terug, en hid en de oudsten van Israel
vraagden R e h a b e a m de lasten, die zij op hot einde van
S a 1 o m o' s regeering hadden moeten opbrengen, wet to ver .
hchten . R e h a b e a m weigerde ears dit verzoek to voldoen ; hid
antwoordde, dat hij integendeel hunne lasten nog zwaarder
zou makers. Dit verbitterde hot yolk zoodanlg, dat zip des
konings schatmeester wilden steenigen, en de koning genoodzaakt was to vluchten .
Tiers stammers vielen van R e h a b e a m of ; alleen do stem
van Juda en die van Benjamin bleven hem getrouw . Wel verzamelde hij eon leger om zijne verloren heerschappij to zoeken to herwinnen, maar God liet hem door eon profeet zeggen, dat hi, niet tegen zijne brooders moest stridden, dear
doze zaak van den Heere geschled was . Zoo was den hot rijk
in twee deelen gescheurd : do twee stammers, die hot huffs van
D a v i d getrouw gobloven waren, worden hot Rijk van Juda
genoemd ; de overigo stammers, waarover , . koningon uit verschillonde stamhuizen geregeerd hebben, zi~n onder den naam
van hot Rijk van Israel of der Tiers stammers bekend .
In hot begin zijner regeering was R e h a b e a m voorspoedig ;
velon uit hot Rijk van Israel kwamen near Juda on Jeruzalem
on versterkten hot rijk, maar later verlieton de koning on hot
yolk den Heere ; tegen hot gobod Gods offerden zij op de
hoogten on maakten zich beelden ; God strafte hen door den
koning van Egypte, die tegen Jeruzalem optrok, en vole schatten, die S a 10 m o verzameld had, roofde .
J e r o b.o a m hield ook do wet des Hoeren niet ; hij maakte
gouden kalveren, en steldo die to Dan on to Bethel onder
voorwendsel, dat hot voor de Israeheten to ver was om near
Jeruzalem to gears, om dear den Heere offeranden to brengen .
God hot hem waarschuwen door eon profeet, die to Bethel
kwam op hot oogenblik, dat de koning den offerdienst verrichtte . De profeet bestrafte J e r o b e am, en , zeide, dat op
datzelfde altaar eon koning, wions naam was J o s i a, de boenderon der afgodspriesters zou verbranden ; ten bowljzo van de
waarheid dier woordon zou hot altaar scheuren, en de asch,
die or op was, wordon uitgestort . Dit gebeurde aanstonds ;
maar de koning word door dat toeken niet tot inkoergebracht ;
hid word boos, on strekte zijne hand uit om zijno dionaren to
bevelen den profeet to grijpen ; dock zijno hand word verlamd,
hid ken ze niet weder tot zich brengen . Eerst teen op zijn
verzoek de man Gods voor hem had gobeden, word zijne hand
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genezen. Nu vraagde de koning den profeet met hem naar
huffs to gaan om to eten en to drinken, maar doze weigerde,
omdat de Heere hem verboden had in dat land brood to eten
of water to drinken .
Er woonde to Bethel eon oud profeet ; hij had gehoord, wat
gebeurd was, en reisde den man Gods achterna, om hem to
vragen met hem weder to keeren en bid hem to eten . De profeet
herhaalde zijne weigering, maar toen de oude profeet bid hem
aanhield zeggende, dat eon engel hem geboden had den man
Gods in zijn huffs brood voor to zetten, bezweek doze voor de
verleiding. God strafte zijne ongehoorzaamheid ; toen hij daarna
naar huffs terugkeerde, word hij door eon leeuw verscheurd .
J e r o b e a m luisterde niet naar Gods waarschuwing, zelfs
toen de Heere zijn huffs met krankheid bezocht, en zijn zoon
ziek word on stierf, bleef hij de zonde dienen . De kalverendienst
dien hij heeft ingesteld, was langen tijd voor Israel tot eon strik .
Wie, ver van U, de weelde zoekt,
Vergaat eerlang en wordt vervloekt ;
Gij roeit hen nit, die afhoereeren,
En U den trotschen nek toekeeren ;
Maar 't is mij good, mijn zaligst lot,
Nabij to wezen bij mijn God!
'k Vertrouw op Hem geheel en al,
Den Heer, wiens work ik roemen zal!
PSALM 73 :14 .

+

71 . Aehab en de profeet Elia .
(1 Kon . 15 :1-17 :24 .)
j e strijd tussehen hot rijk van Juda en dat van Israel

word door de volgende koningen voortgezet, maar zonder dat dit veel gevolg had ; beide rijken bleven naast elkander
bestaan. Eon koning van Juda, J o s a f a t ; zocht wel cone verbinding der twee rijken tot stand to brengen, maar de pogingen, die hid daartoe aanwendde, waren niet gunstlg voor Juda,
zooals wij later zien zullen. In Juda bleef de tempeldienst
bewaard, en hoewel vole koningen van dat rijk van den Heere
afweken, waren or toch anderen die den Heere zochten, en
ijverden voor den dienst des boron . De meeste koningen van
Israel waren goddeloos . Velen van hen maakten zich door goweld van de regeering meester, en werden op hunne beurt
door anderen verdrongen .
Eon van hen, A c h a b, die in den tijd van J o s a fat leefde,
overtrof al do anderen in goddeloosheid ; hij nam cone phenicisehe princes, I z e b e 1 geheeten, tot vrouw, en voorde den
dienst van Baal, den afgod der Pheniciers, in. God liet Zich
niet onbetuigd aan hem ; Hij zond den profeet Eli a om hem
in den naam des Heeren to zeggen, dat er dauw noch regen
op de aarde zou zljn, totdat de Heere dat oordeel ophief.
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A c h ab verootmoedigde zich niet op dit woord, maar zocht
den profeet to dooden . Dit gelukte hem niet ; de Heere zorgde
voor zijn dienstknecht, en gebood hem near de beek $rich to
gaan ; aldaar zouden de raven hem onderhouden .
Eli a gehoorzaamde ; gij ziet hem her aan de beek zitten,
te will de raven hem brood en vleesch brengen ; dit geschiedde
en morgen en elken avond . Nadat hij vela dagen dear geweest was, droogde de beck uit : toen gebood de Heere hem
near Zarfath to gaan ; dear zou eene weduwe hem onderhouden. Wader gehoorzaamde Eli a ; to Zarfath gekomen, zag hij
cone vrouw hoot sprokkelen, hid riep hear toe hem wet water
to halen, en toen zip dit deed, vroeg hij hear ook om een stuk
brood. De vrouw vertelde hem, dat zij nets bezat den een
handvol meal en eon weinig olie ; zij was joist bezig wet hoot

Elia door de raven geepijzigd .

to verzamelon, om voor hear en haren zoon van hot laatste,
dat hun was overgebleven, een koek to bakken ; daarna'zouden
zij van honger moeten sterven .
E 1 i a verzocht hear eerst voor hem wet to bereiden, en !den
voor hear en haren zoon to zorgen ; want hat meal van de
kruik zou niet verteerd worden, en de olie niet in de flesch
ontbreken, totdat de Heere wader regen zou gegeven hebben .
Wat Eli a zeide gebeurde ; hij bleef bij de weduwe, en hat
meal van de kruik en de ohe in de flesch verschafte hun al
die dagen voedsel.
Zoo zegende God hat huffs der weduwe, maar eenigen tijd
daarna gebeurde hat, dat hear zoon ziek ward, en stierf . In
hare droef heid zeide zij tot Eli a : „Waarom zijt gij hier go-
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komen om mijne zonden in gedachtenis to brengen," maar de
profeet nam hot kind, en legde hot op zijn bed ; daarna bad
hij tot den Heere, en de Heere verhoorde hem ; hot kind
keerde in hot leven terug .
Vreest, vreest Hem t'allen tijd,
Gij, heiligen I dear g' ondervindt,
Dat hjj, die God vreest en bemint,
Gebrek noch schade lijdt.
In honger komt noch mood
Noch kracht den jongen leeuw to beat ;
Maar die den Heer zoekt vroeg en last,
Mist nimmer 't noodig good .

PSALM 34 :

s.

72. Elia op den berg Karmel .
(1 Kon . 18 :1-19 :21 .)
ijna drie j area was hot geleden, dat E 1 i a Gods oordeel
aan A c h a b had aangekondigd, toen de Heere hem zeide
zich aan A c h a b to vertoonen, want or zou weder regen op
de aarde vallen . Ondertusschen was de honger zwaar in Samaria ; ook aan A c h a b s hof word hij gevoeld . De koning had
zijn hofmeester, 0 b a d j a, geroepen om met hem bet geheele
land to doorzoeken, om to zien, of er ergens voeder voor de
paarden to vinden was, , opdat doze dieren niet van gebrek
omkwamen . 0 b a d j a grog, maar onderweg ontmoette hij
E 1 i a, die hem verzocht den koning to zeggen „E 1 i a is hier ."
O b a d j a vreesde die boodschap over to brengen ; I z e b e l
had alle profeten des Heeren laten ombrengen, en overal near
Eli a gezocht om ook hem to dooden, en wanneer 0 b a d j a
dit aan den koning zeide, en doze den profeet niet vond, zou
hij zeker gedood worden . 0 b a d,j a vreesde den Heere van
zijne jeugd aan ; ook aan hot hof van A oh a b was hij in den
dienst des Heeren werkzaam . Toen de profeten des Heeren
gedood worden, had hij honderd man in eene spelonk verborgen, on die met brood on water onderhouden. Dit alles vertelde hij aan E 1 i a, maar doze verzekerde hem, dat hij niets
to vreezen had ; nog heden zou de profeet zich aan A c h a b
vertoonen . Daarop voldeed O b a d j a aan E l i a's verlangen ; de
koning kwam, on Eli a vraagde A c h a b hot yolk op den berg
Karmel to verzamelen, en do 450 profeten van Baal en de 400
van hot bosch dear to doen komen .
Dit gesehiedde ; op E 1 i a's verzoek bouwden de Baalspriesters eon altaar, on legden brandoffer daarop zonder hot aan
to steken ; Eli a zou hetzelfdo doen . Daarop zeide hij tot hot
yolk :,,Hoe lang hinkt gij op twee gedachten, indien de Heere
God is, volgt Hem na, indien Baal hot is, volgt den then ;" de
God, die op hun gebed vuur nit den hemel op hot offer zou
doen nederdalen, zou de ware God zijn . Do priestess bereidden
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hot offer, en riepen B aal aan, maar geen vuur daalde neder . E 1 i a
spotte met hen, zeggende : „Misschien is Baal niet thuis of slaapt
hij, roept maar wat harder." De priestess riepen nog met moor
aandrang, en sneden zichzelven met messen ; dock niets hielp .
Toen bouwde ook E 1 i a een altaar, en bereidde hot offer ;
road hot altaar maakte hij eene diepe groove, en liet die met
water vullen, dat hij ook over hot offer uitgoot. Daarop bad
hij tot God, en de Heere antwoordde hem ; vuur daalde van
den hemel neder, en verteerde bet offer ; zelfs hot water in
de groeve werd door de hitte opgedroogd. Het yolk was getroffen en rie : ,,De Heere is God, de Heere is God." Nu liet
Eli a de profetevan Baal tot strf hunner afgoderij dooden .
Aan A c h a b zeide hij : „Trekt op, eet en drinkt, want or zal
overvloedige regen komen ;" deze behoefde dit geen tweemaal
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to hooren, hij ging naar huffs ; maar Eli a beklom de hoogte
van Karmel . Nog was or geene wolk aan den hemel to Zion ;
hij bad tot den Heere, on zond zijn jongen uit naar de zee,
maar doze kwam weder, zeggende : „Er is niets ." Dit gebeurde
tot zesmaal ; de zevende maul kwam de ,jongen met de boodschap terug : „Ik zie eene wolk zoo groot als eons mans hand ."
Nu riep E l i a A c h a b toe spoed to makers, opdat de regen
hem niet zou overvallen ; ondertussehen word de hemel zwart
van wolken, en kwam or een zware regen .
A c h ab kwam door doze teekenen van Gods almacht niet
tot inkeer ; I z e b e 1 versterkte hem in zijne onboetvaardigheid .
Toen zij hoorde, wat er gebeurd was, zocht zij E 1 i a to duoden, zoodat doze naar de woestijn moest vluchten . Daar zat
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hij in moedeloosheid onder ears jeneverboom neder, en begeerde
to sterven . Onder dergelijke gedachten was hij in sleep gevallen,
toen een angel hem wekte, zeggende : „Sta op, eat!' E 1 i a zag
een koek en eene flesch water voor hem gereed steers ; hij at
en dronk, en legde zich wader neder, dock de angel wekte hem
wader met de woorden : „Sta op, eat, want de wag zou voor
u to veal zijn ." Door de kracht dier spijze ging hij veertig
dagen en nachten, tot hij ears den berg Horeb kwam .
Aldaar vertoefde hij in eene spelonk, toen de Heere Zich
aan hem openbaarde : eerst gevoelde hij een starkers wind,
die de bergen scheurde, daarop kwam er eene aardbeving,
toen een vuur, en emdehjk hat suizen eener zachte stilte .
Eli a kwam aan den ingang der spelonk, want hij had in hat
suizen der stilte des Heeren tegenwoordigheid erkend . Hij
stortte zijn hart uit voor den Heere : hat yolk en de koning
hadden geweigerd naar Gods stem to hooren, dat was de
oorzaak zijner moedeloosheid . De Heere troostte hem door
hem to verzekeren, dat Hij nog zeven duizend in Israel had
doers overblijven, die hunne knieen niet voor Baal gebogen
hadden. Ook zou God Israels goddeloosheid straffen ; de koning H a z a e 1, die over Syria ; en J e h u, die over Israel gezalfd zouden worden, zouden Gods oordeelen uitvoeren ; ook
had de Heere E l i a in E l i z a den zoon van S a f a t, een opvolger bestemd .
Bemoedigd ging E l i a verder, en vond E l i z a bezig to
ploegen ; hij wierp zijn mantel over hem, en E 1 i z a verstond,
dat dit beteekende, dat hij den profeet moest volgen ; hij nam
afscheid van zijn vader en moeder, en ward E 1 i a's dienaar
en later zijn opvolger.
Hoe groot, hoe vreeslijk zijt G'alom,
Uit uw verheven heiligdom,
Aanbidlijk Opperwezenl
't Is Isrels God, die krachten geeft,
van wien hat yolk zijn sterkte heeft.
Looft God! elk moat Hem yreezen .
PSALM sS : 17.

73 . Vervolg van Aehabs gesehiedenis .
(1 Kon . 21 :1-22 :35 .)
lj hebben reeds gezien, dat A c h a b en I z e b e 1 door
bet gebeurde op den Karmel niet tot inkeer gebracht
warden ; zij maakten hat nog erger den to voren . Eens begeerde A c h a b een wijngaard, die aan Nab o t h, den Jizreehet, toebehoorde, maar N a b o t h was niet gezmd then wijngaard, zijn vaderlijk erfdeel, to verkoopen . . Hierover vertoornd
ging A c h a b naar huffs ; I z e b e l bemerkte spoedig, wet de
oorzaak zijner gemehjkheld was, en west read. Zip vreesde
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niet onrecht en geweld to plegen, indien zij hear doel slechts
kon bereiken. Zlj schreef brieven, verzegelde die met des konings zegelring, en zond ze aan de oudsten der stad, wear
N a both woonde ; zip had daarm bevolen N a both door valsche getuigen to doers beschuldigen, en hem daarop tar dood
to veroordeelen . Niemand durfde hat bevel des konings wederstreven ; I z e b e 1 s last ward ten uitvoer gebracht ; toen zij
de tijdmg, dat Nab o t h gesteenigd was, ontvmg, zeide zip tot
den koning : „Neem flu bezit van Nab o th s wijngaard, want
hij is dood."
A c h a b was tevreden, hij ging den wijngaard bezien, maar
de profeet E 1 i a ward tot hem gezonden om hem hat oordeel
des Heeren aan to kondigen . ,,In pleats dat de honden hat
bloed van Nab 0th gelekt hadden, zouden zij hat zijne lekken ; ook I z e b e 1 zou door de honden verscheurd, en hat huffs
van A c h a b uitgeroeid worden ." A c h a b ontstelde over daze
woorden, hat scheen, alsof hij berouw had over zijne zonden ;
daarom zeide de Heere, dat in zijne dagen hat oordeel over

De dood van Achab .

zijn huffs niet zou uitgevoerd worden ; bewijzen eener oprechte
bekeering vinden wij echter niet van hem .
Zooals wij gezien hebben, zocht J o s o f a t, koning van Juda,
zich met A c h a b to verbinden ; zijn zoon J o r a m huwde met
A c h a b s do chter, A t h a l i a, en J o s a f a t ging den koning van
Israel bezoeken. Daze moist hem over to halen tot ears oorlog
met B e n h a dad, koning van Syria, om Ramoth in Gilead,
dat in de hand des vijands was gevallen, wader to bemachtigen. J o s a fat stemde hierin toe, maar wilde toch alvorens
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ten strijde to gears den Heere om read vragen . A c h a b s profeten warden geroepen, en beloofden hem de overwinning .
J o s a f a t was niet gerust en vraagde, of er goon profeet des
Hearers was . Hoewel A c h a b niet veal lust had hem to laten
komen, werd Mioha geroepen . Hij bewees, dat de -andere
profeten gelogen hadden, en zeide, dat Israel verstrooid zou
worden, dear de koning niet nit den strijd zou wederkeeren .
De beide koningen luisterden niet near hem, maar begonnen
den strijd ; A c h a b nam echter de voorzorg zich to verkleeden
om niet herkend to worden. De koning van Syria had zijnen
lreden geboden hun best to doers den koning van Israel in hunne
macht to krijgen . Als zij daarom Jo s a fat zagen, zeiden zij : „Dit
is de koning," en vielen op hem ears ; maar 305 a f a t riep tot
den Heere, en word verhoord ; de Syriers ontdekten, dat hij niet
was, then zlj zochten, en trokken af. Het gebeurde echter, dat
ears man in zijne eenvoudigheid den bong spande, en de pijl
then hij afschoot, trof A c h ab, zoodat daze gewond uit h&
lager gevoerd werd, en dienzelfden avond aan zijne wonders
stierf. Als zijn strijdwagen in den vijver van Samaria gespoeld
werd, lekten de honden zijn blood, zooals de Heere gesproken had,
God slaat een gram gezicht
Op boozers, die Hem tegenstaan ;
Hij doet hun naam met hen vergaan
Door 't hoogste strafgericht.
Maar Hij ziet gunstig neer
Op hem, die near zijn wetten leeft ;
God is hat, die hem uitkomst geeft,
Zijn grooten naam tar ear .
PSALM 34 : 8.

74 . Elia's wegneming . (2 Kon . 2 :1--18 .)
as in die dagen van afval en goddeloosheid E 1 i a's
levee en profetischo werkzaamheid een heerlijk getuigeHis, dat de Heere leeft en regeert, niet minder was dit zijn
heengaan . God had hem bekendgemaakt, dat hij ,, van doze
aarde zou weggenomen worden ; hid kwam met zijn dienaar
E l i z a van Gilgal . Eli a drong or op aan, dat Eli z a dear
zou blijven, maar daze weigerde hem to verlaten . Op aanwijzing des Heeren gmgen zip near Bethel, en vandaar near
Jericho ; in beide plaatsen ontmoetten zij de zonen der Profeten, die tot Eli z a zeiden : „Weet gij wol, dat God heden
uw hear van u zal wegnemen ." Hij antwoordde alleen : „Ik
weet hot ook wel, woes gij stil ."
Aan do Jordaan gekomen sloeg Eli a hot water met zijn
mantel, daarop word hot near beide zijden verdeeld, en gingen
zip op hat droge near do overzijde . Op Eli a's vraag, wet hij
van hem begeerde, antwoordde E 1 i z a : „Last toch twee dealers
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van uwen geest op mij vallen ." E l i a zeide : wanneer E l i z a
bij zijne wegnemir g tegenwoordig was, zou dit het teeken
van de vervulling zijner begeerte zijn . Terwijl zij nog met
elkander spraken, maakte een vurige wagers met vurige paarden scheiding tusschen hen, en Eli a , voer in een onweder
ten hemel . Eli z a, riep hem na : „Mien vader, mien vader,
wagers Israels en z,l~ne ruiteren !" maar hij zag hem niet meer .
Hid raapte Eli a's mantel, die van hem was afgevallen, op ;
aan de Jordaan teruggekomen, nam hij dien, en zeggende
„Waar is de Heere, de God van E 1 i a, ja Dezelve ?" sloeg hid
het water, en grog andermaal er doorheen op het droge .

Elia ten hemel varende .

Als de zonen der profeten Eli z a alleen zagen terugkeeren,
wilden zij overal gaan zoeken, of ook de Geest des Heeren
E 1 i a had opgenomen, om hem op eene andere plaats van het
land to brengen ; eindelijk gaf Eli z a hiertoe zijne toestemming, maar dat zoeken was vruchteloos ; God had Elia even
als H en o oh tot Zich genomen, zonder dat hij den dood gezien heeft ; ook E ii z a's begeerte vervulde Hij ; de zonen der
profeten erkenden, dat de geest van Eli a op hem rustte .
Gij maakt eerlang mij 't levenspad bekend,
Waarvan, in druk, 't vooruitzicht mij verheugde,
IIw aangezicht, in gunst tot mij gewend,
schenkt mij in 't kort verzadiging van vreugde ;
De lieflijkheen van 't zalig hemelleven
Zal eeuwiglijk uw rechterhand mij geven .
PSALM 16 :6 .
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75 . Eliza,'s wonderwerken .
(2 Kon . 2 :19-25 . 4 :1-37 .
Eli z a in zijne profetische bedie
J e Heere bevestigde

fling, door aan hem, evenals aan E 1 i a, hat vermoger
to schenken wonderen to verrichten ; al aanstonds bij zijnf
komst to Jericho maakte hij door zout in hat water to war
pen, het water, dat te „ voren bitter geweest was, zoet .
Bethel gekomen ward hid door eenige jongens bespot, die hen
toeriepen : „Kaalkop, ga op ." Die goddeloosheid ward streng
gestraft : twee beren uit net wood verscheurden 42 van dic
kinderen . Later klaagde eene arme weduwe hem haren flood
zij had haren schuldheer niet kunnen betalen, en daze , eischtc
hare twee zonen om als slavers to dienen tot voldoenmg der
schuld . Op E 1 i z a's vraag wet zij in huffs had, was hear antwoord : ,,Niets den eene kruik olie ." Daarop zeide de profeet
hear van hare borers ledige eaten to vragen, en nadat zij de
TE
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deur zoo gesloten hebben, die uit de oliekruik to vullen . Zij
deed dit, hare zonen brachten hear eaten, totdat er geene
meer to krijgen waren ; er was genoeg in de kruik om ze alle
to vullen . Die olie verkocht zij, en ontving zooveel daarvoor,
dat zij niet alleen hare schuld kon betalen, maar genoeg overhield, om er met hare zonen van to levers .
Toen E 1 i z a eens op zijne reizen to Sunem kwam, gebeurde
hat, dat eene aanzienlijke vrouw van die pleats hem vraagde,
om bij hear zijn intrek to nemen. In overleg met haren man
liet zij in hear huffs ears kamertje voor den profeet gereed-
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makers. E 1 i z a wilde hear gaarne op zijne beurt een dienst
bewijzen, maar er was nets, dat de Sunamietische begeerde .
Op zijne vraag, wet hij voor hear zou kunnen doers, was hear
antwoord : n Ik woos in bet midden van mijn yolk ." Eliz a's
knecht, G e h a z i, maakte den profeet opmerkzaam, dat de
Sunamietisehe goon zoon had, daarop zeide Eli z a hear, dat zij
over een jeer een zoon zou hebben. Dit geschiedde, maar die
zoon word ziek en stierf . Zonder iemand jets to zeggen,
legde de vrouw hem op bet bed van den profeet, liet den ezel
zadelen, , en reisde near E 1 i z a . Als deze hear zag aankomen,
zond hid G e h a z i hear tegemoet om hear to vragen, hoe bet
hear grog. Haar eenig antwoord was : „Hot is wel," maar bij
den profeet gekomen viol zij bitter bedroefd aan zijne voeten
seder. Aanstonds begroep doze de oorzaak barer droof heid,
en zond G e h a z i om zijn staf op bet aangezicht van bet kind
to loggers ; de Sunamietisehe weigerde echter E 1 i z a to verlaten . De profeet ging met hear, en kwam in de kamer, wear
men bet kind gelegd had. Evenals E li a gedaan had, bad hij
tot den Heere, en de Heere verhoorde hem door bet kind in
bet levee to doers terugkeeren .
Zijn machtig arm beschermt de vromen,
En redt hue zielen van den flood .
Hij zal hen simmer om doers komen,
In dares tijd en hongersnood.
In de grootste smarten
Blijven onze barters
In den Heer gerust.
'k Zal Hem nooit vergeten,
Hem mijn Helper heeten,
Al mijn hoop en lust.

PSALM 33 :10.

76 . Genezing van Naaman, den Syrier .
(2 Kon . 5 :1-27 .)
e koning van Syrie had eon krijgsoverste, N a a m a n
geheeten . Doze had zijn beer reeds moor den eon bebelangrijken dienst bewezen, dock hij word melaatsch . Nu hadden de Syriers eons bij een royal in hot land van Israel eon
Tsraelietisch meisje , geroofd ; flit meisje was in N a a mans
dienst gekomen . Zip zeide tot hare vrouw : „Indies mijnheer
bid den profeet in S a m a r i a kwam, die zou hem wel kunnen
genezen ." N a a m an hoorde flit, en zeide hot aan den koning ;
aanstonds was doze bereid voor zijn dienaar to doers wet hij
kon . Hid schreef eon brief aan den konlng van Israel om hem
to vragen N a a m a n to genezen, en zond dozen met dies brief
en rijke geschonken tot hem. De inhoud van flit schrijven
ontstelde den koning ; hij dacht, flat de koning van Syrie eone
aanleiding zocht om oorlog met hem to beginners, dock de
profeet E l i z a liet hem vragen, N a a m a n tot hem to zenden,
k
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opdat hij zou weten, dat er een profeet des Heeren in Israel was .
N a a m a n kwam aan de dear van E l i z a's mooning, en deze
zond hem de boodschap, dat hij zich zevenmaal in de Jordaan
moest baden. Zoo eenvoudig had Naaman zich het geneesmiddel niet voorgesteld ; hij dacht : dan had ik even goed in
mijn land kunnen blijven, want daar zijn betere rivieren dan
de Jordaan ; de profeet is niet eens gekomen om mij to zien .
Zijne knechten zochten hem echter to overreden Eli z a's
raad to volgen, en eindelijk list hij zich daartoe bewegen.
Gij ziet hem zich in de Jordaan baden, en terwijl hij dat
tot zevenmaal deed, werd hij genezen.. Hij kwam bij den
profeet terug, en wilds hem rijke geschenken geven, maar
E l i z a weigerde die aan to nemen . N a a m a n vraagde hem
om een last aarde, opdat hij in het land van Syrie den Heere,
den God Israels, can altaar zou kunnen bouwen, want voortaan
zou hij Hem alleen dienen ; alleen wanneer hij in dienst van

Naaman van zijne melaatschheid gereinigd .

zijn heer was, zou hij het niet kunnen laten dezen to vergezellen, als hij in den afgodstempel ging . Eli z a list hem vertrekken met de woorden : „Ga in vrede ."
G e h a z i, E l i z a' s knecht, had dit alles gehoord, en vond
het zeer jammer, dat zijn heer geen geschenk had aangenomen . Hid reisde N a a m a n achterna, en zeide : „mijn heer heeft
twee gasten gekregen, en zou toch gaarne een talent zilver
en een stet kleederen voor hen hebben ." Aanstonds gaf N a am a n hem meer dan hij verlangde, en G e h a z i keerde naar
huffs terug, nadat hij onderweg de geschenken goed verborgen
had . E 1 i z a ontving hem met de vraag : „Van waar komt gij ?"
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G e h a z i zocht uitvluchten, maar de profeet wilt, wat hij gedaan had . Hid zeide hem, dat, tot straf van zijne gierigheid
en zijn bedrog de melaatschheid van N a a m a n hem zou aankieven, en Gehazi werd melaatsch, wit als sneeuw.
(hod, die helpt in nood,
Is in Zion groot ;
Allen volken macht
Niets bij Hem geacht ;
Buigt u dan in 't stof,
En verheft met lof
't Heilig Opperwezen ;
Wilt het eeuwig vreezen.

PSALM 99 :2.

77 . Belegering van Samaria . (2 Kon . 6 : 5--7 : 20 .)
h a b was door zijn zoon A h a z i a opgevolgd, die in
de zonden zijns vaders voortging ; na hem kwam zijn
broeder J o r a m aan de regeering . Deze was wel niet zoo goddeloos als zijn vader en broeder waren ; hij verbrak bet beeld van
Baal ; toch volhardde hij in den kalverendienst, dien J e r o beam
had ingesteld. Onder zijne regeering voerden de Syriers oorlog
tegen Israel. E ii z a maakte de heimelijke raadslagen den vijanden aan J o r a m bekend, zoodat de Syriers geen voordeel behalen konden . Toen de koning van Syrie de reden hiervan
vernam, zond hij een lager naar Dothan, waar de profeet zijn
verblijf hield. E l i z a stond des morgens vroeg op, en ging
met zijn dienaar naar buiten ; de jongen was zeer bang voor
de Syriers, maar de profeet bad den Heere zijne oogen to
openers, en de jongen zag, dat de berg vol was van vurrge
paarden en wagens om E l i z a to besehermen . E l i z a vraagde
den Heere de boden, die tot hem afgezonden waren, met
blindheid to slaan, daarop ontving hij hen, en zeide : „Dit
Dit is
de weg niet, kom met mrj, ik zal u brengen waar gij wezen
most." Hij bracht ze to Samaria bij den koning, die hen op
E 1 i z a's raad van spijs en drank voorzag, en naar huffs list
gaan ; daarop eindigden de Syriers banns vijandelijkheden .
Eenigen tied daarna hervatten de Syriers onder bun koning
B e n h a d a d den oorlog, en belegerden Samaria . De honger
werd zwaar in de stad ; zoodat zelfs eene vrouw haar eigen
kind slachtte . J o r a m was zoo ontsteld over die gruweldaad,
dat hij zwoer E 1 i z a om bet levers to brengen, maar later
kreeg hij berouw hierover . E 1 i z a zeide hem, dat den anderen
morgen de meelbloem en gerst voor zeer lagers prijs zouden
verkocht worden . Eon hoofdman, die met den koning was,
spotte met die woorden, maar E 1 i z a zeide hem, dat hij bet
wel zien, maar° niet daarvan eten zou .
In dien nacht werden de Syriers door een geluid van paarC

Vvjfde

druk .
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den en wagens verschrikt, zoodat zij meenden, dat de Israelieten de huip der Egyptenaren hadden ingeroepen, en dezen
op hen aanrukten ; verschrikt vioden zij . Vies melaatsche
mannen waren naar het leger gegaan, omdat zij dachten : in
Samaria moeten wij toch van honger sterven, misschien zullen
de Syriers ons leven sparen. Daar gekomen bemerkten zij,
dat de vijanden gevlucht waren ; zip boodschapten dit in de
stad. Eerst vertrouwde men die tijdmg niet recht, maar toen
ook de andere Israelieten naar het leger gingen, zagen zij
overal de sporen van de overhaaste vlucht der vijanden, en
haastten zich den voorraad, dien de Syriers hadden achtergelaten, in de stad to brengen . Daar werden nu, zooals E 1 i z a
gezegd had, de levensmiddelen voor zees weinig geld verkocht .
De hoofdman, die met E 1 i z a's woorden gespot had, was door
den koning in de poort geplaatst om het opzicht to houden,
maar het gedrang was zoo groot, dat hij door het yolk vertreden werd .
Geen onheil zal de stad verstoren,
Daar God zijn wooing heeft verkoren ;
God zal haar redden uit den nood,
Bij 't dagen van het morgenrood.
Men zag de heidnen kwaad beramen ;
De koninkrijken spanden samen :
Maar God verhief zijn stem, en d'aard
versmolt, voor 's Hoogsten toorn vervaard .
PSALM 46 ; 3 .

78 . Het rijk van Jucla onder Josafat en zijne opvolgers .
~,

(2 Kron . 20 :1-22 :4 .)

erwijl de goddelooze A c h a b in Israel regeerde, werd
Juda, zooals wij gezien hebben, door den vromen koning
J o s a fat bestuurd. Reeds zijn vader A s a had den dienst des
Heeren in het rijk hersteld, en vele hervormingen ingevoerd ;
J o s a f a t zette die met kracht voort ; de bosschen en hoogten,
die het yolk aanleiding tot afgoderij en beeldendienst gaven,
verbrak hij, en zond Levieten en Priestess door het geheele
land om het yolk de wet des Heeren to leeren . Zelf stelde
hij overal richters aan, die hij vermaande het recht to spreken
niet naar den wll der menschen, maar naar des Heeren wil .
De Heere zegende Jo s of at in alles overvloedig ; in een strijd
tegen M o a b, A m m o n en de inwoners van Seir gaf de Heere
hem de overwinning, nadat hij met belij denis zijner zwakheid
tegenover de menigte der vijanden tot den Heere de toevlucht
had genomen . In antwoord op zijn gebed ontving J o s a fat
de troostvolle verzekering, dat de strijd niet de zijne, maar
die des Heeren was : hij zou niet to strijden hebben, maar
het hell des Heeren aanschouwen . Den anderen morgen von-
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den zij hunne vijanden verslagen ; in een twist hadden zij
elkander gedood .
op J o s a f a t s verbintenis met het huffs van A c h a b kon
echter de zegen des Heeren niet rusten . Wij hebben reeds
gezien, dat hij met A c h a b ten strijde trekkende, den dood
nabij kwam ; de vloot, die hij later in vereeniging met A h a z i a,
A c h a b s zoon, naar Tarsis zond, werd door storm vernield .
Hadden de hervormingen, die hij invoerde, niet het gevolg,
dat het yolk zich met zijn gansche hart tot den Heere bekeerde, zijn zoon Joram, die hem opvolgde, maakte het
goede, dat zijn vader tot stand had willen brengen, geheel to
niet. Deze was een der goddelooste koningen van Juda ; hij
begon zijne regeering met het vermoorden zijner broeders, en
in overeenstemming met zijne vrouw A t h a 1 i a, eene do chter
van A c h a b, volgde hij al de zonden van dat huffs na, en
voerde den Baaldienst in Juda in . Een geschrift van Elia,
waarin deze profeet hem Gods oordeel over zijne zonden aankondigde, had niet de uitwerking, dat hij zich tot den Heere
bekeerde ; daarom trof hem het oordeel des Heeren . De vijanden deden invallen in het land, en roofden zijne kinderen en
zijne schatten, zoodat alleen zijn jongste zoon hem overbleef ;
daarna stierf hij aan eene verschrikkelijke ziekte . Acht jaren
heeft hij to Jeruzalem geregeerd, maar zonder de liefde des
yolks to verwerven .
J o r a m s jongste zoon, A h a z i a, kwam na zijns vaders dood
aan de regeering ; ook deze volgde onder den invloed zijner
moeder A t h a l i a de go ddeloosheid van A c h a b s huffs na.
Maar nu was de tijd gekomen, dat het geslacht van J o s a f a t
ondervond, dat waar het zich met dat van A c h a b had vermaagschapt, het deelde in den vloek, dig; op dat huffs rustte ;
wij zullen dit aanstonds zien .
Hebt geene gemeenschap met de onvruchtbare werken der duisternis, mi ar bestraft ze ook veeleer.
EFEZE 5 : 11 .

79 . Jehu voert nods oordeel over het geslacht van
Achab uit . (2 Kon . 9 :1--10 :31 .)
ndertusschen had Eliza door een van de zonen der
profeten den krijgsoverste J e h u tot koning over Israel
doers zalven, en hem doers bekendmaken, dat God hem had
verkoren om het oordeel over A c h a b s huffs uit to voeren ;
aanstonds werd J e h u door het krij gsvolk tot koning uitgeroepen . Konmg J o r a m was to Jizreel, waarheen hid gegaan
was om zich van de wonders, die hij in den strij d tegen de
Syriers ontvangen had, to doers genezen . Zion neef A h a z i a,
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koning van Juda, was dear gekomen om to zien, hoe bet hem
grog . Op sans warden zij verschrikt door de tijding, dat sane
bends krijgsvolk op de stad aanrukte ; weldra herkenden zij
Jehu, en reden hem tegemoet ; maar op hunne vraag : ,,Is
hat vrede J e h u ?" antwoordde daze : „Wet vrede, zoolang de
zonden uwer moeder I z e b e 1 zoovele zljn !"
Ziende dat er gevaar was, vloden zij, maar J e hu spande
den bong, en trof koning J o r a m doodelijk . Zijn lijk ward
geworpen op den akker van N a b o t h, dien A c h a b wederrechterlijk gekomen had . A h a z i a vluchtte, maar hij ward
achterhaald, en gedood .
Daarna kwam J e h u to Jizreel ; I z e b e l beyond zich aldaar .
Op hat bericht van J e h u's komst versierde en blankette zij
zich, en keek uit hot venster, en als zij J e h u de poort zag
mrijden, riep zip hem toe : ,,Is hat wel met u, doodslager van
uwen . ,beer ?" Op J e h u's aandringen wierpen de kamerlingen,
die bid hear stonden, hear uit bet venster ; zoo stierf I z e b e l .
Nadat J e h u zijn intocht gehouden had, wilds hij hear
doers begraven, maar hij vond hear door de honden verscheurd,
zooals de Heere gezegd had : „Op bet stuk land van Jizreel
zullen de honden bet vleesch van I z e b e 1 stars ."
Ook de zonen van A c h a b list J e h u ombrengen ; daarna
wilt hij onder voorwendsel van ears feast tar sere van Baal
to houden, de Baalpriesters to verzamelen, en doodde hen ;
ook vernietigde hij de altaren en de tempels, die ears Baal
gewijd waren . Doch J e h u diende den Heere niet met zijn
ansche hart ; hij list den dienst der gouden kalveren in
Israel bestaan ; daarom zeide de bore, dat zijn geslacht niet
langer den tot bet vierde lid over Israel zou regeeren.
Al 't godloos yolk verdoet G' als schuim van d' aard ;
Dies zal ik uw getuigenissen vreezen .
Het heeft mijn ziel verschrikkingen gebaard,
Ja zelfs is mij bet hear to berg' gerezen,
Als ik op uw gerichten hob gestaard ;
Uw oordeel, Heer! ken niet den vreeslijk wezen .
PSALM 119 :60.

80 . Joas, koning van Juda.
(2 Kron . 22 : 10 24 : 25 .)
oars A t h a 1 i a , de moeder van Ahazia, hoorde, dat
hear zoon gestorven was, doodde zij al de afstammelingen van bet konmkhjke hues, om zelve ongestoord to kunnen
regeeren . J o s e b a, de dochter van J o ram, moist echter den
eenjarigen zoon van A h a z i a aan A t h a l i a's moordzucht to
onttrekken . Dat kind, J o a s geheeten, word door hear en Karen
man, den hoogepriester J o j a d a, opgevoed, on in den tempel
verborgen gehouden . Toen Joas zeven j ear was, meende
J oj a d a hot oogenbllk gekomen, om hem aan hot yolk to
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vertoonen. In overleg met de overstep van het krijgsvolk
plaatsten zij de koninklijke kroon op het hoofd van J o as,
en riepen hem voor het yolk tot konmg uit.
Op het hooren van het gejuich des yolks kwam A t h a 1 i a
in den tempel, en ziende wat er gebeurd was, riep zij : „Verraad ! verraad !" J o j a d a had er voor gezorgd, dat de ingangen
des tempels goed bewaakt werden ; hij gaf terstond bevel
haar to grijpen, en buiten den tempel to dooden. Dit geschiedde ;
en daarop werd J o a s uit den tempel in het koninklijk paleis
gebracht. J o j a d a maakte een verbond tusschen hem en den
koning en het yolk, dat zij des Heeren eigendom zouden zijn.
Het yolk verbrak de tempels van Baal die in Juda waren
en J o j a d a herstelde den dienst des Heeren .

Zacharia op 'a konings bevel gesteenigd .

Veertig jaren heeft Jo a s to Jeruzalem geregeerd ; zoolang
J oj a d a leefde, Meld hij de geboden des Heeren, hij gaf bevel
den tempel des Heeren, die onder A t h a l i a schandelijk verwaarloosd en beroofd was, to herstellen ; het yolk droe met
blijdschap daartoe bij . Na den dood van J o j a d a liet hid zich
echter door de aanzienlijken van Juda verleiden om den Heere
to verlaten en de afgoden to dienen . Zacharia, de noon van
J o j a d a, kondigde J o a s Gods oordeel over zijne zonden aan ;
in plaats van naar hem to hooren, gaf de koning bevel hem
to steenigen.
Gij ziet op het plaatje, dat dit vonnis werd volvoerd ;
Z a c h a r i a stierf, zeggende : „De Heere zal het zien en zooken ." Dit woord werd vervuld ; God gaf J o a s over in de
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hand der Syriers ; gewond keerde hij nit den strij d terug, en
word toen door zijne eigene dienaren omgebracht .
Maak in uw woord mijn gang en treden vast,
Opdat ik mij niet van uw paan moog' keeren!
En wordt mijn vleesch door 't kwade licht verrast,
Ai! laat hot mij toch nimmer overheeren!
Verbs mij, Heer! van 's menschen overlast,
Dan zal ik U, naar uw bevelen, eeren .
PSALM 119 :67 .

81 . Het rijk van Israel onder Jehu's opvolgers .
(2 Kon . 13 :1 25 . 14 :23-29 . 15 :8-12 .)
~ooals de Heere gezegd had, regeerde hot geslacht van
J e h u over Israel tot aan bet vierde lid, maar de koningen uit dat huffs dienden den Heere niet ; zij wandelden in
de zonden van J e r o b e a m, daarom strafte God hen door den
koning van Syrie. H a z a e 1, van wien wij reeds uit hetgeen
God tot E 1 i a zeide, weten, dat hij bet werktuig zou zijn om
Israels goddeloosheld to straffen, begon onder de regeermg
van J o a h a s, J e b u' s zoos, zijne mvallen in Israel ; hid nam
al bet land aan de overzijde der Jordaan weg, en onderdrukte
de Israelieten . Maar de Heere ontfermde Zich over zijn yolk
om hot verbond, dat Hij met hunne vaderen gemaakt had ;
J o a s, die zijn vader J o a h a s opvolgde, versloeg de Syriers .
Onder de regeering van dozen vorst is de profeet E 1 i z a
gestorven ; J o a s bezocht hem in zijne krankheid, en weende
over hem, zeggende : „Mijn vader, mijn vader, wagon Israels,
en zijne ruiteren !" E 1 i z a beloofde hem de overwmnmg over
de Syriers . Op bet woord van den profeet moest de koning
met eon pijl op de aarde slaan ; dit deed hij driemaal . Dit
was bet teeken, zeide Eli z a, dat hij driemaal de Syriers zou
overwlnnen .
De opvolgdr van J o a s, J e r o b e a m II, voltooide hot work,
dat zijn vader begonnen had ; hid verloste niet alleen Israel
van de Syriers, maar veroverde al hot land, dat dozen in bezit
genomen hadden, zooals de profeet J o n a hem voorzegd had .
Zoo verloste do Heere Israel uit de hand zijner onderdrukkers ; ook zond Hij profeten om hen to vermanen tot den
Heere weder to keeren. Behalve J o n a hebben H o s e a en
Am o s in dien tijd geleefd ; zij bestraften bet yolk over hunne
zonden, dock tevergeefs ; J e r o b earn en zijn zoon Z a c b a r i a,
die hem opvolgde, deden wat kwaad was in de oogen des
Heeren, en bet yolk volgde hunne goddeloosheid, en maakte
zichzelf rijp voor Gods oordeel .
,,Maar mijn yolk wou niet
~Naar mijn stemme hooren ;
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Israel

verliet
,,Mij en mijn geboon ;
,,'t Heeft zich andre goon,
,,Naar zijn lust, verkoren .

PSALM 81 :13 .

82 . De profeet Jona .

ebben wij gezien, dat God Israel door zijne profeten
het vermanen, ook aan de volken buiten Israel het Hid
Zich niet onbetuigd: De profeet J o n a, dien wij reeds uit
J e r o b e a m s geschiedenis kennen, werd naar Nineve, de
hoofdstad van Assyrie, gezonden, om den mwoners van die
plaats Gods oordeel over hunne zonden aan to zeggen . Is het
verklaarbaar, dat deze tending J o n a bevreemdde, zondig was
het, dat hid in plaats van to gehoorzamen, zich daaraan zocht
to onttrekken, door to Joppe aan boord van een schip, dat
naar Tarsis bestemd was, to gaan .
God strafte zijne ongehoorzaamheid ; er kwam een hevige
storm op, waardoor het schip in gevaar was to vergaan . De
schippers wekten J o n a, die ondertusschen gerust shep, en
riepen den Heere aan om verlossmg . Daar zip in het gevaar,
waarm ziji . zich bevonden, een oordeel des Heeren erkenden,
w erpen z J het lot om to weten wie van hen door zljne
zonde dit onheil had veroorzaakt . Het lot wees J o n a aan,
en deze drong er op aan, dat de scheepsheden hem overboord
zouden werpen . Toen zij zagen, dat alle pogingen om het
schip to redden vruchteloos waren, voldeden zij aan dit verzoek . J o n a werd dus overboord geworpen, maar door Gods
bestuur werd hij door een grooten visch ingeslokt . Drie dagen
en nachten was hij in het ingewand van den visch, maar hij
bad den Heere om verlossmg, en de visch spuwde hem uit
op het droge.
Als de Heere hem daarna weder gebood naar Ninev~ to
gaan, wederstreefde hij niet meer ; hij gehoorzaamde, en predikte in Nineve, dat binnen 40 dagen de stad verwoest zou
worden. De inwoners geloofden dit woord ; de koning riep
een vasten uit, en gaf aan al zijne onderdanen bevel tot den
Heere to roepen, en zich tot Hem to bekeeren . En God tag,
dat Nmive zich voor zijn aangezlcht verootmoedlgde, en
spaarde de stad .
In plaats dat J o n a zich over Gods lankmoedigheid verheugde, werd hij toornig, omdat zijne voorzegging niet uitkwam. Weder bracht de Heere hem zijne verkeerdheid onder
bet oog ; hij had zich in de nabijheid der stad nedergezet
om to zien wat gebeuren zou ; God liet een wonderboom
boven zijn boofd opschieten, zoodat hij in de schaduw kon zitten .
Daarover was J o n a zeer verheugd ; maar des nachts knaagde
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een- worm aan den boom, zoodat deze des morgens verdord
was . Toen de zon beet werd, was J o n a zeer verdrietig, dat
hij de schaduw van zijn wonderboom miste . Daarop zeide
God hem, dat indien hij dien boom, tot welks groei hij toch
niets had bijgedragen, had willen gespaard zien, hoeveel to
meer God dat groote Ninevd verschoonde, waarin wel 120000
kinderen waren, die nog goon onderscb eid tusschen hunne
rechter- en linkerhand kenden .
De Heere J e z u s heeft aan de Joden, die Hem om een
teeken zijner goddelijke tending vraagden, den profeet J o n a s
tot een teeken gesteld : want gelljk J o n a s drie dagen en
nachten in den buik van den visch geweest was, zoo zou ook
Hij drie dagen in bet graf blijven, en daarna weder opstaan ;
maar Hij voegde er bij
De manners van Nineve zullen opstaan in bet oordeel met dit
geslacht, en bet veroordeelen, want zij hebben zich bekeerd op de
prediking van Jonas, en ziet, meer dan Jonas is bier!
MATTH . 12 :41 .

83 . Hot rijk van Juda onder Joas' opvolgers .
(2 Kron . 25 :1

27 :9 . 2 Kon . 16 :1

20.)

bet rijk van Juda was A m a z i a zijn vader J o a s
Itnopgevolgd,
en had de moordenaars zijns vaders gestraft .
In hot begin zijner regeering deed hij wat recht was in de
oogen des Heeren, maar na eene overwinning, die hij op de
Edomieten behaalde, bracht hij de goden van dat yolk to
Jeruzalem, en diende ze. Sedert was zijne regeering niet moor
voorspoedig ; in een oorlog met J o a s, koning van Israel,
word hid overwonnen en gevangengenomen, terwijl J o a s bet
paleis en den tempel to Jeruzalem plunderde, en de stadsmuur of brak. Daarna weder in vrijheid gesteld, werd A m az i a door zijne eigene onderdanen in een oproer gedood .
De regeering van zijn zoos U z z i a, die hem opvolgde, was
voor Juda gezegend . Met good gevolg streed doze tegen de
Filistijnen en de Arabieren, on bevorderde hot welzijn van
hot land . Hij deed wat rocht was in de oogen des Heeren,
alleen op hot laatst zijner regeering word hij overmoedig, , on
wilde, door hoogmoed verleid, de hoogepriesterhjke bedienmg
met de konmklljke vereenigen, en 1n den tempel offeren . God
strafte hem met melaatschheid, zoodat zijn zoon J o t h a m
nog gedurende zijn levers mederegent word . Ook doze koning
deed wat den bore welgevallig was, en God zegende hem
in al zijne ondernemingon, zoodat hij den bloei van hot rijk
bevorderde. Maar ondanks die zegeningen zochten zijne onderdanen den Heere niet ; in plaats van God naar zijn woord to
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dienen, offerden zij op de hoogten, en gaven zich over ears de
boosheid van hun hart, en toen na J o t h a m zijn zoon Aches
aan de regeering kwam, werd hot nog erger. Deze vorst
volgde de goddeloosheid van Israels koning A c h a b na ; de
deuren des tempels list hij sluiten, en altaren in de straten
van Jeruzalem bouwen om daarop den afgoden to offeren ;
zelfs hot hij, naar de zonden der Heidenen, zijne zonen door
hot vuur gaan .
wij hebben reeds opgemerkt, dat, in den tijd van bet diepst
verval God zijne profeten zond, om zijn wil bekend to makers .
Zoo moest ook de profeet J e s a j a onder de regeering van
den goddeloozen A c h a s aan koning en yolk Gods woorden
doers hooren . Teen Pekah, de koning van Israel, zich met
H e z in, koning van Syrie, had verbonden, en Juda door die
twee vijandeil bedreigd werd, moest J e s a j a den koning zeggen, dat dit onheil van Juda zou worden afgewend . Maar
A c h a s bekeerde zich niet tot den Heere ; zelfs versmaadde
hij hot om, zooals J e s a j a hem zeide, een teeken van de vervulling dies voorzegging to vragen ; hover wilds hij de hulp
van T i g 1 a t h-P lie z e r, koning van As syrie inroep en . Doze
overwon R e z in, en voerde eon gedeelte van Israel gevankelijk weg ; maar zijne hulp bracht A c h a s goon voordeel aan,
dear hij daardoor of hankelijk word van Assyrie. J e s a j a
zeide den koning, dat, wear hij hot versmaad had eon teeken
to vragen, God zelf eon teeken zou geven ; de geboorte van
den Messias, uit eons maagd zou hot teeken zljn van Israels
verlossing ; men zou Hem noemen : I m m an u 01, God met ons .
Ook zou hot land in korten tijd verlaten zijn van de twee
koningen, die hot onderdrukten ; wij hebben gezien, dat dit
geschiedde .
~Och, had, naar mijn read,
n Zich mijn yolk gedragen I
» Ochl had lards zaad
„Op mijn offers pawn
,jJvrig willen gaan,
,,Near mijn welbehagenl

P5ALM~81 :15 .

84. Israel gevankelijk weggevoerd .
(2 Kron . 29 :1-27 .2 Kon .15 :13--30 .17 :1--41 .)
od had zijn yolk niet verlaten om hot verbond, dat Hij
met de vaderen gemaakt had ; de goddelooze A c h a s
word door z1jn godvruchtigen zoon, H i s k i a, opgevolgd. In
hot eerste jeer zijner regeering deed doze de deuren des tempels openers, de altaren der afgoden verbreken, den tempel
reinigen, en bevel aan de priestess en hot yolk zich to heiligen, opdat zij hot Paaschfeest naar de instelling des Heeren
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mochten vieren . Hij . zond ook boden in hot land van Israel,
om ook de inwoners van dat ri jk to vermanen zich tot den
Heere to bekeeren, en to Jeruzalem to komen om daar des
Heeren paseha to houden . In plaats van naar die vermaning
to hooren, bespotten zij die boden ; toch kwamen enkelen naar
Jeruzalem., waar hot feest door koning en yolk met blijdschap
gevierd werd .
Ondertusschen heerschte in hot rijk van Israel verwarring
en onrust . Z a c h a r i a s, de zoon van J e r o b e a m II, was de
laatste vorst uit hot huffs van J e h u, die den troop beklom .
Na hem hebben verschillende koningen elkander opgevolgd,
de meesten van hen maakten zich met geweld van de regeering 'meester, en werden met geweld verdreven . Maar flu was
de tijd gekomen, dat, waar Israel niet naar Gods roepstemmen
tot bekeering gehoord had, hot Gods rechtvaardig oordeel
moest ondervinden . Wij hebben reeds gezien, dat T i g 1 a t hP i l e z e r onder de regeering van P e k a b eon gedeelte van
hot yolk naar Assyrie voerde, ook zijn opvolger S a 1 m a n a ssar voerde oorlog tegen Israel, en maakte hot schatplichtig .
Toen H o s e a, die, nadat hij P e k a h vermoord had, den troop
bekl
de schatting niet betaalde en zich met den koning
van gypte tegen Assyrie verbond, belegerde S al m an a s s ar
Samaria, nam de stad na drie jaren in, en voerde Israel gevankelijk naar Assyrie. Hij bracht verschillende volksstammen in
hot land om hun de ontvolkte steden van Samaria to doers
bewonen ; dozen vermengden zich met de overgebleven Israelieten. Toen daarop hot yolk door leeuwen geplaagd werd,
erkenden zip, dat de seders hiervan was, dat zlj den Heere
plot dienden, daarom zond de koning eon van de priestess,
die hij had weggevoerd, naar Bethel terug, om hot yolk den
godsdienst van Israel to leeren kennen, maar zip zochten den
Heere niet met hun gansche hart, want zij dienden den Heere
e teegelijk hunne afgoden . Uit doze gemengde bevolking onion hot Samaritaansche yolk, dat wij later in de geschiedenis aantreffen.
,,'k Liet hen dies, veracht,

E,

,,Naar 't hun goeddacht handlers ;
» 'k Liet dit boos geslacht,
~Naar de keuze vigil
„van hun dwaze ziel,
~In hun wegen wandlen .

PSALM

81 ;14.

85 . Verg
voig van IIiskia's gesehiedenis .
(2 Kon . 18 :1--20 :19 .)
a n h e r i b, de opvolger van S a l m a n a s s a r, voerde ook
, oorlog tegen Juda, en belegerde Jeruzalem, omdat H i sk 1 a geweigerd had de schatting to betalen, die hot land,
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sedert A c h a s aan Assyrie had moeten opbrengen . Eerst zocht
hij door geschenken den vijand tot den aftocht to bewegen,
maar dat hielp hem niet ; S a n h e r i b zond toch H a b s a k e,
zijn veldheer, naar Jeruzalem . Ten aanhoore van al hat yolk
eischte daze van den koning de stad over te geven ; daarbij
lasterde hid den Heere door to zeggen, dat His k i a hat yolk
niet moest bedriegen, en zeggen, dat de Heere hen uit de hand
des vijands zou verlossen ; geen van de goden der volken, die
door de Assyriers overwonnen warm, hadden hunne dienaren
kunnen verlossen, evenmin zou God Juda bevrijden ; daarenboven had H i s k i a des Heeren altaren verbroken, en tot de
mwoners van Juda gezegd, dat zip alleen in den tempel to
Jeruzalem mochten offeren . Het yolk antwoordde hem niets ;
S a n h e rib schreef brieven aan H i s k i a, waarin hij hem dezelfde taal deed hooren . H i s k i a nam die brieven, en bedroefd
over die Godslastering, scheurde hij zijne kleederen, en ging
in den tempel, waar hij de brieven uitbreidde voor hat aangezicht des Heeren, en den Heere bad Zich to openbaren als
den God, die alleen heerscht en regeert over alle koninkrijken
der aarde .

Hiskia's levee verlengd .

De profeet J e s a j a troostte hem door to zeggen, dat hij
niet behoefde to vreezen ; de koning van Assyrie zou in de
stad niet komen, maar naar zijn land wederkeeren, en daar
door hat zwaard omkomen. In dienzelfden nacht sloeg de Engel
des Heeren hat lager der Assyriers, zoodat 185000 man stieryen ; de koning vluchtte naar Nineve, maar ward aldaar door
zijne zonen vermoord .
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Eenigen tij d daarna werd H i ski a ziek ; de profeet J e s a j a
wide hem : „Alzoo," zegt de Heere, „bereid uw huffs, want gij
zult sterven." H i s k i a bad tot den Heere, en de Heere verhoorde hem. Wader werd J e s a j a tot hem gezonden ; gij
vindt hier afgebeeld, hoe hij tot den koning komt, en hem
aanzegt, dat de Heere zijn gebed heeft gehoord, en nog 15
,jaren tot zijn levee zal toedoen ; als ears teeken daarvan is op
H i s k i a's verzoek de schaduw op A c h a s' zonnewijzer teen
graders teruggegaan . J e s aj a hat Hi ski a een klomp vii gee op
zijne zwder leggen ; daarop werd hij genezen .
Maar de koning vergold de zegeningen, die God hem bewezen had, met ondank, zijn hart werd hoogmoedig ; aan de
gezanten des konings van Babel, die hem met zijne herstelhng geluk kwamen wenschen, vertoonde hij uit ijdelheid al
zijne schatten . Nog eens werd J e s a,j a tot hem gezonden ;
ditmaal om hem to bestraffen, en to zeggen, dat al die schatten naar Babel zouden gevoerd worden . Hiskia verootmoedigde zich voor den Heere, en erkende Gods rechtvaardigheid ;
de Heere heeft hem echter beloofd, dat dit oordeel niet i n
zijne dagen zou volvoerd worden .
Mark op, mijn ziell wat antwoord God u geeft ;
Hij spreekt gewis tot elk, die voor Hem leeft,
Zijn gunstgenoot, van blijden troost en vree,
Mits hij niet wear op 't spoor der dwaasheid tree .
Voorwaar, Gods hail is reeds nabij 't geslacht,
Hetwelk Hem vreest en zijne hulp verwacht ;
Opdat er eer in onzen laude woon,'
En zich aldaar op 't luisterrijkst vertoon .
PSALM s5 :3.

86 . Het rijk van Juda onder de opvolgers
van Hiskia . (2 Kon . 21 :1-23 :30.)

i s k i a stierf, en werd door geheel Israel betreurd ; zijn
zoon en opvolger, Man a s s e, wandelde niet in de voetstappen zijns vaders ; hij voerde de afgoderij weder in Juda
in, en vergoot veal onschuldig bloed. De Heere liet hem waarschuwen, maar hij hoorde niet . De koning van Assyria voerde
oorlog tegen hem, en bracht hem met ketenen gezonden naar
Babel ; aldaar in de gevangenis verootmoedigde hij zich voor
God ; hij bad om vergeving zijner zonden, en de Heere verloste hem, en herstelde hem in zijn koninkrijk . Te Jeruzalem
teruggekeerd gaf hij bewijzen eener oprechte bekeering, daar
hij de afgodsbeelden uitroeide, en den dienst des Heeren
herstelde.
Na zijn dood werd onder de regeering van zijn zoon, A m o n,
de afgoderij weder in Juda ingevoerd ; maar toes daze vorst
in een oproer gedood was, maakte hat yolk zijn zoon, J o s i a,
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koning in zijne plaats . Doze was eon der godvruchtigste koningen van Juda. Hij was acht jaren oud, teen hij koning
werd ; op zijn 161e jaar begon hij den Heere to zoeken, en teen
hid 20 Saar was, bracht hid eene hervormmg tot stand om de
afgoderij tot den wortel uit to roeien, en den dienst des
Heeren to herstellen. Gij ziet op hot plaatje, hoe hij de afgodsbeelden en altaren hot verbreken ; ook de bosschen, waarm
afgoderij gepleegd werd, roeide hij uit, en de hoogten werden
door hem geslecht . Hij vervulde de profetie, die onder de
regeering van J e r o b e a m I was uitgesproken tegen hot altaar
to Bethel, daar hij de beonderen der afgodspriesters daarop
liet vorbranden .

De godsvrucht van Josia .

Nadat hij hot land van de afgoderij had gereinigd, gaf hij
bevel den tempel des Heeren to herstellen. Teen zij aan dat
work bezig waren, vend de priester H i 1 k i a hot wetboek van
M o z e s, dat in den tempel bewaard word, maar in de laatste
jaren geheel was vergeten . De priester gaf hot aan S of an,
den schrijver, die hot bij den koning bracht, en hem or uit
voorlas . Hot gedeelte, dat S a f a n las, was dat, waarin M oz e s hot yolk verkondigt, dat de vloek des Heeren hot zal
treffen, wanneer hot weigert naar des Heeren stem to hooren
en zijne geboden to onderhouden . De koning ontstelde, en
torwijl hij ten teeken van rouw zijne kleederon scheurde,
verzocht hij den priestess den Heere veer hem to vragen ;
want hij gevoolde, dat Israel en Juda zich den vloek des
Heeren hadden waardig gemaakt . De profetes H u 1 d a, tot wie
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de priestess zich wendden, bevestigde dit, maar zeide, dat de
koning J o s i a in vrede tot zijne vaderen zou verzameld worden, eer dat doze dingen zouden geschieden .
Met nog moor ijver dan to voren zette J o s i a zijne hervormingen voort. Hij verzamelde de inwoners van Juda, en nadat
hij hot book des wet voor hen had doen lezen, maakte hij in
overeenstemming met hen een verbond om voortaan den Heere
alleen to dienen, en Hem to volgen ; daarna hield hij hot
Paaschfeest naar de instelling des Heeren . Sedert de dagen
van S a m u e 1 was zulk een Paaschfeest to Jeruzalem niet
gevierd ; ook was er goon koning in Juda geweest, die gelijk
hij met zijn gansche hart den Heere gezocht had ; toch kon
hot oordeel niet van Juda worden afgewend . God nam echter
zijn dienstknecht weg voor den dag des kwaads ; J o s i a had zich
gemengd in een strijd, dien de koning van Egypte tegen dien
van Assyrie voerde, en word in den slag bid Megiddo gedood ;
geheel Juda en Jeruzalem bedreef rouw over hem .
Uw woord is mij een lamp voor mijnen voet,
Mijn pad ten licht, om 't donkey op to klaren .
1k zwoer, en zal dit met een blij gemoed
Bevestigen in al mijn levensjaren,
Dat ik uw wet, die heilig is en good,
Door uw gena bestendig zal bewaren.
PSALM 119 :53.
87 . Ondergang van hot rijk van Juda .
(2 Kron . 36 :1-20 . Jeremia 37 :1-38 :28 .)
e vies koningen, die na J o s i a over Juda geregeerd
hebben, waren alien goddeloos . J o a h a s, de zoon van
J o s i a, regeerde slechts drie maanden, waarna de koning van
Egypte hem afzette, en zijn brooder E l j a k i m, dien hij J o j ak i m noemde, in zijne plaats koning maakte .
Ondertusschen had N a b o poi a s s e r, stadhouder van Babylonie, zich onaf hankelijk gemaakt van Assyrie, en hot NieuwB abylonische rijk gesticht ; zijn zoon N e b u k a d n e z a r breidde
dat rijk door veroveringen uit ; ook Jojakim had zich aan
hem moeten overgeven, waarna N e b u k a d n e z a r de eaten des
tempels en eon groot gedeelte van hot yolk en van de aanzienlijken, onder dozen den profeet D a n i e 1, naar Babel voerde .
Onder Joj a chin, J o j a k i m s opvolger, belegerde N e b u k a dn e z a r Jeruzalem opnieuw, en voerde weder eon gedeelte van
hot yolk en ook den profeet E z e c h i e 1 gevankelijk weg,
Na Jojachin kwam Josia's jongste zoon, Mathanja,
dien N e b u k a d n e z a r Z e d e k i a noemde, aan de regeering.
Vertrouwende op de hulp van Egypte stond hij tegen den
koning van Babel op ; de profeet J e r e m i a had hem hiervoor
gewaarschuwd, dock tevergeefs . N e b u k a d n e z a r belegerde
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Jeruzalem om Z e d e k i a to straffen ; de ernstige woorden,
waarmede J e r e m i a den koning vermaande zich aan hot
rechtvaardig oordeel des Heeren to onderwerpen door zich
aan de Chaldeen over to geven, bleven zonder gevolg . De
koning liet zelfs, op aanspormg van eenige aanzienlijken, den
profeet gevangennemen, en in eon kuil werpen, waaruit hij
slechts door de zorg van E b e d-M e 1 e c h, den Moorman, gored werd ; J e r e m i a bleef echter gevangen, totdat de stad
werd ingenomen .
Toen de hongersnood in Jeruzalem zeer stork werd, gelukte
hot N e b u k a d n e z a r zich van de stad meester to waken .
Z e d e k i a vluchtte, maar werd achterhaald en gevangengenomen, en nadat zijne zonen voor zijne oogen gedood waren,
werd hij blind gemaakt, en gebonden naar Babel gevoerd .
Nebukadnezar spaarde Jeremia ; hij gaf hem zelfs de
keus, waar hij zijn verblijf houden wilde, maar de profeet
wilde hot land zijner vaderen niet verlaten. Hij ging voort
aan de Israelieten, die de koning van Babel in Juda had laten
overblijven, hot woord des Heeren to doen hooren .
N e b u k a d n e z a r had G e d a l i a tot stadhouder aangesteld ;
met veel zachtheid bestuurde doze hot land, maar werd na eene
regeering van drie maanden vermoord . Na zijn dood vluchtten
vole Joden naar Egypte ; J e r e m i a word genoodzaakt hen to
volgen ; ook in Egypte verkondigde hij hun hot woord des
Heeren, maar hot yolk weigerde naar hem to hooren en
doodde hem.
Aan de naar Babel weggevoerde Israelieten heeft de profeet
E z e c h i e l hot woord des Heeren verkondigd ; hij stelde hun
de inneming van Jeruzalem als de straf hunner zonden voor,
on vermaande hen tot bekeering . God heeft Zich dus niet
onbetuigd gelaten aan zijn yolk . Ook waar . zij zijn oordeel
ondervonden, hot Hid hun verkondigen, dat Hid hen niet voor
altijd had verworpen, maar hen uit des vijands land zou doen
wederkeeren . Die verlossing uit Babel zou hot teeken zijn
van de verlossing, die de Messias zou aanbrengen . Met toenemende klaarheid word de komst van den bore Jezus beloofd ; had J e s a j a Hem verkondigd als den knecht des
Heeren, die door lijden de zonden zijns yolks zou verzoenen ;
ook J e r e m i a en E z e c h i e 1 spraken van den dag des Nieuwen Verbonds, wanneer de Messias geopenbaard zou worden,
on God zijn Heiligen Geest in hot hart van zijn yolk zou uitstorten, opdat zip zljne geboden zouden onderhouden .
Wij zaten floor, wij weenden langs de zoomen
van Babylons wijd uitgebreide stroomen ;
Elk stortte daar zijn bittre jammerklacht,
Als hij met smart aan 't heilig Zion dacht .
Elk, wars van vreugd en vroolijke gezangen,
Liet daar zijn harp aan sombre wilgen hangen .
PSALM 137 :1 .
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88 . Daniel verklaart Nebukadnezars droom .
(Daniel 1 :1--2 : 45 .)

c tJ ii

hebben reeds gezien, dat onder de eerste weggevoerden naar Babel ook D a n i e 1 behoorde . Daar werd hij
met zijne drie vrienden S a d r a c h, M e s a c h en A b e d-N e g o
onder meer andere jongelingen gekozen om na drie jaren in
de wijsheid der Chaldeen onderwezen, en van des konings
tafel gespijzigd to zijn, aan het hof des konings to dienen .
D aniel en zijne vrienden besloten echter ook in Babel den
Heere getrouw to blijven, en weigerden daarom de spijze des
konings to eten, uit vreds dat hun iets zou worden voorgezet,
dat hun, als Israelieten, ongeoorloofd was to gebruiken . De
Heere zegende dat voornemen ; Hij gaf hun wijsheid en verstand in alle dingen, zoodat, toen zij na drie jaren aan den
koning warden voorgesteld, daze getuigde, dat zij alle wijzen
van Babel daarin overtroffen .
Eons had Nebukadnezar gedroomd, en riep alle wijzen
van Babel om hun de uitlegging daarvan to vragen, den
droom zelf was hij echter vergeten, en verlangde, dat zij hem
dien eerst zouden vertellen . De wijzen vonden, dat de koning
eene onmogelijke zaak begeerde, en konden aan zijn verlangen
niet voldoen, waarop N e b u k a d n e z a r bevel gaf hen alien
om to brengen. Toen ook Daniel en zijne vrienden gedood
zouden worden, verzocht daze eenige dagen uitstel ; in dien
tijd vereenigde hij zich met zijne vrienden in hat gebed tot
den Heere. En de Heere antwoordde hem ; in ears nachtgezicht openbaarde God aan D a n i e 1 den droom en zijne uitlegging. D a n i e 1 loofde den Heere, en verzocht des morgens
bij den koning toegelaten to worden. Hij gaf aan N e b u k a dn e z ar to kennen, dat daze in den droom eon groot beeld
gezien had ; hot hoofd was van good, de borst en armen waren van
zilver, de buik en dijen van koper, terwijl de voeten van ijzer
vermengd met leem waren . Daarna werd er uit den berg een
steep zonder handers afgehouwen ; die verbrak bet bevld, vermaalde hot, on word tot eon grooten berg, die de geheele
aarde vervulde .
Dat gouden hoofd beteekende hot Assyrisch-Babylonische
rijk, waarover God Nebukadnezar tot eon heerscher had
aangesteld ; bet gedeelte van zilver hat rijk van Perzie, dat
hat eerste rijk zou vervangen ; hat Grieksch-Macedonische,
dat na dit laatste rijk zou ontstaan, word door hat kopern
en
gedeelte aangewezen, terwijl op daze drie rijken hat Romeinsche rijk zou volgen. Dit laatste word aangeduid door de
ijzeren schenkelen en voeten ; dat daze laatsten met leem ver=
mengd waren beteekende, dat dit rijk verdeeld zou zijn, en
hoewel ten deele stork, toch de kenmerken van zwakheid zou
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dragon. De steep, die van den berg was afgehouwen en hot
bevld verbr~~zelde, beteekende dat eeuwlg konmkrijk, dat God
heeft opgericht, en dat silo koninkrijken zal verbreken, omdat
aan hetzelve sheen silo macht en heerschappij toekomt . Dat
dit shoe alzoo gesehied is, zullen wij
hot vervolg zien ; dat
eeuwig koninkrijk is geopenbaard in de komst van den Heere
J e z u s, die geboren is, toen hot Romeinsehe rijk hot toppunt
zijner macht had bereikt .
,

in

Zegt, om de heidnen to verlichten :
De Heer regeert, die d' aard won stichten ;
Dies zij, bevestigd t' alien stood,
Nooit wank'len zal op baron grond ;
Hij zal naar 't recht de volken richten .
PSALM 96 :7 .

89 . Daniels vrienden worden beproefd .
(Dan . 3 : 1-29,)
ens liet N e b u k a d n e z a r eon groot gouden beeld op
richten en gaf aan al zijne onderdanen bevel, wanneer
bij de inwijding daarvan hot geluid der muziek word gehoord,
neder to vallen om hot to aanbidden ; wie weigerde dit gebod
to gehoorzamen, zou in den brandenden oven geworpen wor,1

i I

I

,

II

~r

/

n

~

I

.

I

r
'

\\
,

`'1
~ `

1111l
1
~
i

l1
1

1

k`

De drie jongelingen in den oven .

den . Er waren eenige Chaldeeuwsche mannen, die den koning
boodschapten, dat Daniels vrienden : Sadrach, Mesa oh en
A b e d-N e g o dit woord des konmgs ongehoorzaam waren .
N e b u k a d n e z a r liet hen ontbieden, maar zijne bedreigingen
Vijfde druk,

9
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konden hen niet doers wankelen . Zij antwoordden den koning,
dat hun God machtig was hen to verlossen ; pieta zou hen
kunnen bewegen tegen den wil des Heeren to bandelen door
hot bevld to aanbidden. Vertoornd over hunne woorden gaf
N e b u k a d n e z a r bevel den oven zevenmaal hooter dap gewoonlijk to makers ; daarop werden do manners gebonden daarin
geworpen . De hitte des vuurs doodde hen, die dit vonnis uitvoerden, maar schaadde Daniels vrienden niet .
Gij ziet op hot plaatje, dat N e b u k a d n e z a r bij den oven
staat om to zien, wat or gebeurde ; hij ontstelde, teen hij de
drie manners, van hunne banden bevrijd, daarin zag wandelen,
en met hen eon vierden, eon zoon der Goden gelijk . De dour
des ovens naderende bevel hij aan S a d r a c h, M e s a c h en
Ab e d-No g o den oven to verlaten . Onbeschadigd verschenen
zij voor den koning, die door dit voorval getroffen, daarin de
hand des Heeren erkende on zeide, dat niemand eonig woord
van lastering tegen den God deter manners zou spreken, want
goon antler God was machtig alzoo zijne dienaren to verlossen .
Dat ieder schaamrood zij,
Die, onbeschroomd en vrij,
Een beeld durft eer bewijzen,
En nietig' afgoon prijzen,
Den waren God ten hoop.
Bnielt voor Hem al gij goonl
Zwicht voor den Opperheer 1
Buigt a met ootmoed peer
voor zijn geduchten troop .

1

PSALM 97 :4 .

90 . ©ndergang van hot Babylonisehe rijk .
(Dan . 5 :1-30 .)

e b u k a d n e z a r was gestorven, on zijn kleinzoon B e 1s a z a r bezat den troop ; onder do regeering van dozen
koning begon N e b u k a d n e z a r s droom vervuld to werden .
Een Perzisch vorst, C y r us, in den Bijbel K o r e s geheeten,
trek aan hot hoofd van hot Medisch-Perzisch leger tegen Babylon op, en belegerde de stad . Maar daarbinnen waande men
zich veilig ; de koning maakte eon grooten maaltijd, waarop
hij de . grooten van hot rijk noodigde, en door den wijn verhit,
hot hid de gouden en zilveren eaten, die N e b u k a d n e z a r uit
den tempel to Jeruzalem medegenomen had, brengen, on hij
en zijne feestgenooten drunken daaruit . Op hetzelfde oogenhiik zag hij eene hand, die aan den muur teekenen schreef, die
niet ken ontcijferen . De wizen van Babel werden geroe
pen, maar dozen konden hot schrift evenmin lezen . Teen herinnerde de koningin zich, dat in de dagen van N e b u k a d n ez a r eon Israelietisch man, D a n i e l geheeten, de droomen des
konings had kunnen uitleggen .
D a n i e 1 word goroepen, on zeide den koning, dat God hem
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strafte om zijner zonden wil. Hij, B e 1 s a z a r, wetende dat
God aan N e b u k a d n e z a r zijne grootheid en almacht betoond
had, had evenwel God niet geeerd, maar Hem bespot, en de
afgoden gediend ; daarom had God die hand gezonden om die
teekenen to schrijven . Er stond aan den muur geschreven :
„Mene, mene, tekel upharsin ;" dat beteekende, dat, zijn koninkrijk geteld en voleind was : hij was gewogen en to licht
bevonden, en zijn koninkrijk zou verdeeld, en aan de Meden
en Perzen gegeven worden .

Belsazar in zijn feestzaal gevonnisd .

In dienzelfden nacht werd de stad door de Meden en Perzen
ingenomen. Terwijl de inwoners nets kwaads vermoedden,
waren de vijanden door de drooggemaakte bedding van den
Eufraat in de stad gekomen ; zip doodden B e 1 s a z a r, en namen bezit van het risk .
G{ij 1 vreeslijk zijt (hij in 't gericht ;
Wie zal bestaan voor uw gezicht ?
Zoo ras uw mond het vonnis streek,
Uw oordeel van den hemel bleek ;
Toen vreesde d'aarde voor uw oogen ;
Toen werd ze stil door uw vermogen .
PSALM 76 :4.

91 . Daniel wordt bij den koning aangeklaagd .
(Dan . 6 :1-18 . )
anus,
i
de Meder, regeerde nu over Babylon, en stelde
stadhouders over de verschillende gedeelten van zijn
rijk aan ; D an i e 1 bevoorrechtte hij boven de anderen, waarom
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dezen hem benijdden . Zij zochten gelegenheid hem in ongenade
to doen vallen, maar erkenden, dat zip geene beschuldigmg
tegen hem zouden kunnen inbrengen, dan alleen, wanneer zij
den koning konden bewegen een bevel uit te vaardigen, dat
strijdig was met de wet van Dan i e 1 s God . Listig hadden zip
hun plan beraamd ; zij gingen tot den koning, en verzoehten
hem een geschrift to teekenen, dat zij hadden opgesteld, waarin
aan alle onderdanen verboden werd in dertig dagen jets van
eenigen God of mensch to verzoeken, dan alleen van den
koning. De onnadenkende konjng onderteekende dit geschrift ;
het werd daardoor eene wet der Meden en Perzen, die niet
kon verbroken worden .

Daniel biddende gevonden .

D a n i e 1 hoorde wat er gebeurd was ; dit verontrustte hem
echter niet ; hij was gewoon zich driemalen des daags in
zijne opperzaal of to zonderen tot het gebed . Die opperzaal
had open vensters naar ,de zijde van Jeruzalem ; daar knielde
D an i e 1 neder om beh~denis
denis to doen van zijne en des yolks
zonden, en den Heere om ontferming to smeeken . Nadat het
bevelschrift was uitgevaardigd, ging hij voort to doen, wat hij
gewoon was ; de manners hadden daarop gerekend, zij vonden
hem in het gebed, en klaagden hem bij den koning aan . Deze
was bedroefd, want hij hield veel van D aniel, maar de wet
herroepen kon hij niet. Hij moest D a n i elmn den kuil doen
werpen, maar zeidetot hem : „Uw God, dien gij geduriglijk
eert, Die verlosse u ."
Len listig yolk heeft, boos en trotsch van aard,
Tot mijnen val een diepen put gegraven,
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Hoezeer uw wet daartegen zich verklaart .
Al uw geboon zijn waarheid ; 'k wil die staven.
ik word vervolgd, met leugentaal bezwaard ;
Help mij, o Heer 1 ten spijt dier zondeslaven .
PSALM 119 :43 .

92 . Daniel in den kuil der leeuwen .
(Dan. 6 :19-9 :26.)
od heeft D a n i e 1 verlost ; gij ziet hem op hot plaatje
te, madden der leeuwen, zonder dat doze hem aanroeren .
De konmg kon des nachts van droef head niet slapen ; zeer
vroeg in den morgen gang hij naar den ingang van den kuil
en riep : „0, Dan i e 1, gij dienstknecht des levenden Gods,
heeft uw God, dien gij eert, u van de leeuwen kunnen verlossen ?" D a n i e 1 antwoordde, dat God zijn engel had gezonden om den mull der leeuwen to sluiten, zoodat zip hem goon

Daniel in den leeuwenkuil .

kwaad hadden gedaan . Dit hoorende word de koning zeer
vroolijk, en beval, dat men hem uit den kuil zou optrekken,
en de lieden, die hem hadden beschuldigd daarin werden . Dit
geschiedde, maar eer dozen den bodem van den kull bereikt
hadden, werden zij door de leeuwen verseheurd .
D an i e 1 is aan hot hof des konings gebleven . De Heere
heeft hem in verscheidene openbaringen getoond, wat hierna
zou gesehieden . Met moor klaarheid dan in den droom van
N e b u k a d n e z a r werden hem de wereldrijken, die elkander
zouden opvolgen vertoond, en hoewel hem niet verborgen
bleef, wat zijn yolk onder die versehillendo heersehappijen
zou hebben to lijden, word hij ook getroost door de verzeke-
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ring, dat de Messias op den daartoe bestemden tijd zou komen,
en dat Hij zou lijden en sterven niet voor Zichzelven, maar
voor anderen .
Beminnaars van den Heer 1
Verbreiders van zijn eerl
Hoopt steeds op zijn genade,
En heat altoos het kwade .
Hij, die in tegenspoed
Zijn gunstgenooten hoedt,
Verleent hun onderstand,
En redt z'uit 's boozers hand,
Die op bun onsehuld woedt.

PSALM 97 :6 .

93 . De Joden keeren near hun land terug .

(Fzra 1 :1--6 :22 .)
e zeventig jaren, gedurende welke de Israelieten in ballingschap moesten verkeeren, waren flu vervuld. God
had zijn yolk om hunne zonden gestraft, maar Hij erbarmde
Zich ook weder over hen, en verloste hen. De profeet J e s a j a
had reeds voorzegd, dat K o r e s stad en tempel zou doers

De Joden uit Babel verlost .

herbouwen. Dit was die C y r u s, van wien wij reeds bij de
inneming van Babylon gehoord hebben . Na den dood van
Darius, den Meder, aanvaardde hij de regeering over Babylon . In heteerste jaar zijner regeering vaardigde hij een bevelschrift nit, waarm hid den Joden verlof gaf near hun land
terug to keeren, en stad en tempel to herbouwen ; daarbij gaf
hij hun de gouden en zilveren eaten en gereedsehappen ; die
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N e b u k a d n e z a r uit den tempel naar Babylon gebracht had .
Onder aanvoermg van Z e rub b a b e l, klemzoon van J oj ac h i n, en dus uit D a v i d s geslacht, en van den Hoogepriester
J o z u a, gingen 50000Joden naar hun land terug . Gij vindt
hier afgebeeld, hoe zip Jeruzalem naderen, en van verse die
stad hunner vaderen aansehouwen. Bij hunne aankomst aldaar
bouwden zij hat altaar des Heeren, en offerden daarop Gode
brandofferen ; ook begonnen zij den tempel to herbouwen .
Onder hat gejuich des Priestess en Levieten werd de grond
daartoe gelegd, maar eenigen van de oudere Priestess konden
zich niet met de anderen verheugen ; zij weenden luide, omdat
zij aan den tempel van S al o m o dachten, die om hunner zonden wil verwoest was .
De Samaritanen, die, zooals wij gezien hebben, na Israels
wegvoering in het land woonden, boden hunne hulp aan, om
vereenigd den tempel to bouwen, maar Z e r u b b a b e l en
J o z u a weigerden dit . Daarop deden zij alles om den Joden
bet bouwen to verhinderen ; zelfs waarschuwden zij den koning, dat, zoo de stad werd herbouwd, de Joden tegen hem
zouden opstaan, gelijk zij altijd gedaan hadden. Daar koning
C y r u s gestorven was, en zijn opvolger, C a m b y s e s, den Joden
niet genegen was, vond daze waarschuwing gehoor ; op bevel
des konings moest hat bouwen worden gestaakt .
Maar God waakte over zijn yolk ; onder de regeering van
D a r i u s H y s t asp u s vonden de Joden gelegenheid zich bij
den koning to beroepen op de vergunning, die zij van Cyru s
ontvangen hadden ; werkelijk vond D a r i u s een afschrift van
hat bevelschrift, dat die koning had uitgevaardigd . Dit had
de uitwerking, dat hij niet alleen aan zijne onderdanen verbood den Joden hat bouwen to verhinderen, maar hun ook
beval hun to geven, wat zij voor den offerdienst behoefden .
Maar een groot gedeelte des Joden was traag geworden, en
bekommerde zich maar om hunne eigene hu zen in orde to
brengen, dan om den tempel des Heeren to herstellen ; daarom
zond God hun zijne profeten H a g g a i en Z a c h a r i a, die
hen over hunne nalatigheid bestraften, en hen bemoedigden
door to getuigen van de zekerheid des vervulling van Gods
beloften in de komst van den Messias . Weldra was nu de tempel
herbouwd en plechtig ingewijd ; daarna hidden zij hat Paaschfeest des Heeren .
Wanneer de Heer, uit 'a vijands macht,
't gevangen Zion wederbracht,
En dat verlost' uit nood en pijn,
Scheen 't one een blijde Broom to zijn.
Wij lachten, juichten ; onze tongen
Verhieven 'a Heeren naam, en zongen .
Toen hieven zelfs de heidnen aan :
,,De Heer heeft hun wat groots gedaan ."
PSALM 126 :1.
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94 . Jeruzalem herbouwd .
(Ezra 7 :1-10. Neh . 1 :1-9 :38 . 13 :1 31 .)

tJf
fi nder aanvoering van den schriftgeleerde E z r a was ears

tweeds gedeelte van hat yolk naar Jeruzalem gegaan .
E z r a had zijn hart gericht om de wet des Heeren to onderzoe~
ken, en Israel to leeren Gods geboden to bewaren ; maar hem
ward geboodschapt, dat een groot gedeelte der Joden tegen
hat gebod des Heeren had gezondigd, door zich met heidensche vrouwen to vermengen . Bedroefd over die zonde knielde
E z r a neder, en stortto zijn hart uit voor den Heere ; daarna
verzameldo hij hat yolk to Jeruzalem, las hun de wet des
Heeren voor, en vermaande hen zich tot den Heere to bekeeren, en zich to ontdoen van hunne heidensche vrouwen . De
Joden luisterden naar hem, en deden, wat hij verlangde .
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De

herbouwing

van

Jeruzalem .

Nog grog Ihet herbouwen der stad niet voorspoedig, nog
altijd warden de Joden verdrukt en lagers Jeruzalems muren
in puin . Dit hoorde N e h e m i a, schenker van den koning
Art a s a s t h a, en hij bad den Heere Zich over zijn yolk to
ontfermen . De koning bemerkte, dat hij bedroefd was, en
vraagde hem de reden daarvan . N e h e m i a vertelde den treurigen toestand van zijn land en yolk, daarop gaf de koning
hem verlof naar Jeruzalem to gaan .
Daar aangekomen was N e h e m i a met veel wijsheid werkzaam om den toestand van land en yolk to verbeteren . De
Samaritanen en de vorsten, die zich met hen verbonden hadden, deden alles om dit to verhinderen, zelfs zochten zij N eh e mi a in hunne macht to krijgen om hem to dooden, maar
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doze zocht zijne sterkte in God, en handelde met veal overleg,
zoodat de toeleg der vijanden mislukte . Nehemia wekte zijn
yolk op om ondanks den tegenstand der vijanden de muren
van Jeruzalem to herbouwen ; dit geschiedde, zooals gij op
bet plaatje ziet afgebeeld. Met de eene hand hielden de Joden
hun gereedschap, met de andere hun geweer om ten alien
tijde gereed to zijn tot den strijd .
Toen de stad eindelijk herbouwd was, help E z r a N e h em i a om bet yolk to versterken en bet to leeren de wet des Heeren
to onderhouden. Near de installing des Heeren hielden de
Joden hot feast der Loof button, zooals M o z e s hun geboden
had . Dagelijks word hot book der wet voor hen gelezen,
waarna zip belijdenis banner zondon deden, en zich verbonden
den Heere to dienen . Toen N e h e m i a na eenigen tij d afwezig
geweest to zijn weder to Jerusalem terugkwam, vond hij
echter verscheidene misbruiken ingeslopen, onder anderen, dat
vole Joden weder heidensche vrouwen genomen hadden, en
dat zij den Sabbat ontheiligden, door op dien dag hunne
waren in Jerusalem to brangen en die aldaar to verkoopen . Met
veal ijver ging hij die misbruiken to keer, en liet de Poorten
der stad sluiten, zoodra de Sabbat aanbrak .
God heeft bij ons wet groots verricht :
Hijzelf heeft onzen druk verlicht ;
Hij heeft door wondren ons bevrijd ;
Dies juichen wij en zijn verblijdl
Breng, Heer l al uw gevangnen weder,
Zie verder op uw erfvolk neder,
Verkwik hot, als de watervloed,
Die 't zuiderland herleven doet.
PSALM 12d :2 .

95 . Esther .
ebben wij reeds meermalen gezien, dat God over zijn
yolk waakte, ook toen hot in ballingschap verkeerde, nog
cone geschiedenis wordt ons verhaald, waaruit wij zien, dat
God do aanslagen, die tegen hetzelve gesmeed warden, verij delde . A h a s u e r u s of X o r x e s regeerde over Perzie, en
had zijne gemalin V a s t h i verstooten . Op read van zijne
dienaren warden eenige ,jonge dochters in hot koninklijk paleis
gebracht, opdat de koning cone nit hear zou kiezen om de
pleats van V a s t h i to vervullen . Onder dozen beyond zich
Esther, eon Joodsch meisje, dat na den dood barer ouders
door M o r d e c h a i was opgevoed ; op hear viol de keus des
konings .
In denzelfden tijd had do koning eon hoveling, H a man
geheoten, van of komst eon Amalekiet, eon yolk, dat altijd den
Joden vijandig geweest was . Hij bekleedde eene aanzienlijko
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pleats ears het hof, zoodat ells dienaren des konings zich voor
hem bogen. M o r d e c h a i alleen weigerde dit, omdat de wet
des Heeren hem verbood een vijand van zijn yolk aldus to
eeren . Hierover werd H a m a n vertoornd, en besloot zich op
M o r d e c h a i to wreken, door niet alleen hem om to brengen,
maar zijn geheele yolk to verdelgen . Hij maakte gebruik van
het aanzien, dat hij bij den koning genoot om van hem to
verkrijgen, dat ells stadhouders en landvoogden gelast werden
op den daartoe door het lot bepaalden dag al de Joden to
dooden . M o r d e c h a i ontstelde, toen hij dit hoorde ; hij zond
bericht aan E s t h e r om haar to raden aan den koning to
gaan vragen deze ramp to verhoeden . Nu was het aan het
Perzisch hof op straffe des doods verboden ongeroepen voor
den koning to verschijnen . E s t h e r begreep dus, dat zij door
dit to doen haar levee in gevaar bracht, maar nadat zip en al
de Joden drie dagen met vasten hadden doorgebracht, ging zij
tot den koning, zeggende : „Kom ik den om, zoo kom ik om ."
De koning zag haar in het voorhof staan, en reikte haar
den gouden schepter toe, ten teeken, dat zij nets had to
vreezen . Daarop trad zij nader, en vraagde den koning met
H a m a n bij haar ter maaltijd to komen . Zij had haar plan
wel overlegd ; toen de koning aan haar verzoek voldaan had,
noodigde zij hem en H a m a n voor den volgenden dag. Ham a n was buiten zichzelven van vreugde, dat hij de eer genoot voor de tweeds maal met den koning bij de koningin
genoodigd to worden, maar toen hij near huffs gaande M o rd e c h a i in de poort des konings zag zitten, vergalde dit zijne
vreugde. In overleg met zijne vrouw en zijne vrienden, aan
wie hij zijn verdriet klaagde, het hid eene galg van 50 ellen
hoog makers, met plan den koning verlof to vragen M o r d ec h a i daaraan to laten hangers .
In dien nacht kon koning A has u e r u s niet slapen ; hij list
een zijner dienaren komen om hem nit de jaarboeken des
rijks voor to lezen . Deze vond juist het gedeelte, waarin beschreven stood, dat sees twee hovelingen eene samenzwering
tegen den koning gemaakt hadden, maar dat M o r d e c h a i
die ontdekt en verijdeld had. Dit trok des konings aandacht ;
hij vraagde, welke belooning die man gekregen had, en toen
hem werd geantwoord : „hij heeft nets gekregen," vraagde hij, of
er ook remand in het voorhof was . H a m an was dear met
plan om zijn boos opzet den koning bekend to makers . De
koning riep hem, en zeide : „Wet zal men dien man doen, tot
wrens eer de koning een welbehagen heeft?" ,,Tot wren heeft
de konin een welbehagen om hem eer aan to doen meer dan
tot mij ?' dacht Ham an, en zeide : Men zal dien man een
koninklijk kleed aandoen, hem met de koninklijke kroon versieren, en op des konings paard door de straten der stad doen
rijden, terwijl voor hem uitgeroepen wordt : „Alzoo zal men
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then man doers, tot wiens eer de koning eon welbehagen heeft!"
„Haast u," sprak de koning, „en bewijs ears M o r d e c h a i die
eer, en doe aan hem, zooals gij gesproken hebt ."
f ij ziet op hot plaatje, dat H a m a n moest gehoorzamen, en
M o r d e c h a i door de , straten der stad, doers rijdon . Vervuld
met wrovel keerde hl~ daarna near hues terug . Des middags
kwam hid met den koning bij de konmgln . Nu was hot oogenblik gekomen, dat E s t h e r haar verlangen kon to kennen
geven. Op de vraag des konings, wet zij van hem verlangde,
was haar antwoord : „dat toch aan mij en mijn yolk hot levers
geschonken words, want wij zijn verkocht om gedood en
omgebracht to worden ." Woderom vraagdo de koning, wie doze
dead gedaan had? E s t h e r antwoordde : „Dat heoft doze

De verheffing van Mordechai .

booze H a man gedaan." Do koning verschrikte, en als hij
hoorde, dat Ham a n reeds eene gaig voor M o r d e c h a i had
doers oprichten, gaf hij bevel homzelven daaraan to hangers .
Dear goon Perzisch vorst eene gegevene wet mocht herroepon,
kon de koning hot eons uitgevaardigde bevel niet veranderen,
maar gaf alien Joden verlof zich op harms onderdrukkers to
wrekon ; zoo worden zij van hunne vijanden verlost. M o r d echai word door den koning in Ham a n s piaats gesteld, on
bleef hot goods voor zijn yolk zoeken .
W' ontkwamen haast des vogelvangers net,
Den loozen strik, tot ons bederf genet ;
De strik brak los, en wij zijn vrij geraakt .
De Heer is ons tot hulp op ons gebed ;
Die God, die aard' en hemel heeft gemaakt .
PSALM 124 :4.
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96 . De Joden onder de t rieksche heerschappij .
et rijk van Perzie, waaronder, zooals wij gezien hebbars, de Joden gekomen waren, zou niet blijven bestaan ;
D ani el had reeds voorzegd, dat hat Grieksch-Macedonische
zijne pleats zou innemen . Dit gesehiedde toen A 1 e x a n d e r,
koning van Macedonia, met ears lager naar Azie trok, en den
koning van Perzie, D a r i u s C o d o m a n n u s, overwon. Nog
bleven de Joden getrouw ears hun eed, aan den koning van
Perzie gedaan, maar weldra moesten ook zil A l e x a n d e r als
hun gebieder erkennen . De koning van Macedonia trok tegen
Jeruzalem op ; de Hoogepriester kwam in ambtsgewaad met
de priestess en levieten hem tegemoet . Hen ziende verzekerde
A 1 e x a n d e r hun van zijne vriendsehap, en hield in vrede
zijne intocht
in Jeruzalem ; aldaar las hij
. . de profetiean
..
. . van. .
D a nie 1, die betrekkmg hadden op zijne heerschappij . Hij
bleef ook verder den Joden gunstig gezind, en schonk hun
vale vrijheden .
Spoedig vial niet alleen hat grootste gedeelte van Azie,
maar ook Egypte A l e x a n d e r in handers ; in dat laatste land
stichtte hij de stad Alexandria ; maar to midden van al die
veroveringen stierf hij te Babylon, zonder dat hij eenige
bepahng gemaakt had, wie na zijn dood dat groote risk
besturen zou . Zijn sterven gaf aanleiding tot vale oorlogen,
dear zijne veldheeren elkander de heerschappij betwistten .
De Joden deelden in de jammeren, die daze twisters over hat
land brachten ; eindelijk kwamen zij onder de heerschappij
van Egypte ; meer den 100 jaren bleven zij aan dat land onderworpen. De P t o 1 e m e e r s, die toen over Egypte regeerden, behandelden hen met veal zachtheid . Een van hen,
Ptolemeus Philadelphus, liet hat Oude Testament in
hat Grieksch vertalen door twee en zeventig Joodsche geleerden, die hij daartoe naar Egypte deed komen . Het Grieksch
was toen de teal, die algemeen gesproken ward ; door daze
vertaling, die de overzetting der Zeventigen genoemd wordt,
warden dus de schriften des Ouden Verbonds voor alle volken
toegankelijk.
De Joden waren nu in verseheidene landen verspreid ; eenigen waren in Babel gebleven, anderen hadden, verlokt door
de voordeelen die onderscheidene vorsten hun aanboden rich
in andere landen gevestigd ; zelfs Palestine was niet meer
uitsluitend door Joden bewoond ; vreemdelingen deelden hat
met hen. Moest dit apes medewerken om ook andere volken
bekend to doers worden met Israels verwachting van den toekomstigen Messias, op den godsdienstigen en zedeh~ken toe-

141
stand des yolks had hot een nadeeligen invloed . Vole Joden
namen heidensche gebruiken en zeden aan, en vergaten de
inzettingen hunner vaderen .
De tijd van voorspoed, die zij onder hot bestuur van Egypte
genoten hadden, was echter weldra ten einde . In een strijd
tussehen Egypte en Syrie overwon A n t i o c h u s d e G r o o t e,
konmg van Syrie ; daardoor kwamen de Joden onder zijne
macht. Onder zijn opvolger, Ant i o c h u s E p i fan e s, hadden
zip zware vervolgmg to hjden. Onder de Joden zelven heerschte
verdeeldheid, de eons partij betwistte de andere hot hoogepriestersehap. Ant i o c h us, meenende dat door die twisters de
Joden gevaarlijk voor zijn rijk konden worden, trok met zijn
leger tegen Jeruzalem op, on nam de stad stormenderhand in .
Hij bosloot nu den J oodschen godsdienst uit to roeien, opdat
in zijn geheele risk hot heidendom zou heerschen ; werkehjk
scheen horn dit to gelukken . Nadat hij de stadsmuren ter
nedergeworpen, en stad on tempel geplunderd had, ontheihgde hid den tempel door gruwehjke offerandert in de plaats,
die den bore gewijd was, to offeren, en aldaar eon beeld van
den heidenschen god J u p i t e r Olympus to plaatsen ; zelfs
list hij eon heidensch priester naar Jeruzalem komen om den
afgodsdienst to verrichten . Den Joden verbood hij de uitoefening van hunnen godsdienst, en gebood hun heidensche gebruiken aan to nemen. Velen gehoorzaamden uit, vrees on
onverschilligheid, maar or waren or ook, die den God hunner
vaderen getrouw bloven, en hover den wreedsten marteldood
stierven, dan tegen den Heere to zondigen .
Nooddruftigen zal Hij verschoonen ;
Aan armors, uit gena,
Zijn hulpe ter verlossing toonen ;
Hij slaat hun zielen ga.
Als hen geweld en list bestrijden,
Al gaat hot nog zoo hoog,
Hun blood, hun tranen en hun lijden,
Zijn dierbaar in zijn oog .
PSALM 72 :7.

97 . De Makkabeen .

Jr

aar de Heere had zijn yolk niet verlaten . Er leefde in
Judea eon priester, M a t t a t h i a s geheeten, die met
ns zonen den Heere vreesde . Hot gezicht van een Jood, die
don afgoden offerdo, deed hem in ijver voor de eor des Heeren
ontsteken, on besluiten goon middel onbeproefd to laten om
den godsdienst der vaderen to herstellen . Hij plaatste zich
aan hot hoofd der Joden, en begun zich tegen hot geweld der
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Syriers to verzetten ; nieuwe vervolgingen waren hiervan hot
gevolg, maar ook nieuwe openbarmgen van de almacht des
Heeren. Onder zijn zoon J u d a s, M a k k a b e u s, die hem opvolgde, behaalden de Joden eene overwinning op de Syriers,
waarna zij den tempeldienst herstelden ; nog in de dagen van
do omwandeling des Heeren vierden de Joden godachtenis
van doze vernieuwing des tempels .
Nog moor dan eenmaal overwon J u d a s de Syrier, maar
ten laatste wllde hid zich tegen hen versterken, door eon
bondgenootschap met de Romeinen to sluiten. Dit verbond
bracht echter den Joden goon voordeel ears ; hot scheen ook
alsof de zegen des Heeren van J u d a s was goweken, hij zelf
sneuvelde in den strijd tegon de Syriers. Zijn brooder, Jon athan, volgde hem op, en nadat doze gedood was, word zijn
andere brooder S i m o n, bevelh ebber en hoogepriester der Jodon . Aan dozen gelukte hot de burcht Sion, die nog door de
Syriers bezet was, in to nemen, on hot land tot rust on welvaart to brengen . De Joden kenden aan zijn geslacht, hetwelk dat der Makkabeen of near hun stamvader dat der
Hasmoneers genoemd wordt, de erfelijke waardigheid van
Overste en Hoogepriester toe, „totdat (hod hun den rechten
profeet zou verwekken ;" de onaf hankelijkheid der Joden
word nu ook door do andere volken erkend . Eon kleinzoon
van S i m o n, A r i s t o b u l us, nam de koninklijke waardigheid
aan, maar de latere vorsten uit dat huffs waren niet zoo onbaatzuchtig als de eersten ; zij gaven zich aan weeldo en verkwisting over, en verzwakten hot rijk door bloedige fa milietwisten. In die twisters mengden zich de Romeinen, die and er
P o m p e j u s Syrie hadden veroverd . P o m p e j u s, door den
eonen brooder tegen den anderen to help geroepen, belegerde
Joruzalem en nam de stad in .
Uw vijand heeft ter plaatse van 't gebed,
Gelijk eon leeuw gebruld, bij 't zegevieren : '
Zelfs, U ten schimp, heeft hij zijn krijgsbanieren,
In trotschen mood, tot teekenen gezet.
PSALM 74 :4.

98 . De Joden onder de heerschappij der
Romeinen,
ome was dat vierde wereldrijk, dat do pleats van hot
Macedonische zou innemen. Reeds had dat yolk door
vole veroveringen zijne macht aanzienlijk uitgebreid ; vorsten
on volken bogen voor ziju gezag. Niet als bondgenoot, maar
als overwinnaar behandelde P o m p e j u s de Joden, en legde
hot land eene ,jaarlijksche schatting op ; zoo begonnen de Ro-
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meinen hun gezag in Palestine to doers golden . Zij maakten
den Idumeer, A n t i p a t e r, landvoogd van Judea, en lieten
aan den Hasmoneer, H y r k a n u s, slechts de hoogepriesterlijke
bedienmg. De Idumeers of Edomieten waren vroeger door de
Joden overheerscht, en gedwongen den Joodschen godsdienst
aan to nemen . H e r o d e s, zoon van A n t i p a t e r, maakte zich
eveneens met behulp der Romeinen meester van den troop .
Om zich in de oogen van hot yolk eon schijn van recht to
geven, nam hij„ eene dochter van Hyrkanus, Marianne,
ten huwelijk. Hid herstelde ook den tempel, die onder de oorlogen der laatste jaren veel geleden had, maar bevlekte zijne
regeering door bloedige daden van geweld . Bijna al zijne
bloedverwanten, zelfs zijne vrouw M a r i a n n e en hare moeder,
stierven als slachtoffers zijner wrack of argwaan ; ook de
leden van den grooten read, die de hoogste overheid in Jeruzalem uitmaakten, en waaronder zich nog Joden van D a v i d s
geslacht bevonden, liet hij ter dood brengen .
Zoo waren de Joden onder zijne regeering aan allerhande
ellende ten proof ; daarbij kwam, dat zij inwendig door godsdiensttwisten verdeeld werden. De sekte der Farizeen en die
der Sadduceen waren ontstaan en geven voor, ieder op hunne
wijze, hot yolk in den rechten weg to leiden, maar de eersten
zochten hunne hulp in hot zich afzonderen van anderen, en
strong in acht nemen van uitwendige plichten, de anderen
kenmerkten zich door loochening van hot bovennatuurlijke,
zooals hot bestaan der engelen en geesten en de opstanding
der dooden . Beiden mengden zich in de staatkundige verwikkelingen van dien tijd, en zochten daardoor hun gezag to
handhavon.
Ondertusschen was hot Romeinsche rijk onder do regeering
van keizer A u g u s t u s tot den hoogsten trap van aanzien
gekomen, on heerschte over de geheele toen bekende werold .
Na al de voorafgaande oorlogen was or vrede en rust in
al de Staten, waarover doze keizer hot bewind voerde ;
wetenschap en kunst bloeiden overal ; toch gevoelden de
heidenen, dat doze hun hart niet bevredigen konden, en
dat hunne goden hun evenmin verlossing konden aanbrengen .
Deels door de aanraking met hot yolk van Israel, deols door
de ervaring van hun hart was de verwachting onder hen
ontstaan, dat eon koning uit hot oosten hun wear geluk zou
aanbrengen.
Israel was door zijne profeten eeuwen to voren op de
komst van den Messias voorbereid, maar 400 Karen waren or
verloopen, sedort M ale a c hi, de laatste profeet, getuigd
had van de komst van den Messias, die zijn engel zou zenden om den weg voor zijn aangezicht to bereiden ; eon groot
gedeelte der Joden was in on- on bijgeloof verzonken,
en de ware kennis Gods was bijna verloren . Toch waren
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er nog onder hen, die met steeds sterker wordend verlangen
naar de vervulling der belofte uitzagen, en de vertroostmg
Israels verwachtten, en die verwachting zou niet beschaamd
worden.
1k blijf den Heer verwachten ;
Mijn ziel wacht ongestoord ;
1k hoop, in al mijn klachten,
Op zijn onfeilbaar woord .
Mijn ziel, vol angst en zorgen,
Wacht sterker op den Heer,
Dan wachters op den morgen ;
Den morgen, ach! wanneer?
PSALM 130 :3.

DE

GESCHIEDENIS DES NIEUWEN TESTAMENTS .

1 . Be aankondiging van 's Heilands geboorte.

(Lukas 1 :5-80 .)
eer dan vierduizend jaren waren er verloopen, sedert
God aan onze eerste ouders de belofte gaf, dat de Verlosser zou komen . Wij hebben gezien, hoe in den loop der eeuwen
dit woord werd bevestigd, en nader bepaald, dat de Messias
uit den stam van Juda en uit het geslacht van D a v i d zou
geboren worden ; de tijd der vervulling was nu • nabij .
Er woonde in Judea een hoogepriester, Z a c h a r i a s geheeten, die met zijne vrouw E l i s a b e t h den Heere diende . Beiden
waren reeds op hoogen leeftijd gekomen, maar hadden geene
kinderen. Eens was Z a c h a r i a s in den tempel om het reukwerk to offeren, toen een engel des Heeren hem verscheen .
Z a c h a r i a s ontstelde op dat gezicht, maar de engel stelde
hem gerust door to zeggen, dat hij niet behoefde to vreezen ;
zijn gebed was verhoord : E l i s a b e t h zou een zoon krijgen,
dien zij J o h a n n e s moesten noemen . Hij zou van zijne geboorte of met den Hei igen Geest vervuld zijn, en in den geest
en de kracht van Eli a voor het aangezicht des Heeren heengaan om zijn weg to bereiden . Z a c h a r i a s kon deze tijding
niet gelooven, hij zeide : „hoe zal ik weten, dat dit zal geschieden, daar wry beiden oud zijn?" De engel antwoordde
„Ik ben Gab r i e l, die voor God sta, ik ben uitgezonden om
tot u to spreken, maar gij zult stow zijn tot op den dag, dat dit
alles zal geschieden ." Het yolk daarbuiten wachtte op Z a c h ar i as, en toen hij eindelijk kwam, kon hij tot hen niet spreken ; daaruit bemerkten zip, dat hij een gezicht in den tempel
gezien had .
Er leefde in het afgelegen Nazareth eene maagd, die uit
het geslacht van D a v i d was, en M a r i a heette ; zip was met
een man, J o z e f genaamd, verloofd . Eenige maanden nadat
wat wij hierboven verhaalden, gebeurde, werd de engel
G a b r i e 1 tot haar gezonden en zeide tot haar : „Wees gegroet, gij begenadigde! de Heere is met u, gij zijt gezegend
onder de vrouwen ." Maria ontroerde op dat woord, maar de
engel stelde haar gerust, en verkondigde haar, dat zij een
zoon zou baren, en zijn naam heeten J e z u s . Deze zou groot
zijn, en de Zoon des Allerhoogsten genoemd worden, en God
Vijfde druk.
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de Heere zou Hem den troop van zijn vader D a v i d geven ;
en Hij zou over hot huffs J a k o b s Koning zijn in der eeuwigheid . M a r i a was verwonderd over dit woord, en zeide : „Hoe
zal dit wezen, daar ik goon man hob ?" Maar de angel zeide,
dat de Heilige Geest over haar zou komen ; daarom zou dat
Heilige, dat uit haar zou geboren worden, Gods Zoon genoemd
worden . Maria antwoordde : „Zie de dienstmaagd des Heeren,
mij geschiede naar uw woord ."
In diezelf de dagen ging zij naar hare nicht E 1 i s a b e t h .
Haar ziende word E l i s a b e t h met den Heiligen Geest vervuld, en zeide : „Van waar komt mij dit, dat de moeder des
Heeren tot mij komt? en zahg is zip, die geloofd heeft ; want
de dingon, die haar van den Heere gezegd zijn, zullon volbracht worden ." En M a r i a stortte haar hart uit in eon lofzang voor den Heere . Omtrent drie maanden bleof zij bij hare
nicht, en keerde toen naar Nazareth terug .
Elisabeth kreeg eon zoon, en alien, die daar rondom
woonden, verblijdden zich met haar . Als zij op den achtsten
dag kwamen om hot kind to besnijden, wilden zij zijn naam
Z a c h a r i a s noemen, maar zijno moeder zeide, dat hij J o h a nn e s moest heeten . Ook zijn vader schreef op eon schrijf
tafeltje : ,,J o h a n n e s is zijn naam ;" en , daarop word Z a c h ari as mond geopend, en begon ook hid van do groote dagen
des Heeren to spreken, en den Heere to lovers, omdat Hij
verlossing aan zijn yolk wilds schenken, on dat kind zou gobruiken, om den wag des Heeren to bereiden, opdat de belofte,
die God aan de vaderen gegeven had, zou vervuld worden .
J o h a n n e s ward groot, en woonde in de woestijn, totdat de
tijd was gekomen, dat hij openlijk in Israel optrad .
Lof zij den God van Israel,
Den Heer, die aan zijn erfvolk dacht,
En, door zijn liefderijk boatel,
verlossing heeft teweeggebracht ;
Een boomn des hails heeft opgerecht 1
't Geen Davids huffs was toegezegd,
Dat wil Hij ons nu schenken ;
Gelijk Gods trouw, van 's aardrijks ochtendstond,
Door d~r profeten wijzen mond,
Zich hiertoe aan de vaderen verbond.
LOFZANG VAN ZACHARIAS VS . 1.

2 . De geboorte van den Zaligmaker.
(Lukas 2 :1-21 .)

tn de dagen van J o h a n n e s' geboorte ging or, . eon go-

bod uit van keizer A u g u s t u s, die, zooals wig gezien
hebben, over hot Romeinsche rijk regeerde, dat or eons algemeene volkstelling in zijn rijk zou gehouden worden . Daartoe
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moesten al zijne onderdanen zich near de pleats, veneer hun
geslacht stamde, begeven. J o z e f en M a r i a waren uit hot
geslacht van D a v i d, en moesten derhalve near Bethlehem
reizen . Dear gekomen vonden zij de , stad zoo vol reizigers,
dat er voor germge heden, zooals zip waren, game pleats i n
de herberg was . Zij namen hun intrek in eene pleats, die tot
het verblijf der beesten bestemd was, en dear gebeurde hat,
dat de Heere J e z u s ward geboren . M a r i a wood hear kind
in doeken, en leide hat neder in eene kribbe ; de eenige pleats,
die hun overbleef.

De herders bij hat kindeken Jezus .

In denzelfden nacht hielden in de velden road Bethlehem
eenige herders de nachtwacht over hunne kudde, toen eensklaps de heerlijkheid des Heeren hen omscheen, en zij een
angel des Heeren zagen . Zip vreesden zeer op dat gezicht,
maar de angel zeide : „Vreest niet, want ziet, ik verkondig
u groote blijdschap, die al den volke wezen zal, namelijk :
dat u heden geboren is de Zaligmaker, welke is Christus,
de Heere, in de stad Davids ." Pit zou hun hat teeken zijn :
zij zouden hat kindeke in doeken gewonden in de kribbe
vinden. Op datzelfde oogenblik zagen zij eene menigte des
hemelschen heirlegers prijzende God en zeggende : „Eere zij
God in de hoogste hemelen, vrede op aarde, in de menschen
een welbehagen!"
Zoodra de engelen van hen waren weggevaren, zeiden , de
herders tot elkander : „Last ons near Bethlehem gaan, en zlen
wet dear geschied is, zooals de Heere ons heeft bekendgemaakt ." Zij haastten zich or heen to gaan, en op hat plaatje ziet
gij, dat zij Maria en J o z e f en hot kind in de kribbe hebben
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gevonden. Zij verheerlijkten en loofden God voor wet zij gezien hadden, en maakten overal de groote daden des Heeren
bekend . Doch Maria bewaarde al deze woorden, en overlegde
dit alles in hear hart.
Hij heeft gedacht aan zijn genade ;
Zijn trouw aan Isrel nooit gekrenkt ;
Dit slaan al 's aardrijks einden gade,
Nu onze God zijn hell ons schenkt .
Jt4ch den den Heer met blijde galmen,
Qij gansohe wereld1 juich van vreugd ;
Zing vroolijk in verheven psalmen
Het heil, dat d'aard in 't road verheugt,
PSALM

98 :2,

3 . Het kind Jezus in den tempel gebracht .
(Lukas 2 : 21--39 .)
oen het kindeke acht dagen oud was, werd het volgens
de wet des Heeren besneden, en ontving den naam
Jezus, zooals de engel voor zijne geboorte had verkondigd .
Op i den veertigsten dag werd het door zijne ouders in den
tempel gebracht, en den Heere voorgesteld. God had geboden,
dat alle eerstgeborenen Hem geheiligd werden, en dat na de
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Het kindeke in Simeons armen,

geboorte van een kind het offer der reiniging gebracht werd,
en dear J e z u s gekomen was om in de pleats des zondaars
de geheele wet to vervullen, werd ook flu volgens het gebod
des Heeren gehandeld. Omdat J o z e f en M a r i a arm waren,
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bestond bet offer, dat zij brachten, uit een pear tortelduiven,
het minste van alle offers .
Er was to Jeruzalem een man, S i m e o n geheeten, die den
Heere vreesde, en met verlangen near de komst van den Messias uitzag ; God had hem geopenbaard, dat hij den dood niet
zien zou, ear die belofte was vervuld . Door den Geest des
Heeren daartoe gedreven, kwam hij in den compel, coon J oz e f en M a r i a hat kind dear brachten . Hij gmg near hen
toe, en nam het kind , J e z u s in zijne armen, waarna hij God
voor de vervulhng zi~ner belofte loofde, en zeide : „Nu laat
Gig, Heere, uw dienstknecht gaan in vrede near uw , woord,
want mine oogen hebben uwe zahgheid gezien, die Gl~ bereid
hebt voor hat aangezicht van al de volken : een licht tot verlichting der heidenen, en tot heerlijkheid van uw yolk Israel ."
Aan Maria verkondigde hij, dat dit kind tot een val en upstanding , van velen in Israel zou gezet worden, en tot eon
teeken dat wedersproken zou worden ; en dat ook een zwaard
door hare eigene ziel zou gaan .
Gig ziet op hat plaatje, dat er bid J o z e f en Maria en
S i m e on , nog eene oude vrouw staat ; dot is A n n a, eene profetes . Zip was eene weduwe van omtrent veer en tachtig
jaren, die God diende. Op hat oogenblik dat S i m eon hat
kind in zijne armen had, kwam ook zij daarbij, en beleed den
Heere ; overal verkondigde zij, dat God zijne belofte vervuld,
en den Messias gezonden had.
Zoo last Gij, Heer 1 uw knecht,
Near 't woord hem toegezegd,
Thane henengaan in vrede ;
Nu hij uw zaligheid,
Zoo land door hem verbeid,
Gezien heeft, op zijn bade .
LOFZANG VAN SYMEON V8. 1 .

4 . De wijzen uit hat oosten . (Match . 2 :1 21 .)
n dienzelfden tijd kwamen er eenige wijzen uit hot
oosten to Jeruzalem aan, en vraagden dear, wear de
geboren Koning der Joden was? Bekend met de in die dagen
verbreidde verwachting, dat er een koning in Judea zou geboren worden, die der wereld hat ware geluk zou aanbrengen,
hadden zij in eene star, die aan den hemel schitterde, hat
teeken gezien, dat die koning geboren was ; zij hadden daarom
hun land verlaten, en waren to Jeruzalem gekomen om Hem
to aanbidden. H e r o d e s ward hierdoor in verlegenheid gebracht ; hij vergaderde de schriftgeleerden om hun to vragen,
wear de Christus geboren zou worden. Dozen vonden in do
Schrift de profetie van M i c h a, waarin Bethlehem in Judea,
ale de geboorteplaats des Heilands, ward aangewezen . H e r o-

150
d e s list de wijzen roepen, en hen near Bethlehem zendende,
verzocht hij hun onderzoek to doers near dat kind, omdat hij
ook wilds komen om hat to aambidden ; wij zullen echter zien,
dat zijn voornemen ears geheel ander was .
Gij ziet op hat plaatje de wijzen op weg near Bethlehem,
terwijl de star, die zip in het oosten gezien hadden, weder
ears den hemel schittert . Verbhjd door dat gezicht, volgden
zij den weg, dien daze hun aanwees, totdat zij kwamen in de
pleats, wear zij hat kind bij zijne moeder M a r i a vonden .
Toen hebben zip hat aangebeden, en hat de kostbare geschenken, die zij medegebracht hadden : goud, wierook en mirrhe gegeven. Zij zijn niet weder near H e r o d e s teruggekeerd ; God

De wijzen uit hat oosten .

zeide in den droom tot hen, dat zij langs eon anderen weg
near hun land moesten teruggaan . Zij gehoorzaamden, en
daarna verscheen de angel des Heeren ears J o z e f , en zeide ,
hem, dat hij met Maria en hot kind near Egypte moest
vluchten, en dear bhwen, totdat God hat hem zou zeggen ; in
dienzelfden nacht vertrokken zij near Egypte .
Toen Hero des zag, dat hid door de wizen bedrogen was,
list hij al de kinderen, die in Bethlehem, of in den omtrek
flier stad woonden, en omstreeks twee jaren oud waren dooden, meenende flat onder hen die geboren Koning der Joden
zou zijn. J o z e f en M a r i a bleven in Egypte, totdat H e r o d e s
gestorven was ; toen verscheen de angel des Heeren weder
aan Jozef, en zeide hem, flat hij near zijn land kon terugkeeren, omdat zip, die hot kind hadden willen ombrengen,
gestorven waren .
Ja, elk der vorsten zal zich buigen,
En vallen voor Hem near ;
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Al 't heidendom zijn lof getuigen,
Dienstvaardig tot zijn eer,
't Behoeftig yolk in hunne nooden,
In hun ellend' en pijn,
Gansch hulpeloos tot Hem gevloden,
Zal Hij ten redder zijn .

PSALM 72 :6.

5 . Jezus als kind . (Match . 2 :21-23 . Luk . 2 :41-52 .)

J

o z e f en M a r i a gingen niet weder naar Bethlehem ;
wel was H e r o d e s gestorven, maar zijn zoos, A r c h e1 a u s, was koning van Judea geworden : dit deed hen vreezen
daarheen to gaan . Naar de aanwijzing des Heeren vertrokken
zip naar Galilea, en kozen Nazareth tot hunne woonplaats . In
die onaanzienhjke stad bracht J e z u s zijne eerste levensjaren
door ; weinig is ons daarvan bekend ; sheen weten wij, dat
Hid daar zijnen ouders onderdanlg was, en dus reeds als kind
het gebod des Heeren gehoorzaamde . . Toen Hij twaalf jaren
oud was, namen zijne ouders Hem b~~ gelegenheid van het

De twaalfjarige Jezus in den tempel .

Paaschfeest mede naar Jeruzalem . Op den weg naar huffs
misters zij J e z u s, maar daar zij meenden, dat Hij bij het
andere reisgezelschap was, reisden zip eene dagrelze verder,
en zochten Hem onder de bekenden, die van Jeruzalem terugkeerden . Hij was echter bij hen niet, daarom besloten J o z e f
en M a r i a naar de stad terug to gaan om Hem to zoeken .
Na drie dagen vonden zij , Hem in den tempel ; Hij zat in het
madden der leeraren, hen hoorende en ondervragende. Gig ziet
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op het plaatje, hoe zij Hem alien omringen ; zij verwonderden
zich over zijn verstand en antwoorden.
Zijne moeder gaf hare verwondering to kennen door to
zeggen : „Kind! waarom hebt gij ons zoo gedaan? zie, uw
vader en ik hebben u met angst gezocht ." Maar J e z u s antwoordde haar : „Waarom hebt gig Mid gezocht, west gig niet,
dat Ik moest zijn in de dingen mijns Vaders ?" Dit woord
verstonden zij nog niet, maar M ar i a overdacht hat in haar
hart, en J e z u s ging met haar en met J o z e f wader naar
Nazareth om daar door stills gehoorzaamheid aan zijne ouders
de wet des Heeren to vervullen, en toe to nemen in wijsheid
en in jaren, totdat de tijd zou zijn gekomen, dat Hij openlijk
als leeraar in Israel kon optreden .
Want er zal een rijsje voortkomen nit den afgehouwen tronk
van Isai, en een scheut uit zijne wortelen zal vrucht voortbrengen .
En op hem zal de Geest des Heeren rusten, de Geest der wijsheid
en des verstands, de Qeest des raads en der sterkte, de Geest der
kennis en der vreeze des Heeren.
JESeaa 11 :1, 2.

6 . Jezus door Johannes den dooper gedoopt .
(Match . 3 :1-17 .)
ij hebben bij de geboorte van Johannes den d o o p e r
gezien, dat God hem had uitverkoren om de wegbereider des Heeren to zijn . Toen J o h a n n e s groot geworden
was, leefde hij in strange afzondering in de woestijn, en
predikte, dat hat koninkrijk Gods nabij gekomen was, en Israel
zich tot den Heere moest bekeeren . Velen gingen tot hem naar
hat land der Jordaan, en beleden hunne zonden, waarna zij
gedoopt warden. J o h a n n e s vermaande hen vruchten der bekeering voort to brengen, en zich in geheel hun wandel als hat
eigendom des Heeren to openbaren . Er waren menschen, die
bij zichzelven dachten, dat J o h an n e s de beloofde Messias was,
maar dit gevoelen wedersprak hij ten stelligste, zeggende : „Ik
doop u wel met water tot bekeermg, maar Die na mid komt,
is starker dan ik, Wien ik niet waardig ban den riem zijner
schoenen to ontbinden, Deze zal u doopen met den Heiligen
Geest en met vuur ."
Eenigen tij d daarna kwam J e z u s van Galilea naar de
Jordaan om door J o h a n n e s gedoopt to worden . J o h a n n e s
weigerde dit, zeggende : „Mij is noodig van U gedoopt to
worden, en komt Gij tot Mij !" Maar J e z u s was wel zonder
zonde, en behoefde daarom niet voor Zich zelven gedoopt to
worden, maar Hij was gekomen om Zich in de plaats des
zondaars to stellen, daarom antwoordde Hij : „Last af, want
aldus moat alle gerechtigheid vervuld worden ."
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Toen weigerde J o h a n n o s niet langer ; hij doopte J e z us,
en daarop werd de hemel boven den Heiland geopend, de
Heihge Geest daalde op Hem neder in de gedaante eener
duff, en eene stem uit den hemel werd gehoord, zeggende :
„Deze is mijn Zoon, mijn geliefde, in Denwelken Ik mijn
welbehagen heb !"
Zoo werd de Heere ook naar zijne menschelijke natuur met
den Heiligen Geest gezalfd, en uit den hemel de plechtige
verzekering gegeven, dat Hij waarlijk de Christus is, die door
den Vader in de wereld werd gezonden om zijn wil to volbrengen.
Mijn God! Gij hebt uw wondren groot gemaakt .
Wie is 't, die 't onbepaald getal
Van uw gedachten melden zal?
Wat geest zoo vlug, wet tong zoo welbespraakt ?
Geen slachtvee, geen altaren,
Vol spijs ten offer, waren
Het voorwerp van uw lust ;
Gij hebt mij naar uw woord,
Mijn ooren doorgeboord,
En 't lichaam toegerust .

PSALM 40 :3.

7 . De Holland in de woestijn door den duivel
verzocht, (Match . 4 :1-12 .)

i!j) erstond na den doop werd J e z u s door den Geest weggeleid in de woestijn. Veertig dagen was Hii dear verzocht van den duivel, en gebruikte in dien tijd geen voedsel .
Als bet Hem ten laatste begon to hongeren, zeide de duivel
tot Hem : „Indien Gij Gods Zoon zijt, zeg dat deze steenen
brooders worden ." Maar J e z u s wilde geen wonder verrichten,
dat Hem niet door den Vader geboden was, en antwoordde :
„Dear is geschreven : De mensch zal bij brood alleen niet
levee, maar bij alle woord Gods."
Nog liet de duivel niet af, maar J e z u s op de hoogte des
tempels brengende, zeide hij tot Hem : „Indien Gij de Zoon
Gods zijt, were Uzelven van hier nederwaarts, want er is
geschreven, dat God zijnen engelen zal bevelen, dat zij U op
de handers zullen dragen, opdat Gij uw voet niet ears een
steep stoot ." J e -z u s wilde echter op die wijze geen gebruik
zijner macht makers, en antwoordde : „Dear is gezegd : gij zult
den Heere uwen God niet verzoeken ."
Nog eenmaal beproefde de duivel J e z u s to doers vallen,
en Hem op een hoogen berg brengende, toonde hij Hem al de
koninkrijken der wereld, en zeide : „Ik zal U al deze macht
en heerhjkheid geven, want zip is mid overgegeven ; mdien
Gij mij zult aanbidden, zal dit alles het uwe zijn ." Nu antwoordde J e z us : „Ga weg, satan ! want er is geschreven :
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„Gij zult den Heere, uwen God, niet verzoeken ." Toen de duivel alle verzoeking vruchteloos beproefd had, is hij voor eon
tijd van den Heiland geweken, en de engelen zijn gekomen
om Hem to dienen.
Wij hebben geenen hoogepriester, die niet kan medelijden hebben
met onze zwakheden, maar die in alle dingen, gelijk 'cv}j, is verzocht
geweest, dock zonder zonde.
HERB. 4 :15.

8, Be roeping der eerste discipelen .
(Joh . 1 : 35--52 .)
e tijd was nu gekomen, dat J e z u s openlijk als leeraar
in Israel zou optr eden . J o h a n n e s d e d o o p e r zeide
van Hem : „Deze is hot, van Wien ik gezegd hob : Na mij komt
een man, die voor mij geworden is, want Hij was eer dan
ik," en getuigde, dat hij den Heiligen Geest op Hem had zien
nederdalen . J o h a n n e s, J e z u s ziende, sprak tot zijne discipelen : „Zie, hot Lam Gods, dat de zonde der wereld wegneemt !"
Twee van zijne discipelen hoorden dit, en volgden J e z u s .
Doze Zich omkeerende zag hen volgen, en zeide : „Wien zoekt
gij ?" Hun antwoord was : „Meester, waar woont Gij ?" De
Heiland zeide : „Komt on ziet ." De discipelen gingen met
Hem, en bleven dien dag bij Hem ; die ure, waarop zij voor
hot eerst den Heiland ontmoet hebben, hebben zij nooit kunnen vergeten .
Eon dozer discipelen was J o h a n n e s ; de andere A n d r e a s ;
de laatste vond zijn brooder S i m o n, en leidde hem tot den
Heiland. Jezus S i m o n aanziende, zeide : „Gij zijt S i m o n,
de zoon van Jon as, gij zult P e t r u s' genoemd worden ." Daarna
vond J o z u s F i l i p pus, en zeide tot horn : „Volg Mij ." F flip pus vond N a t h a n a e l, on zeide tot hem : „Wij hebben
Hem gevonden, van Wien M o z e s on de profeten gesprokon
hebben, namelijk J e z u s van Nazareth." N a t h a n a e 1 gaf zijne
verwondoring to kennen, dat uit hot verachte Nazareth eon
profeet van Israel kon opstaan ; maar F i lip p u s zeide : „Kom
on zie ." Als J e z u s Nat h a n a e 1 zag, zeide Hij : „Zie waarlijk
eon Israeliet, in wien goon bedrog is !" N a t h a n a e 1 kon niet
begrijpen, hoe de Heere hem kende ; maar J e z u s zeide : „Eer
u F i 1 i p p u s riep, toen gig onder den vljgeboom waart, zag
Ik u ." Nu was Nathanae 1 overtuigd on riop uit : „Rabbi,
Gij zijt de Zoon Gods, de Koning Israels !" Maar de Heiland
zeide : , . ,,Gij zult grootere dingen zien dan doze ; van nu aan
zult g~~ den hemel zien geopend, en de engelen Gods opkllmmende on nederdalende op den Zoon des menschen ."
Hoe groot is 't good, dat Gij zult geven
Hem, wiens oprechte geest
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Op U betrouwt, U vreest!
Hoe groot is 't heil, dat q'in dit levee,
ver boven bee en wenschen,
Reeds wrocht voor 't oog der menschen!
PSALM 31 :16 .

9 . Jezus op de bruiloft to Kana .
(Joh . 2 :1-12 .)
J'e

Heiland vertrok met zijne eerste discipelen naar Galilee . Dear werd to Kana in Galilee eene bruiloft gevierd, waarop Hij met zijne discipelen was genoodigd ; ook
zijne moeder was aldaar . Hier heeft J e z u s zijn eerste wonder verricht . In het midden van het feest zag men, dat er
wijn ontbrak ; M a r i a zeide dat ears J e z u s, maar Hij antwoordde : ,,Mijne ure is nog niet gekomen ." Toch zeide Mari a tot de dienaren, dat zij alles moesten doers, wet Hij hue
zou zeggen .

De bruiloft to Kana .

Gij ziet op het plaatje, dat bij de feestzaal zes steenen watervaten steers, bestemd tot remiging, naar de gewoonte der
Joden . J e z u s nu zeide tot de dienaren, dat zip deze eaten
met water moesten vullen, en dat scheppen, en dan naar den
hofmeester dragen . De dienaren deden dit ; de hofmeester
proefde het water, dat wijn geworden was, en wilt niet, vanwaar deze wijn was, maar hij bemerkte, dat hij beter was
dan dien hij den gasten eerst had voorgezet, en vraagde den bruidegom, waarom hij den besten wijn voor hot laatst bewaard had .
De Evangelist 3 o h a n n e s teekent hlerbij aan : D1t beglnsel

156
der teekenen heeft J e z u s gedaan to Kana in Galilee, en heef t
zijne heerhjkheid geopenbaard, en zijne discipelen geloofden
in Hem. .
Al wat G4ij wrocht, zal juichen tot uw ear ;
Uw gunstvolk, zal verblijd, U zeeg'nen, Heer 1
En roemen van uw koninkrijk, uw macht,
Uw heerlijkheid en goddelijke kracht ;
Om, waar zich 't hart ooit welt in leerzucht blaken,
Uw heerlijkheid, uw macht bekend to makers,
En d'eer uws rijks, zoo groot, zoo hoog verheven,
Voor alley oor, den hoogsten roam to geven .
PSALM 145 :4.

10. Jezus to Jeruzalem .

(Joh . 2 :13

3 :36 .)

oars hat pascha der Joden nabij gekomen was, ging
J e z u s met zijne discipelen near Jeruzalem . In den
tempel gekomen vond hij dear eenige kooplieden, die bij gelegenheid van hat feast in den tempel handel dreven . Zij hadden dear hunne ossen, schapen en duiven gebracht, terwijl
anderen nederzaten om hat geld to wisselen . In heiligen ijver
voor de eere Gods dreef de Heere J e z u s die ossen en schapen nit den tempel, en keerde de tafels der wisselaren om,
zoodat hun geld ward uitgestort ; ook gebood Hij hun, die de
duiven verkochten, die heilige pleats to verlaten, zeggende
„Maakt niet hat huffs mijns Vaders tot ears huffs van koophandel ."
De discipelen dachten er ears, dat er geschreven staat : „De
ijver van uw huffs heeft mij verslonden ;" maar de Joden namen hat zeer kwalijk, en eischten een teeken, dat de Heere
recht had zoo to handelen . Jezus antwoordde hun : „Breekt
dezen tempel, en in drie dagen zal Ik denzelven wader oprichten." De Heere meende, dat zijn lichaam verbroken zou worden, maar dat Hij na drie dagen uit den dood zou opstaan ;
die opstanding was hat teeken zijner goddelijke almacht ; maar
de Joden begrepen hiervan niets, en dachten, dat Hij sprak
van den tempel to Jeruzalem, waartoe Herodes zesenveertig
jaren gebruikt had om dien geheel to vernieuwen. Toen J ez u s uit den dood was opgestaau, hebben zijne discipelen zich
dit woord herinnerd ; hat bevestigde hun geloof in de Schrift,
en in alles wet de Heiland tot hen gesproken had.
Er was ook to Jeruzalem een man, N i k o d e m u s geheeten ;
hij behoorde tot de sekte der Farizeen, en was een overste
der Joden. Hoewel hij begeerde maar van J e z u s to hooren,
durfde hij niet openlijk tot Hem gears, maar kwam des nachts
om met Hem to spreken . De Heiland ontving hem, en N i k od e m u s beleed, dat hij geloofde, dat Jezus door God was
gezonden, omdat niemand de teekenen kon doers, die Hij deed,
zoo God niet met Hem was . Op dit woord verklaarde de
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Heere hem den aard van zijn koninkrijk, en wide hem, dat
de eerste eisch van hetzelve is : wederom geboren to worden .
N i k o d e m u s kon dit niet begrijpen, daarom onderwees J ez u s hem, dat Hij van geene natuurlijke geboorte gesproken
had, maar van die inwendige vernieuwing des harten, die door
den Heiligen Geest gewerkt wordt. Evenals de wind wel in
zijne uitwerking gekend wordt, maar niemand west, vanwaar
hid komt, noch wear hil heengaat, zoo is ook het werk des
Heiligen Geestes een werk, dat in het verborgen geschiedt,
en nochtans openbaar wordt . Dear N i k o d emus zijne onkunde
in deze dingen moest belijden, zette de Heere zijn onderwijs
voort, en verkondigde hem, dat de eenige weg der zaligheid
is het geloof in Hem, die door den Vader in de wereld is
gezonden, en die aan het kruis zou verhoogd worden, opdat
Hid voor alien, die in Hem gelooven, eene oorzaak der eeuwige
zaligheid zou zijn.
Zoo openbaarde de Heiland Zich als het Licht, dat in de
wereld is gekomen, opdat zondaren uit de duisternis der zonde
verlost, en tot het licht der kennis Gods gebracht zouden worden .
voor elk, die in het duister dwaalt,
verstrekt deez' zon een helder licht,
Dat hem in schaauw des doods bestraalt,
Op 't vredepad zijn voeten rieht.
LOFZANGF v. ZACHABIAS vs. 5.

11 . Jezus in Samaria . (Joh . 4 :1-43 .)
og eenigen tijd bleef J e z u s met zijne discipelen in
Judea ; velen kwamen daar tot Hem, en worden door
zijne discipelen gedoopt . J o h a n n e s d e d o o per ging ook
voort van Christus to getuigen, totdat H e r o d e s, zoon van
H e r o d e s d e n G r o o t e, hem in de gevangenis list zetten .
Meer den eenmaal had J o h a n n e s aan H e r o d e s het ongeoorloofde zijner verbintenis met H e r o d i as, huisvrouw van
zijn broeder F iii p p us, onder het oog gebracht, maar dit had
zijne gevangenneming ten gevolge . Dit hoorde J e z u s, en ook
dat de haat der Farizeen tegen Hem was opgewekt, omdat
Hij zoovele discipelen maakte ; daarom besloot Hij Judea to
verlaten en near Galilee to gaan .
Hij nam zijn weg door Samaria, en kwam bij de stall Sichar .
Aldaar was eene fontein ; J e z u s nu, vermoeid zijnde van de
refs, zette Zich daar neder, terwijl zijne discipelen in de
stad spijzen gingen koopen . Gij ziet op het plaatje, dat, toen
de Heiland daar nederzat, eene vrouw uit Samaria kwam om
water to puttee . Jezus wide tot hear
: „Geef Mij to drinken ." De vrouw verwonderde zich, dat een Jood van hear,
eene Samaritaansche, drinken begeerde, daar de heat tusschen
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de Joden en de Samaritanen zoo groot was, dat zij geeee
gemeenschap met elkander hielden . Maar J e z u s antwoordde
haar, dat indien zij moist, moat God haar schenken wilde, en
indien zij Hem kende, die haar to drinkers vroeg, zij van Hem
levend water zou begeerd en ontvangen hebben . De vrouw
begreep niet, dat de Heere niet van natuurlijk water, maar
van de geestehjke geven der genade sprak, en vraagde daarom,
vanwaar J e z u s dat levend water kon hebben, dear Hij toch
niet meer was den under Jakob, die de put had gegeven.
J e z u s antwoordde : „Wie van dit water drinkt, zal wederom
dorsten, maar wie gedronken zal hebben van het water, dat
1k hem zal geven, dien zal in eeuwigheid niet dorsten, maar
het water, dat 1k hem zal geven, zal in hem worden tot eene
fontein des waters springende tot in het eeuwige levee ."

Jezus en de Samaritaansche vrouw .

Nog begreep de vrouw het onderwijs des Heeren niet, alleen
verlangde zip dat water om niet meer to behoeven to puttee .
J e z u s antwoordde haar niet, maar zeide tot haar : „Ga heen,
roep uwen man, en kom hier ." Op het antwoord der vrouw,
dat zi geen man had, bewees de Heere haar, dat hare geheela evensgeschiedenis Hem bekend was . Hij wilt, dat zij
vijf manners gehad had, en dat hij, met wien zij flu leefde,
haar man niet was. Nu was het der vrouw duidelijk, dat
J e z u s een profeet was, en toen Hij haar op hare yang, of
zip op den berg, wear de Samaritanen hunne godsdienstoefenmgen verrichtten, of to Jeruzalem den Heere moesten aanbidden, antwoordde, dat het aanbidden van God niet aan
eene plants verbonden is, maar dat God in geest en waarheid
moil gediend worden, sprak zip hare verwachtmg uit, dat de
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Messias zou komen, en hun alle dingen zou verkondi en . Toen
zeide J e z u s tot hear : „Ik bon hot, die met u spreek . ' Daarop
kwamen de discipelen terug, en de vrouw verllet hear watervat, en ging near de stad om aan al hare bekenden to gaan
zeggen, dat zij den beloofden Messias had gevonden.
De discipelen waren wel verwonderd, dat zij den Heere
mM eene Samaritaansche vrouw in gesprek hadden gevonden,
maar niemand durfde Hem vragen : wet hebt Gij gesproken?
Zij drongen er op aan, dat Hij spijzen zou gebruiken, maar
J e z u s zeide : „Ik hob cone spijze, die gij niet woof ; mijne
spijze is, dat Ik doe den w11 desgenen, die Mid gezonden
heeft, en zijn work volbrenge ." In den geest zag Hij de velen,
die tot Hem zouden komen, om in Hem de zaligheid hunner
ziel to vinden, en verkondigde den discipelen, dat de velden
reeds wit waren om to oogsten, en zij tot dien oogst zouden
uitgezonden worden .
Nog twee dagen is J e z u s in Samaria gebleven ; velen geloofden in Hem, en getuigden : „Nu gelooven wij niet meer
om wet de vrouw tot ons gezegd heeft, nil hebben wij hot
zelf gehoord en gelooven, dat Deze is de Christus, de Zaligmaker der wergild ."
Want de Zoon des menschen is gekomen om to zoeken en zalig to
maken dat verloren was .
Luz. 19 ;10.

12 . Jezus to Galilee . (Joh. 4 :45 54. Luk . 4 :16 31 .)

an Samaria ging J e z u s near Galilee . Dear word Hij
door velen met blijdschap ontvangen, omdat zij gezion
hadden, wet Hij to Jeruzalem op hot feest gedaan had . Er
was in Galilee eon koninklijk hoveling, wiens zoon krank geworden was. Zoodra de vader hoorde, dat J e z u s uit Judea
near Galilee kwam, reisde hij Hem tegemoet, en vond Hem
to Kana, op dezelfde pleats, wear do Heere hot water win
gemaakt had. De hoveling vraagde den Holland met hem
mode to gaan, en zijn kind gezond to maken . J o z u s antwoordde : ,,Tenzij gijlieden teekenen en wonderen ziet, zult
gij niet gelooven ;" maar de vader zeide met to moor aandrang : „Heere, ga toch met mij mode, eer mijn kind sterft ."
Nu antwoordde J e z u s : „Ga heen, uw zoon leeft ." Dit woord
was den hoveling genoeg ; hij had or geene behoefte moor
aan, dat de Heere met hem ging ; hid geloofde, wet J e z u s
tot hem gesproken had, on ging near huffs . Onderweg zag , hid
zi~ne dionstknechten hem tegemoet komen, om hem de bli~de
tijdlng to brengen, dat zijn zoon leefde . Op zijne vraag sedert
wanneer hot kind beter geworden was, kreeg hid ten antcvoord : „Gisteren avond to zeven uur vorliet hem de koorts ."
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Dit was hetzelfde uur, waarop J e z u s tot hem gezegd had
„Uw zoon leeft ." Met zijn geheele huisgezin geloofde hij in
den Heere, die hem zijne , wondermacht had geopenbaard .
. .Te Nazareth, waar Hid opgevoed was, is J e z u s eenigen
tied gebleven . Dear grog Hid near zijne gewoonte op den
sabbat in de synagoge . Als Hij opstond om to lezen, gaf men
Hem , bet boek van den profeet J e s aj a . Hij las dat gedeelte,
waarm de profeet van den Messias getuigt, dat de Heere
Hem heeft gezonden om den armen bet Evangelic to verkondigen, en to genezen, die gebroken zijn van hart, om do gevangenen to prediken loslatmg en den , bhnden hot gezicht,
om de verslagenen been to zenden in vri~heid, en to prediken
hot aangename jaar des Heeren . Hij gaf bet book aan den
dienaar, on toen de oogen van alien in de synagogo op Hem
gevestigd waren, verkondigde Hij, dat flu deze profetie voor
hunne ooren was vervuld, dear Hij, van Wien de profeet getuigde, tot hen was gekomen.
De inwoners van Nazareth verwonderden zich doze woorden
to hooren van Hem, dien zij alien kenden, dear Hij in bun
midden was opgovoed . Zij hoorden Hem gaarne over doze
dingen, maar verlangden flu ook, dat Hij wonderen zou verrichten, zooals Hij elders gedaan had . Maar J e z u s deed geene
wonderen om menschen to behagen ; Hid woos bun op bun
ongeloof en op do vrijmacht Gods, die zijne wonderen verricht
waar en aan wren Hid wil . Hiervan wilden de inwoners van
Nazareth nets hooren, zij werden zeer toornig, en bracbten
den Heere buiten de stad op den berg, waarop hunne stad
gebouwd was, veneer zij Hem near beneden wilden werpen .
Maar de ure, dat Hid Zichzelven zou overgeven in den dood
was nog niet gekomen ; Hij ging door bet midden van hen,
zonder dat Hem eenig bed geschiedde .
Uw heilleer wordt door mij alom verbreid ;
'k Bedwing mijn tong en lippen niet ;
Gij weet bet, Heeri die alles ziet .
Mijn hart verbergt nooit uw gerechtigheid ;
Uw waarheid doe ik hooren ;
Uw boil, den mensch beschoren,
vloeit daaglijks uit mijn mood ;
Uw guest, uw trouw, uw woord
En Godsgeheimen hoort
Uw talrijk yolk in 't rood .
PSALM 40 : 5 .

13 . Jezus to gapernaum. (Luk . 4 : 37

5 :16 .)

e z u s bleef niet in Nazareth ; Hij ging near Kapernatim,
.,
gelegen aan hot moor van Galilee, en koos die stad tot
zi~ne woonplaats . Vandaar uit ging Hid door geheel Gahlea,
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en predikte in de synagogen . Die prediking maakte indruk
op alien, die haar hoorden, want Hij leerde als macht hebbende
en niet als de schrlftgeleerden . Weldra was de tijding van
wat de Heiland leerde en deed door het geheele land verspreid. Van alle kanten kwamen de menschen tot Hem om
naar Hem to hooren . Zij brachten ook alien, die krank, of van
den duivel bezeten waren tot Hem, en Hij genas de zieken ;
ook de duivelen moesten Hem gehoorzamen, als Hid hun gebood van de ongelukkigen, die zij gekweld hadden, nit to varen .
Eens kwam een melaatsche tot J e z u s en voor Hem op de
knieen vallende, zeide hij : „Heere, indien Gij wilt, Gij kunt
mij reinigen ." Terstond stale J e z u s de hand uit, en raakte
hem aan, en terwijl Hij tot hem zeide : „Ik wil, word gereinigd" werd de melaatsche van zijne kwaal genezen .
op een anderen dag wandelde J e z u s aan den never van
het meer van Galilea, en zag daar twee schepen ; de visschers
waren daaruit gegaan, en spoelden hunne netten . Een van die
schepen behoorde aan S i m o n, van wien wij reeds gehoord
hebben ; J e z u s ging daarin, en sprak vandaar tot de menigte,
die gekomen was om Hem to hooren . Daarna gebood Hij
S i m o n of to steken naar de diepte, en zijne netten uit to
werpen om to vangen . S i in o n was visscher van beroep, hij
had ook flu den geheelen nacht gearbeid maar niets gevangen,
dock op het woord des Heeren gehoorzaamde hij, en wierp
zijne netten uit in het diepe van het meer . Daarop vingen
zij zulk eene menigte visschers, dat de netten scheurden ;
hij moest zijne kameraden uit het andere schip roepen om
hem to helpers ze binnen to halen . Getroffen door dit teeken
van de almacht des Heeren, viel S i m o n P e t r u s aan de
voeten des Heilands neder, zeggende : „Heere, ga uit van mij,
want ik bars een zondig mensch !" maar J e z u s zeide tot hem
„Vrees niet, van nu aan zult gij menschen vangen ." Ditzelfde
zeide Hij tot Andreas, den broader van Petrus, en tot
J a k o b u s en J o h a n n e s, die in hat andere schip waren . Zij
begrepen de bedoeling des Heeren, en verheten hun schip en
hunne netten, om voortaan J e z u s to volgen .
Zij zullen, nit de volheid van 't gemoed,
Gedachtig aan den milden overvloed
van uwe gunst, die roemen bij elkeen,
En juichen van al uw gerechtigheen .
De Heer is goad en vriendlijk en weldadig,
Barmhartig, mild, lankmoedig en genadig ;
Hij doet zijn gunst aan alien klaar bemerken ;
Zijn goedheid is verspreid op al zijn werken.
PSALM 145 :3.

Vijfde druk .

11
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14 . Genezing van den kranke to Bethesda en
van den geraakte to Kapernaum .
(Joh . 5 :1-47 . Markus 2 :1--13 .)

J

Pij gelegenheid dat er een feast der Joden gevierd werd,
was J e z u s weder to Jeruzalem . In de nabijheid dier
stad was een badwater, Bethesda genaamd, waarvan eene menigte
kranken hunne genezing verwachtten ; want op zekeren tijd
werd dit water door de nederdaling eens angels beroerd ; wie
dan hat eerst daarin kwam, werd gezond, welke ook zijne
kwaal geweest ware . Onder de kranken, die hunne beurt om
in hat water of to dalen wachtten, was er een, die acht en
dertig jaren daar gelegen had . De Heiland moist dit, en met
ontferming over hem bewogen, zeide Hij tot hem : „wilt gij
gezond worden ?" De kranke antwoordde : „Heere, ik heb geen
mensch om mij in hat badwater to werpen, als hat beroerd
wordt, en als ik kom, is een ander mij voor ." J e z u s beval
hem op to staan, zijn bed op to nemen, en to wandelen . Op
dat woord des Heeren ging er kracht uit, die den kranke in
staat stelde to gehoorzamen ; hij stood op, nam hat bed, waarop
hij zoovele jaren gelegen had, op, en wandelde .
Het was Sabbat op den dag, ,dat dit gesehiedde . De Joden,
die hat zagen, zeiden hem, dat hat hem op dien dag niet geoorloofd was bet bed to dragen . De man verontschuldigde
zich door to zeggen, dat Hij, die hem gezond gemaakt had,
hat hem had bevolen ; maar wie hij was, die hem die weldaad
bewezen had, moist hij niet, daar J e z u s na die genezing was
ontweken . Eenigen tijd daarna vond de Heere hem in den
tempel, en vermaande hem zich van zijne zonden to bekeeren,
opdat hem niet moat ergers overkwame. De man boodschapte
den Joden, dat hat J e z u s was, die hem gezond gemaakt
had, maar dit wekte de vijandschap der Joden tegen den
Heiland op ; zij beschuldigden Hem van ontheiliging van den
Sabbat, en zochten Hem to dooden. J e z u s antwoordde op
die beschuldiging door hun er op to wijzen, dat Hij gekomen
was om de werken des Vaders to volbrengen, en dat, wie
weigert Hem de eere to geven, die Hem toekomt, zich schuldig maakt aan onteering des Vaders, die Hem gezondeii heeft .
De Heiland ging voort den Joden to zeggen, dat zij in de
werken, die Hij verrichtte, bet bewijs van de goddelijkheid
zijner tending hadden to zien, maar dat hun ongeloof door
niets to verontschuldigen was, daar zij niet alleen hat getuigenis van J o h a n n e s hadden gehoord, maar ook konden weten, dat M o z e s, op wien zij zich beriepen, ja de geheele
Schrift van Hem getuigde .
Hierna ging J e z u s weder naar Galilea, en kwam to Kapernaum . Zoodra de menschen dit hoorden, kwamen er zoovelen
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tot Hem, dat weldra geene plaats meer open was . Nu waren
er eenige menschen die gaarne een geraakten man tot den Heiland wilden brengen, opdat Hij dien zou genezen, maar zij konden
nergens een toegang tot Hem vinden . Zij moisten echter raad ;
zip klommen op het dak, maakten daar eene opening, en heten
het bed, waarop de geraakte lag, zeer voorzichtig tot voor de
voeten van J e z u s neder ; gij ziet dit op het plaatje afgebeeld.
Hun geloof werd niet beschaamd ; J e z u s zeide tot den geraakte :
„Zoon, wees welgemoed, uwe zonden zijn u vergeven ." Daar
waren schriftgeleerden, die dachten : „Deze lastert God, want
niemand kan de zonden vergeven, dan God alleen." De ; eere
moist wel, moat zij dachten, en zeide : „Waarom overdenkt gij

De geraakte voor den Heiland neergelaten,

dit in uwe harten . Wat is lichter tot den geraakte to zeggen
„Uwe zonden zijn u vergeven," of „Sta op, neem uw bed op,
en wandel .
Doch opdat zip zouden weten, dat Hid macht
had op aarde de zonden to vergeven, beval J e z u s den geraakte op to staan, zijn bed op to nemen, en naar huffs to
gaan. Ook deze gehoorzaamde ; in alley tegenwoordigheid nam
hij zijn bed op, en ging heen ; die dit wonder aanschouwden
verheerlijkten God, en zeiden : „Wij hebben nooit zoo jets
gezien !"
Loof Hem, die u, al moat gij hebt misdreven,
Hoeveel het zii, genadig moil vergeven,
11w krankheen kept en liefderijk geneest ;
Die van 't verderf uw leven moil verschoonen,
Met goedheid en barmhartigheen u kronen ;
Die in den nood uw redder is geweest .
PSALM 103 :2 .
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15 . Jezus in hat huffs van Levi . Verkiezing der
apostelen . Bergrede .
(Markus 2 :13-18 .3 :13--20 . Matth. 5 :1--7 :27 .)

tens dat J e z u s voorbij een tolhuis ging, zag Hij daar
een man, L e v i genaamd, en riep hem toe Hem to volgen ; L e v i gehoorzaamde aanstonds . Deze man, die, ook M a ttheus genoemd wordt, richtte een grooten maalti~d aan, en
noodigde vale tollenaars en zondaren ; J e z u s en zijne discipelen zaten met dozen aan . Bit verwekte de ergernis der
Farizeen en Schriftgeleerden ; hat beroep van tollenaar was
bij de Joden veracht ; want geen recht Israeliet wilds zich
laten gebruiken, om schatting van zijne broederen ten behoove
der Romeinen to heffen. De Farizeen vraagden dan ook den
discipelen, hoe hun meester met znlk.e menschen kon eten .
J e z u s dit hoorende zeide, dat niet de gezonden, maar de zieken den Medicijnmeester noodig hebben, en dat Hij gekomen
was niet om rechtvaardigen, maar zondaren tot bekeering to
roepen. Waren de Farizeen door dit antwoord tot zwijgen gebracht, hun haat verminderde niet ; zelfs beraadslaagden zij
met de aanhangers van H e r o d e s, die anders hunne vijanden
waren, om J e zu s to dooden ; maar de Heiland vertrok met
zijne discipelen naar de zee ; ook daarheen ward Hij door velen
gevolgd, die gehoord hadden walks groote dingen Hij deed .
De tijd was nu gekomen, dat de bore J e z u s besloot Zich
uit zijne discipelen eon apostelkring to verkiezen ; op eon berg
geklommen, riep Hid tot Zich, die Hid daartoe bestemd had .
Deze apostelen twaalf in getal, moesten in zijne onmiddellijke
nabijheid blijven, en door Hem gevormd worden voor hunne
roeping om hat Evangelic to prediken, de zieken to genezen,
en de duivelen uit to werpen . Onder hen vinden wij velen,
die ons reeds bekend zijn ; hunne namen zijn : S i m o n P e t r u s
en Andreas, Jakobus en Johannes, Filippus en Bartholomeus, Thomas en Mattheus, Jako bus, de noon
van Alfeus, en Judas, dieook Thaddeus genoemd wordt,
S i m on, de Kananieter, en J u d a s I S k a r i o t .
Kort daarna heeft J e z u s van de hoogte eons bergs sane
redo tot de Hem omringende schare uitgesproken om hun de
eischen en voorrechten van zijn koninkrijk to doers kennen .
Hij onderwees hun, dat terwijl de Farizeen en Schriftgeleerden zich met uitwendige phchtsbetrachtmg en lnachtnemen
der vormen tevreden stelden, Hij moor dan dat van zijne
onderdanen verlangt, daar zijn eisch doordringt tot in hot
diepst des harten, en Hij oprechtheid en waarheid vraagt.
Vandaar dat zijne onderdanen niet groot zijn voor de wereld,
maar hunne armoede en ellende kennen, en gerechtigheid,
vrede en barmhartigheid zoeken en betrachten, en dat zij, in
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al wat zij doers, niet hunne eer en hun voordeel, maar de eer
des Heeren zoeken, en zijn wil volbrengen .
De Heiland besloot zijne redo met to zeggen, dat, wie zijne
woorden hoort en die doet, gehjk is ears eon voorzichtig man, die
zijn hues op eene steenrots gebouwd heeft . Dat huffs ken door
gee windvlagen of waterstroomen worden ternedergeworpen ;
he t
waarop hot staat, is hecht en stork . Wie daarentegen hot woord des Heeren hoort, maar niet doet, is gelijk
aan eon man, die zijn hues op eon zandgrond heeft gebouwd .
Hat hues is niet bestand tegen regen en storm ; hot zal terstond worden nedergeworpen, en zijn val zal groot zijn .

f

Zijt daders des woords, en niet alleen hoorders, uzelven met vale
ache overlegging bedriegende.
Jexonus 1 :22 .

16 . Jezus to Kapernaum en to Nain,
(Luk . 7 : 1-17 .)
oen J e z u s van den berg was afgeklommen, grog Hij
naar Kapernaum. In de nabijheid deer stad woonde eon
hoofdman over honderd, wiens dienstknecht zwaar ziek lag.
Van J e z u s gehoord hebbende zond hid de ouderlingen der

De opwekking van den jongeling to Nain .

Joden om Hem to vragen dien dienstknecht to komen gezond
maken
oek . De Joden drongen er op aan, dat de Heiland dit vernwil1igde, zeggende, dat die hoofdman die weldaad
waardig was, dear hij zijne liefde tot hot yolk van Israel
door daders betoond had : hij had zelf hunne s,ynagoge gebouwd .
J e z u s grog met hen, maar eer Hij nog aan hot huffs van den
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hoofdman was gekomen, zond doze eenige vrienden tot Hem,
om Hem to zeggen do moeite niot to nemen om in hues to
gaan, daar do hoofdman zich die eer onwaardig keurde, en
daarom ook zolf niet tot Hem gekomen was. Hid geloofde
echter, dat, gelijk hij zelf tot zijn dienstknecht zeide : Ga! en
hid gaat, of : Doe dit ! en hid doet hot, ook do Heero J o z u s
slechts eon woord had to spreken, on de kranke zou gezond
worden . Dat geloof word niet boschaamd ; do Heiland zeide
tot degenen, die Hem omringden : „Ik hob, zelfs in Israel, zulk
eon geloof niet govonden," en toen do boden in huffs terugkwamen, vonden zip den dienstknecht gezond .
Den volgenden dag kwam J e z u s dicht bij eene stall, Nain
genaamd, en zag, dat daar juist eene bografenis zou plaats
hebben . Do eenige zoon aener weduwe was gestorven, en word
uitgedragen om begraven to worden. Met ontferming bewogennaderde do Heiland de weduwe, en zeide tot haar : „weep
niet." Daarop raakte Hij de draagbaar aan, en sprak tot den
doode : „Jongeling, Ik zeg u, sta op !" Op dat woord zat de
doode overeind, en begon to spreken, on J e z u s gaf hem aan
zijne moeder terug . Allen, die dit aanschouwden, verheerlijkten
God, en zeiden : „Eon groot profeet is onder ons opgestaan, en
God heeft zijn yolk bezocht!"
Looft den Heer, die wondren werkt ;
Israel, zijn yolk, versterkt ;
Hem, die Jakobs heilig kroost
Zeegnen zal met vree en troost .
PSALM 29 :6 .

17 . Jews in hot huffs van Simon.
(Luk . 7 : 36-50 .)
en der Farizeen, S i m o n genaamd, vraagdo den Heiland
iLbij
hem to komen eten ; J e z u s voldeed aan dat verzoek

.
Toen Hij met horn aanzat, kwam eene vrouw uit de stall binnon ; zij had cone albasten flesch met zalf medegebracht, en
zich weenende aan do voeten des Heilands plaatsende, maakte
zip die nat met hare tranen, en droogde ze of met hot haar
van haar hoofd, en zalfde ze met do zalf. Do Farizeer was
verontwaardigd over die handelwij~e ; hij kende die vrouw,
en dacht : mdien J e z u s eon profeet ware, zou Hid ook wel
weten, , dat doze vrouw, die Hem aanraakt, cone zondares is .
De Holland west, wat die Farizeer dacht, on wendde Zich tot
hem met de woorden : „Simon, Ik hob u wat to zeggen."
Simon antwoordde : „Meester, zeg hot ." Daarop verhaalde de
Holland hem doze gelijkenis : „Er was eons eon man, die twee
schuldenaren had, de eon was hem vijfhonderd, de ander
vljftig pennmgen schuldig ; goon van belden kon den schuldheer betalen, daarom schold daze hun beiden de schuld kwijt.
wie van hen zal hem hot meest lief hebben?"
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S i m o n kon niet anders antwoorden den : „Dien hij hat
meest heeft kwijtgescholden ." Maar flu moest hij de beteekenis der gelijkenis leeren verstaan ; J e z u s keerde Zich om
naar de vrouw, en zeide tot hem : „Ziet gig daze vrouw?
Toen Ik in uw huffs ban gekomen, hebt gij Mij geen water
gegeven, om mijne voeten to wasschen ; gig hebt Mid niet met
een kus verwelkomd, of mijn hoofd met olie gezalfd ; maar
daze vrouw heeft mijne voeten met hare tranen net gemaakt,
en van dat zij ingekomen is af, niet opgehouden die to kussen, en ze met zalf gezalfd . Zij is degene, die veal lief heeft,
omdat haar vale zonden zijn vergeven, maar then weinig vergeven wordt, heeft weinig lief." Niet alleen bracht de Heiland
door dit woord den Farizeer tot zwijgen, Hij zeide ook tot
de vrouw : „Uwe zonden zijn u vergeven," en terwijl die made
aanzaten dachten : „Wie is daze, die de zonden vergeeft?" wendde
Hij Zich nog eenmaal tot de vrouw om haar to zeggen : „Uw
geloof heeft u behouden, ga heen in vrede !"
Welzalig hij, wiens zonden zijn vergeven ;
Die van de straf voor eeuwig is ontheven ;
Wiens wanbedrijf, waardoor hij was bevlekt,
Voor 't heilig oog des Heeren is bedekt.
Welzalig is de mensch, wien 't mag gebeuren,
Dat God naar recht hem niet wil schuldig keuren,
En die, in 't vroom en ongeveinsd gemoed,
Geen snood bedrog, maar blank oprechtheid voedt .
PSALM 32 :1 .

18 . Gelijkenissen . (Match . 13 :1 44.)
J hebben reeds kunnen opmerken, dat de Heiland menigmaal, wanneer Hij zijnen hoorders de eene of andere
waarheid leerde, gebruik maakte van gelijkenissen, dat is
Hij sprak van de natuur, die hen omringde, of van de dingen
van hat dagelijksche leven, om hun daarin hat beeld to doen
zien van de geestelijke waarheden, die Hij hun wilde onderwijzen . Die zijn onderricht begeerden, warden daardoor gedrongen Hem to vragen hun den verborgen zin zijner woorden
to doen verstaan, terwijl zip, die geen lust bedded in de dinged des Heeren, zijne redenenniet verstonden .
Eens dat vela menschen bljeengekomen waren om zijn onderwijs to hooren, verhaalde J e z u s hun daze gehjkenis : „Een
zaaier glng uit om to zaaien ; maar toed hid dat deed, vial een
gedeelte daarvan op den wag, en hat ward door de vogelen
opgegeten, een -ander deal vial op de steenachtige plaatsen, wear
hat diet veal aarde had ; terstond schoot hat op, maar toed
de zon heat ward, verdorde hat, omdat hat geen wortel had .
Een ander deal van hat zaad vial in de doornen, maar toed
die opwiesse, verstikten zij hat ; alleen hat laatste deal vial
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in de goede aarde, en bracht vrucht voort, hot een honderd-,
hot ander zestig- en nog ander dertigvoud . De discipelen
vraagden, wat die gelijkenis beteekende, en de Heiland verklaarde
hun, dat Hid zelf gelijk was ears then zaaier, en hot zaad, dat
Hid zaaide hot woord des koninkrijks was . Als iemand dat
woord niet verstaat, gaat hot or mode als met hot zaad, dat,
zooals gij op hot plaatje ziet afgebeeld, door de vogelen wordt
opgegeten ; de duivel neemt hot uit zijn hart weg. Anderen
hooren hot woord gaarne ; hot schijnt bij hen vruchton to
dragon, maar als zip om des Heeren wil verdrukking of vervolging moeten doorstaan, blijkt hot, dat hot goon wortel in
hen geschoten heeft ; zij wijken af. Er zijn anderen, die hot
woord hooren, maar hun hart is vervuld met de dingen der
wereld ; dat zijn de doornen, die hot zaad verstikken . Maar er
zijn or ook, bij wie hot zaad in de goede aarde valt ; hun
hart was wel toebereid om hot to ontvangen, zij dragon vrucht,
do eon moor, de ander minder .

De gelijkenis van den Zaaier .

Nog heeft de Heere hot koninkrijk Gods vergeleken bij hot
zaad dat iemand in eon akker zaaide en terwi'1 hi' slie
zaaide zijn vijand onkruid midden onder de tarwe . De tarese
wies op ; maar hot onkruid ook ; de dienaren wilden hot uittrekken, maar de hoer des akkers zeide : „Laat hot steers, in
den dag des oogstes zal ik tot de maaiers zeggen : „Vergadert
eerst dat onkruid, en vorbrandt hot, maar brengt de tarwe in
mine schuur ." De Heiland zeide aan zijne discipelen, dat hot
goede zaad de kinderen des koninkrijks beduidde, hot onkruid
do kinderen des boozers, en dP vijand, die hot onkruid gezaaid
had, de duivel . Eenmaal zal God zijne engelon uitzendon, en
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alien, die de ongerechtigheid doen, vergaderen en ears hot
verderf , overgeven, maar die den Heere toebehooren, zullen
verheerh~kt worden, en bhnken ale de zon in hot koninkrijk
huns Vaders.
Welzalig zij, die, naar zijn refine leer,
In Hem hors heil, burs hoogst geluk besehouwen ;
Die Zions Vorst erkennen voor hun Heer,
Welzalig zij, die vast op Hem betrouwen 1
PSALM 2 : 7.

19 . Gelijkenissen . (Matth . 13 :44 53.)

(Vervolg.)

,I,e Heiland vergeleek ook bet koninkrijk Gods bij eon
mosterdzaad, dat hot minst is van alle zaden, maar ale
hot opgewassen is, wordt hot eon boom, onder welks takken
de vogelen des hemels nestolen, om daardoor aan to wijzen,
dat, hoewel hot begin van . Gods koninkrijk klein on onaanzienhjk is, hot zich naar zijn aard uitbreidt, zoodat velen tot
hetzelve vergaderd worden . Ook vergeleek de Heere hot bij
eon zuurdeeg, dat in drip maters moel gekneed, dat , geheol
doordrmgt, totdat hot gezuurd is, omdat hot konmkri~k des
Heeren, hoewel hot in hot verborgen werkt, zijne heerschappij
over de wergild zal doen golden .
De voortreffelijkheid van zijn koninkrijk woes de Heere aan
door hot to vergelijken bij eon schat, dien eon man in zijn
akker vond, en die hem zoovoel waard was, dat hij, al wet hij
bezat, verkocht, om dien akker to koopen, on bid eon koopman
in schoone paarlon, die, , toen hij eene parel van groote . waarde
had gevonden, al wet hid had, verkocht, om hear in zijn bout
to krijgen .
Eindelijk sprak de Heiland , van de voleinding van Gods
konmkri~k . Hid zeide dat, geh~k do visschers, wanneer hun
net voids, dat optrekken, en hot goede, dat or zich in bevindt,
bewaren, maar hot kwado wogwerpen, alzoo in do voleinding
der eeuwen de engelen zullen uitgaan, on de boozers van de
rechtvaardigen afscheiden, en die in den vurigen oven werpen,
wear woening on knersing der tendon zal zijn .
Toen J e z u s van doze dingen gesproken had, vraagde Hij
aan zijne hoorders, of zij dit alies verstaan hadden, en op
hun , antwoord : „Ja Heere!" zeido Hij, dat ioder, die in hot
konmkrijk der hemelen onderwezon is, gehjk is aan eon beer
des huizos, die nit zijn schat nieuwe on oude dingen voortbrengt .
Neem, o mijn yolk! neem m jne leer ter ooren!
Neig oor en hart, om naar mijn stem to hooren!
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'k Zal met mijn mood u wijze spreuken leeren,
Verborgenheen, van ouds of waardig t' eeren ;
Mij vloeit een schat van wijsheid uit den mood,
Gelijk een bron, die voortspringt uit den grond .
PSALM 78 :1 .

20. Jezus gaat near hot land der Gadarenen,

(Markus 4 : 35-5 :21 .)
an den avond van dien dag wide de Heiland tot zijne
discipelen, dat Hid near de andere zijde van hot moor
wilde overvaren. De discipelen gingen met Horn in hot schip,
maar J e z u s grog near hot achterschip, on legdo Zich dear
to slapen neder. Ondertusschen kwam or eon storm op, zoodat
do golven over hot schip heensloegen, en hot water daarin
drong. Nog altijd shop J e z u s, maar de discipelen konden
hot niet laten Hem op to wekken met de woorden : „Meester!
bekommert hot U niet, dat wij vergaan?" Nu ontwaakte de

Jezus in hot schip slapende.

Holland, Hij stood op, bestrafte den wind, en sprak tot de
zoo : „Zwijg, woes stil !" En daarop grog de wind liggen, on
or word groote stilte. J e z u s bestrafte zijno discipelen over
hunne vrees on hun ongeloof, en zij widen vol verwondering
tot elkandor : „Wie is toch Doze, dat ook de wind on hot
water Hem gehoorzaam zijn!"
Aan do overzijde van hot moor kwamen zij in hot land der
Gadarenen . Dear ontmoette hen een man, die van onreino
geesten bezoten was ; dag on nacht zwierf hij op de bergen
en in de graven roepende on zichzelven met steenen slaande .
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Niemand was in staat dezen ongelukkige to temmen, menigmaal had men beproefd hem to binders, maar de ketenen
braken onder zijne handers. J e z u s gebood den duivelen uit to
varen, en zij gingen uit, en voeren in sane kudde zwijnen, die
aan den berg weidde, zoodat de geheele kudde van de steilte
stortte in de zee, en in hat water verdronk . De zwijnenhoeders
vluchtten naar de stad, en vertelden daar, wat er gebeurd
was . Toen de menschen kwamen om to zien zat de bezetene
gekleed en wet bij zijn verstand aan J e z u s' voeten, maar de
Gadarenen waren bevreesd geworden, en verzochten den Heiland uit hunne landstreek to vertrekken . De Heere voldeed
aan dat verzoek, maar ear Hij in hat schip ging, vraagde de
man, die door Hem genezen was, bij Hem to mogen blijven .
J e zu s stood dit niet toe, maar zeide hem naar zijn huffs en
zijne betrekkingen to gaan, en die to vertellen, wat groote
dmgen de Heere aan hem gedaan had . De man gehoorzaamde,
en vertelde in dat geheele land, hoe de Heere Zich over hem
ontfermd, en zijne genade aan hem verheerlijkt had .
Des Heeren werken zijn zeer groot ;
Wie ooit daarin zijn lust genoot,
Doorzoekt die ijvrig en bestendig .
Zijn doers is enkel majesteit,
Aanbiddelijke heerlijkheid,
En zijn gerechtigheid onendig .

PSALM 111 :2 .

21 . Opwekking van hat dochtertje van Jalrus .
(Markus 5 :22-43 .)
an de overzijde van hat maar gekomen ward J e z u s
weldra door eene groote schare omringd . Een overste
der synagoge, J a is r u s genaamd, kwam tot Hem, en vial aan
zijne voeten neder met de bade, dat de Heiland wilds komen,
om zijn dochtertje, dat op sterven lag, gezond to makers .
J e z u s ging met hem, maar terwijl de menigte Hem vei drong,
kwam eene vrouw van achteren tot Hem, en raakte zijn kleed
aan. Daze vrouw was sedert twaalf jaren krank, en had al
wat zij bezat ten koste gelegd om genezen to worden, zonder
dat zij er baat bij gevonden had, maar zij dacht : „Wanneer
ik maar J e z u s' kleed kan aanraken, zal ik gezond worden ."
Wat zij geloofd had geschiedde, maar als J e z u s bemerkte,
dat er kracht tar genezing van Hem was uitgegaan, keerde
Hij Zich om zeggende : „Wie heeft mijne kleederen aangeraakt?" De discipelen antwoordden : „De menigte verdringt U,
en vraagt Gij : „Wie heeft Mij aangeraakt?" Maar de vrouw
vial voor den Heiland neder, en vertelde Hem, wat zij gedaan
had, en dat zij terstond genezen was . J e z u s antwoordde
haar : „Dochter, uw geloof heeft u behouden, ga hears in vrede ."
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Ondertusschen kwam een bode van het huis van J a i r u s
om den overste der synagoge to zeggen, dat zijn kind gestorven was, en hid dus den Heere niet moeihjk moest vallen,
maar J e z u s had dit , gehoord, en zeide tot hem : „Vrees niet,
geloof alleen ." Hid glng in hugs, en men bracht Hem in de
kamer, wear het kind lag . Als Hij dear de menschen zag, die
over den flood van het meisje treurden en weenden, zeide Hij
„wet weent gij, zij is niet gestorven, maar slaapt ;" zij lathten daarover, omdat zip wel moisten, flat het kind gestorven was .
De Heiland liet niemand toe in de kamer to blijven den P et r u s, J a k o bus en Johannes, en de vader en de moeder
des kinds ; en de hand van het meisje vattende, zeide Hij
„Dochtertje, lk zeg u, sta op !" Op flat woord stood het kind
op, en wandelde ; het was omtrent 12 jaren oud. Hare ouders
waren verwonderd en verblijd, maar J e z u s verbood hun van
deze zaak to spreken, en zeide, flat zij het kind wet to eten
zouden geven.
(elijk de vader de dooden opwekt en levend maakt, alzoo maakt
ook de Zoon levend, dien Hij moil.
Jox.
5 :21.

22 . Dood van Johannes den Dooper .
(Markus 6 :17-30 .)
.

ij hebben reeds ezi en dat J oh ann e s d e D o o er door
"~i
e r o d e s op aansporing zi'ner vrouw in de even enis
geworpen was . Hiermede niet tevreden zocht H e r
i a s hem

Het hoofd van Johannes in Herodes' feestzaal .

ter flood to doers brengen, maar flit grog niet gemakkelijk,
want H e r o d e s hield van J o h a n n e s, en hoorde hem gaarne .
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Zij zocht nu eene geschikte gelegenheid om haar voornemen
ten uitvoer to brengen, en void die ook. Bij gelegenheid van
zijn geboortedag had de koning een maaltijd aangericht, en
vale aanzienlijken daarop genoodigd. Op dit feast kwam de
dochter , van Hero d i a s en danste ; zij behaagde zoozeer aan
den koning en aan zijne gasten, dat H e r o d e s haar verlof gaf
to eischen, wat zij wilds, en haar met een eed beloofde hat to
geven.. Het meisje grog naar hare moeder, om die to vragen,
wat zip zou begeeren . Daze antwoordde, dat zip hat hoofd van
Johannes den Dooper moest eischen .
Het kind kwam met de boodschap terug : „Ik wil, dat gij
mij terstond in een schotel hat hoofd van J o h a n n e s d e n
D o o p e r geeft ." H e r o d e s ward bedroefd, maar om degenen
die met hem aanzaten, wilds hij zijn eed niet broken . Hij gaf
bevel J o h a n n e s in de gevangenls to onthoofden, en de scherprechter bracht zijn hoofd, en gaf hat in een schotel aan hat
meisje, waarop zij hat naar hare moeder droeg .
J o h a n n e s' discipelen namen zijn lichaam wag, en begroeven hat en boodschapten J e z us, wat er geschied was .
Heeft dan dit yolk, dat groeit in euveldaan,
Geen kennis 2 neon! thane durven die ontzinden
Met gulzigheid mijn yolk ale brood verslinden ;
Zij roepen, op hun godvergeten pawn,
Zelfs God niet aan.
PSALM 53 :4 .

23. Jezus vertrekt met zijne discipelen naar eene
woeste plaats . (Matth. 14 :13-34 .)
fe

twaalf apostelen waren juist teruggekeerd van eene
refs, die zij op bevel des Heeren gedaan hadden, om in
de omliggende plaatsen in den naam van J e z u s de kranken
to genezen, de duivelen uit to werpen, en hat koninkrijk Gods
to prediken, toen de tijding van J o h a n n e s' dood tot den
Heiland kwam. Aanstonds vertrok de Heere met hen naar
eene woeste plaats, aan de overzijde van hat maar van Galilea,
Bethsaida genaamd. Daar gekomen warden zij door eene
menigte menschen opgewacht, die bemerkt hebbende, waar
J e z u s heenging, ook derwaarts gegaan waren . Hen ziende
ward de Heiland met ontferming bewogen, en sprak tot hen
van hat konmkrijk Gods, en die genezmg noodig hadden,
maakte Hij gezond .
Den geheelen dag bleven zij bij Hem, maar eindelijk was
hat avoid geworden, en vraagden de discipelen den Heere, of
Hij de menschen niet zou laten heengaan, om in de omliggende
dorpen en vlekken spijzen voor zich to koopen, want hat was
last, en zij hadden niets to eten . J e z u s antwoordde, dat hat
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niet noodig was, de menschen to doers heengaan ; de discipelen
moesten hun to eten geven . Zip begropen niet, hoe zij dat
konden, daar er zoo velen waren, dat tweohonderd penningen
nog niet genoeg zouden zijn, om voor die alien brood to
koopen. A,n dr e a s zeide : „flier is wel een jongetje, dat vijf
brooders en twee visschen heeft, maar wat zijn doze onder
zoo velen ." J e z u s liet do menschen op hot gras nederzitten ; daarop nam Hid de vijf brooden , on do twee visschen,
en opziende naar don hemel zegende Hid die, brak ze, on gaf
ze aan de discipelen, die ze aan de menschen moesten uitdeelen . Er waren omtrent vijfduizend manners en dan nog de
vrouwen en kinderen ; die alien werden verzadigd, waarna zij
de overgeschoten brokken vergaderden, en daarmede nog twaalf
manden vulden . Daarop liet J e z u s zijne discipelen in hot
schip gaan, en naar de andere zijde overvaren, ook de menschen liet Hij naar huffs vertrekken ; maar zelf klom Hij op
den berg om to bidden .

De Heere met Petrus op zee wandelende.

Ondertusschen was hot schip, waarin de discipelen waren,
in hot midden der zee gekomen, en had met tegenwind to
worstelen, zoodat zip hot niet voort konden krijgen ; J e z u s
moist dit, en wandelende op hot water, kwam Hij hun to huip .
In de duisternis van den nacht herkenden zij Hem echter net,
en begonnen to schreeuwen, daar zij Hem voor eon spook
hielden. Eerst toen zip des Heilands stem tot hen hoorden
zeggen : „Ik bon hot, vreest niet," bemerkten zij, wie Hij was,
Aanstonds antwoordde P e t r u s : „Heere, indien Gij hot zijt,
gebied mij tot U to komen op hot water ." Op J e z u s' antwoord : „Kom !" klom P e t r u s neder van hot schip, en wan-
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delde op hot water om tot J e z u s to komen ; maar de sterke
wind maakte hem bevreesd, en hij gevoelde dat hij begon to
zmken . In zijn angst riep hid
: „Heere, behoud mij " en terstond stak J e z u s de hand uit, en , greep hem aan, maar bestrafte zijn klein geloof . Zoodra zip in hot schip geklommen
waren, stilde de wind, en alien aanbaden den Heere, zeggende :
„waarhjk, Gig zit Gods Zoon !"
De Heer is groot, eon heerlijk God,
Een Koning, die hot zaligst lot,
Ver boven alle goon, kan schenken .
Het diepst van 's aardrijks ingewand,
Het hoogst gebergt is in zijn hand,
't Is al gehoorzaam op zijn wenken .
PSALM 95 :2.

24 . Jezus en de Kananeesehe vrouw .
(Match . 15 : 21-29 .)
e Heiland vertrok kort daarna met zijne discipelen
naar hot land van Tyrus on Sidon ; ook de inwoners
van die streek moesten getuige zijn van de wondermacht des
Heeren . Eene vrouw, wier dochtertje van den dowel bezeten
was, kwam tot den Heiland, en bad Hem dien boozers geest

De Kananeesche vrouw .

nit to werpen . J e z u s antwoordde baar echter niet, en coon
zijne discipelen Hem vraagden haar toch hot verzoek toe to
staan, daar zij hot Hem zoo lastig maakte, antwoordde Hij
„Ik bon niet gezonden dan tot de verloren schapen van hot
huffs Israels." De Heiland zeide dit, omdat doze vrouw uit de
heidenen was, en voor hen de tijd nog niet was gekomen,

176
waarin zij in de voile zegeningen des Evangelies zouden
deelen.
De vrouw hot zich echter den mood niet benemen ; gij ziet
op hot plaatje, dat zip voor den Heere nedervalt om bare
: „Heere, help mij !" to herhalen. Nu was J e z us' antbode
woord : „Hot is niet betamelijk hot brood der kinderen to
nemen, en den honden voor to werden ;" maar in dat antwoord
vond de vrouw sterkte voor hear geloof, en zeide : „Ja Heere!
maar do honden eten ook van do brokjes, die van do tafol
hunner heeren vallen." Des Heilands doel was beroikt, hear
geloof had do beprooving doorstaan, on nu was zijn woord
tot hear : „0 vrouw! groot is uw geloof ; u geschiede gelijk
gij wilt."
In huffs gekomen vond zij hare dochter gozond .
Zoo ik niet had geloofd, dat in dit leven
Mijn ziel Gods guest en hulp genieten zou ;
Mijn God! wear was mijn hoop, mijn mood gebleven?
Ik was vergaan in al mijn smart en rouw .
Wacht op den Heer, godvruchte schaar! houd mood ;
Hij is getrouw, de bron van alle good ;
Zoo dealt zijn kracht op u in zwakheid near ;
Wacht den, ja wacht ; verlaat u op den Heer.
PSALM 27 : 7.

25 . Verheerlijking des Heilands op den berg .
(Match . 17 : 1-10 .)
enigen tijd daarna klom J e z u s op eon berg om to
bidden, on liet Petrus, Jakobus en Johannes toe
Hem to volgen. Terwijl Hij bad, word zijn aangozicht veranderd
on bhnkende als do zon, en zljno kleederen werden wit gehjk
hot licht. De discipelen ,waren met sleep bezwaard, maar toen
zip ontwaakten, zagen zlj de heerlljkheld des Heilands, en ook
flat twee mannen met Hem spraken over den flood, dien Hij
weldra to Jeruzalem zou ondergaan . Zij herkenden in hen
M o z e s en Eli as ; en P e t r u s zeide : „Heere, hot is good, flat
wij hier zijn, last ons hier drie tabernakelen bouwen, eon voor
U, en voor M o z e s on Eli a s elk eon ." Terwijl hij nog sprak,
werden zij door eene wolk overschaduwd ; M o z e s on E i i a s
gingen daarin, en de discipelen hoorden eene stem uit de wolk
zeggen : „Daze is mijn geliefde Zoon, in Denwelken Ik mijn
welbehagen hob, hoort Hem !"
Bevreesd door wet zij geboord en gezion hadden, vielen zij
op hue aangezicht, maar J e z u s kwam bij hen, en raakte
hen aan zeggende : „Staat op en vreest niet!" Zij stonden op,
en zagen rondom zich, maar niemand was or moor den J e z u s
alleen . Hij gebood hue echter niemand jets van wet or gebeurd
was to zeggen, totdat Hij uit de dooden zou zijn opgestaan.
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Zij begrepen nog niet, wet de Heere bedoelde, en vraagden
elkander, wet hot was uit de dooden op to staan, maar later
leerden zij hot verstaan, en wet zij op den berg hadden gehoord en gezien, word hun eon krachtig bewijs voor de waarhoid des Evangelies. P e tr u s getuigde later, dat zij op don
berg do majesteit des Heeren hadden aanschouwd :
Want Hij heeft van God den Vader eer en heerlijkheid ontvangen,
als zoodanig eene stem van de hoogwaardige heerlijkheid tot Hem
gebraoht word : ,,Doze is mijn geliefde Zoon, in Denwelken 1k mijn
welbehagen hob."
2 PETE . 1 :17 .

26 . Jezus gaat near hot Loof huttenfeest .
(Joh . 7 :1-53 . Luk . 10 :38-42 .)

oen hot feest der Loof hutten nabij was, vraagden de
brooders des Heeren Hem, of Hij ook niet near Judea
ging, want als Hij zulke wonderen verrichtte,moest Hij Zich
toch aan do wereld openbaren . Zip zeiden dit ult ongeloof ;
J e z u s antwoordde hun ook, dat hot zijn tijd nog niet was,
maar dat zij alleen near hot feest konden gaan. De Heiland
moist, dat do Joden van Judea Hem zochten to dooden, en besloot daarom in stilte near Jeruzalem to vertrekken, en zijn
weg door Samaria to nemen .
Eer J e z u s met zijne discipelen Jeruzalem bereikte, kwam
Hij aan eon vlek, Bethanie geheeten ; dear woonden twee
zusters, M a r t h a en M a r i a genaamd ; bij hear nam de Holland zijn intrek . M a r t h a deed nu alles om harm gast eene
waardige ontvangst to bereiden, on was druk bezig met dienen .
Terwijl Martha diende, zat Maria aan Jezus' voeten, om
zijn woord to hooron, wet M art h a in stilte zeer ergerdo .
Eindelijk kon zij niet langer zwijgen ; zij zeide tot J o z us :
„Heere, trekt Gij hot U niet aan, dat mijno zuster mij alleen
last dienen, zeg hear toch, dat zij mij helpo." De Heiland antwoordde op die klacht : „M art ha, Martha, gij bekommert
on ontrust u over vole diegen, maar oen ding is noodig ; dock
Maria heeft hot goede deel gekozen, dat niot van hear zal
weggenomen worden."
Ondertusschen spraken de menschen to Jeruzalem op hot
feest or druk over, of J e z u s al of niot zou komen . De gedachten over J o z u s warm zeer verschillend on togenstrijdig ;
sommigen zeiden : „Hij is good," maar ook anderen : nHij verleidt de menschen ;" openlijk durfden zij hunno mooning niet
uitsprekon uit vrees voor de Joden . Midden op hot feest
kwam J e z u s to Jeruzalem on leorde in den tempel ; de Farizeen zonden dienaren om Hem to grijpen, maar de Heiland
ging vrijmoedig voort over de goddelijkheid zijnor zending to
spreken . Op den grooten dag van hot feest stond Hij in
den tempel, on noodigde al degenen, die behoefto hadden aan
Vijfde druk.
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de gaven der genade om tot Hem to komen, zeggende : „Zoo
iemand dorst, die kome tot Mij, en drinke !" en verkondigde,
dat alien, die in Hem gelooven, stroomen des levenden waters
zouden deelachtig worden, dear de Heilige Geest op hen zou
worden uitgestort . Er waren menschen, die bij hot hooren deter
woorden geloofden, en getuigden : „Dezeis de Christus," maar
anderen twijfelden . De dienaren, die uitgezonden waren om
J e z u s gevangen to nemen, kwamen onverrichter take bij de
Farizeen terug, en op hunne vraag : waarom zij Hem niet
hadden gebracht, was hun antwoord : „Nooit heeft iemand
gelijk Deze gesproken!" Dit antwoord voldeed den Farizeen
niet ; luide gaven zij hunne vijandschap tegen J e z us to kennon, en toen eon uit hen, N i k o d e m u s, eon woord ten voordeele van den Heiland sprak, word hij spoedig door hen tot
zwijgen gebracht .
't Getal van mijn vervolgers is tear groot,
van hen, die mij als weerpartijders haters ;
Maar 'k wijk van uw getuignis in goon nood .
Ik hob gezien, hoe zij, die U vergaten,
Trouwloosheid doers . Gij we et, hoe 't mij verdroot,
Als ik hen zag uw heilig woord verlaten .
PSALM 119 :79 .

27 . Genezing van den blindgeborene .
(Joh . 9 : 1-41 .)
r was to Jeruzalem eon blindgeborene, die gewoonlijk
aan den weg tat to bedelen . J e z u s zag hem eons in
hot voorbijgaan, en zijne discipelen vraagden Hem : „Rabbi,
wie heeft or gezondigd, daze of zijne ouders, dat hij blind
zou geboren worden?" De Heiland antwoordde, dat dit ongeluk
hem niet om de eene of andere zonde overkomen was, maar
opdat Gods workers in hem zouden geopenbaard worden .
Daarop naderde de Heere den blinde, spoog op de aarde, on
na shjk van dat speeksel gemaakt to hebben, bestreek Hid
daarmede de oogen des blinders, en gebood hem zich in hot
badwater, Siloam, to gears wasschen ; de man gehoorzaamde,
en kwam ziende terug. Die hem gekend hadden, waren daarover verwonderd, on moisten niet taker, of hij wel de man
was, dien zij aan den weg hadden tiers bedelen . Hij zeide
hun : „Ik bon diezelfde ;" en op hunne vraag, hoe hot kwam,
dat hid nu kon tiers, vertelde hid, moat J e z u s gedaan had, maar
wear de Heiland nu was, moist hij niet .
De menschen brachten den blindgeborene bij do Farizeen,
dozen vonden in die genezing, die wader op den Sabbat had
pleats gehad, nieuw voedsel voor hunne ergernis . Er ontstond
tweedraeht onder hen, omdat or waren, die meenden, dat
J e z u s door die genezingen den Sabbat ontheiligde, en dus
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niet door God gezonden kon zijn, en anderen widen, dat
remand, die zulke werken verrichtte, geen zondaar kon wezen .
De blindgeborene moest dit verschil beslissen ; hi' s rak terstond zijne overtuiging uit : „Hij is een profeet ." Nu meenden
de Joden, dat hij hen bedroog, en dat zijne blindheid maar
een voorwendsel geweest was, en riepen zijne ouders om die
er naar to vragen . Zijne ouders bevestigden, dat hun zoon
blindgeboren was, maar wilden liever niet over zijne genezing
spreken, omdat de Joden reeds besloten hadden, dat ieder, die
J e z u s als den Christus beleed, uit de synagoge zou geworpen
worden, daarom widen zij : „Hij heeft zijnen ouderdom, vraagt
hemzelven, hij zal van zichzelven spreken ." Men riep hem, en
de Joden widen tot hem, dat hij toch Gode de eer moest
geven, daar zij wel moisten, dat de man, die hem genezen had,
'
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De genezing van den blindgeborene.

een zondaar was . De blindgeborene antwoordde : ,,Of Hij een
zondaar is, weet ik niet, maar wdl, dat ik blind was, en ziende
ben geworden ." En toen hij op hunne vraag, hoe dat geschied
was, wide, dat hij, hun dat reeds verhaald had, vroeg hij hun :
„waarom wilt g~j het wederom hooren ; wilt gij ook zijne
disclpelen worden ?" Zip werden zeerr toorni en begonnen
hem uit to schelden, en to zeggen : „Gig zijt zijn discipel, maar wig
zijn discipelen van M o z e s ; wij weten wel, dat God tot M oz e s gesproken heeft, maar niet vanwaar Deze is ." De blindgeborene vatte hen op dat woord, en wide, dat zoo J e z u s
niet door God gezonden was, Hij onmogelijk dit wonder had
kunnen verrichten. Na steeg de woede der Farizeen ten top ;
zij wierpen den man uit de synagoge .
Als J e z u s hoorde moat or geschied was, vond Hij hem, dien
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zij uitgeworpen hadden, en zeide tot hem : „Gelooft gij in den

Zoon van God?" De blindgeboreno antwoordde : „Wie is Hij
Heere ! opdat ik in Hem moge gelooven ?" en toen J e z u s
hem zeide : „Gij hebt Hem gezien, Die met u spreekt, Dezelve
is hot," riep hjj uit : „Ik geloof, Heere!" en aanbad Hem .
De Heiland zeide tot die Hem omringden : „Ik bon tot een
oordeol in de wereld gekomen, opdat de blinders ziende, en de
zienden blind zouden worden ." De Farizoen vraagden daarop,
of zij dan ook blind waren, maar J e z u s zeide, dat juist nu
zij meenden to zion, zij daardoor hunne verblinding bewezen .
't Is de Heer, wises mededoogen
Blinders schenkt hot lieflijk licht.
Wie in 't stof lag neergebogen,
Wordt door Hem weer opgericht .
God, die lust in waarheid heeft,
Mint hem, die reehtvaardig leeft.
PSALM 146 :6.

28 . Gelijkenis van den barmhartigen Samaritaan, en
van den rijken dwaas .
(Luk. 10 :25-38 . 12 :13-22 .)
ens vraagde eon wetgeleerde den Heiland, wat hij doers
moest om hot eeuwige levee to beerven . J e z u s antwoordde hem : „Wat is in de wet geschreven ?" De wetgeleerde
noemde dadelijk de hoofdsom der wet : „Gij zult den Heere,
uwen God, lief hebben met geheel uw hart en met geheel uwe
ziel en met geheel uwe kracht en met geheel uw verstand . en
uw naaste ale uzelven ;" waarop J e z u s hem antwoordde
„Doe dat en gij zult levers ." Toch wilds de wetgeleerde zichzelven rechtvaardigen, en vraagde daarom : „Wie is mijn
naaste?" Hierop verhaalde de Holland hem doze gehjkenis :
Eon zeker mensch reisde van Jeruzalem naar Jericho, maar
onderweg viol hij in handers van moordenaars, die hem sloegen, en half dood listen liggen . Eenigen tijd daarna kwam eon
priester dienzelfden weg langs ; hij zag den gewonde wol, maar
glng aan de overzijde van den weg voorbij ; een leviet, die
na hem voorbijkwam, deed hetzelfde . Maar daarna kwam eon
Samaritaan op die plaats ; den gewonde ziende liggen ging hij
tot hem, vorbond zijne wonders, en verzachtte die met olio en
wijn, waarna hij hem op zijn eigen boost plaatste, on naar de
herberg voerde . Eer hij den anderen dag wegreisde, gaf hij
den waard twee penningen met den uitdrukkelijken last good
voor hem to zorgen, wat hij moor aan den kranke ten koste
zou loggers, zou hij hem bij zijne terugkomst geven .
De Heiland vraagde nu : „Wie van doze drie is de naaste
van den ongelukkigen reiziger geweest?" De wetgeleerde moest
wel antwoorddn : „Die barmhartigheid aan hem bewezon heeft ;"
J e z u s vermaande hem desgelijks to doers .
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Eon andermaal toen vela duizenden bijeengekomen waren
om den Heiland to hooren, maakte iemand van die gelegenheid gebruik om Hem to vragen : „Meester! zeg toch aan mijn
broader, dat hij de erfenis met mij deele !" J e z u s antwoordde
„Mensch ! wie heeft Mij tot een scheidsman over die dingen
aangesteld?" en vermaande zijne hoorders zich to wachten
voor gierigheid, dear hat geluk niet in den overvloed van
aardsche goederen gelegen is . Om hun dit to doers verstaan,
verhaalde Hij hun wader eene gelijkenis :
Het land van een rijken man had een ruimen oogst opgeleverd, zoodat hij zelfs niet moist, wear hij zijne vruchten zou
bergen . Eindelijk bedacht hij er wet op ; hij zeide : „Ik zal
mljne schuren of broken, en grootere bouwen, en daarm al
mijne goederen verzamelen ; den ken ik tot mijzelven zeggen :

De rijke dwaas.

„Nu hebt gij voor vole jaren voorraad verzameld, flu kunt gij
rust nemen, en eten en drinkers en vroolijk zijn ." Gij ziet op
hot plaatje, hoe hij zich over zijne schatten verheugt ; maar
God zeide : „Gij dwaas, in dozen nacht zal men uwe ziel van
u afeischen, en voor wien zal den al wet gij verzameld hebt zijn?"
Zoo dwaas is ieder, die or slechts op bedacht is aardsche
schatten to verzamelen, en nog niet zijn waren rijkdom in
God heeft gevonden .
Vergadert u geene schatten op de aarde, wear ze de mot en de
roast verderft, en wear de dieven doorgraven en stolen ; maar vergadert u schatten in den hemel, wear ze noch mot, noch roast verderft, en wear de dieven niet doorgraven noch stolen : want wear
uw schat is, dear zal ook uw hart zijn .
MATTH. 6 :19-21 .
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29 . Jezus vertrekt near hat land ears de overzijde
der Jordaan . (Joh. 10 :1--40 .)
JE ii gelegenheid van hat feast der vernieuwing des tem-

pels, sprak 3 e z u s wader to Jeruzalem tot de aldaar
verzamelde menigte . Tegenover hen, die zich voor leidsheden
des yolks uitgaven, en toch alle kenmerken misters, dat zij
door God gezonden waren, stelde Hij Ziehzelven als den waren
Herder der schapen . Torwijl de huurling bij hat gezicht van
den wolf vliedt, stelt de ware Herder zijn levee voor de
schapen ; zoo zoo de Heiland Zich openbaren als de goede
Herder, die de zijnen kept, en zijn levers voor hen stelt, en
ook van hen gekend wordt . De Joden hoorden doze woorden
aan met ergernis, en Jezus in hot voorhof 'van Salomo
ziende wandelen, vraagden zij Hem, waarom Hij hue
niet zeide, of Hij de Christus was? J e z u s antwoordde,
dat Hij hue dat reeds gezegd had, maar dat zij hot niet geloofden, en woes hen op zijne workers als bet bewijs voor de
waarheid zijner woorden . Hij voegde or bij, dat hue ongeloof
bewoes, dat zij niet van zijne schapen waren, dear daze zijne
stem hooren, en Hem volgen, en ook niemand hen uit zijne
hand zal rukken, dear de Vader zo Hem heeft gegeven . Toen
Hijj zijno rode besloot met to zeggen : „Ik en de Vader zijn
d," werden de Joden zoo boos, dat zij Hem wilden steenigen . Zij konden echter den Heiland goon kwaad doers ; de tijd,
dat Hij Zich aan hen overgaf, was nog niet gekomen ; Hij
bleof evenwel niet in Judea, maar ging near hot land aan de
overzijde der Jordaan, wear J o h a n n e s gedoopt had .
Ik ban de goede Herder : de
de schapen .

goede herder stelt zijn levers voor
Jog. 10 :11 .

30. Gelijkenissen van hat verloren sehaap, den verloren penning en den verloren zoon .
(Lukas 15 :1-32 .)
ok in hot Overjordaansche kwamen or vole tollenaars
en zondaren om den Heiland to hooren ; dit wekto de
ergernis der Farizeen, die Hem vorweten, dat Hij zondaren
ontving, on met hen at. J e z u s antwoordde op die beschuldiging door hue to zeggen :
Wanneer iemand honderd schapen heeft, en eon daarvan
verliest, zal hij niet de negen en negontig in de woestijn
laten om hat afgedwaalde op de bargee to zoeken, en als hij
hot gevondon heeft, hat op de schouders near huffs dragon,, on
dear zijne vrienden en boron roepen om hen in zijne bhjdschap to doers deelen ? Zoo zal or in den hemel vreugde zijn
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over ears zondaar, die zich bekeert, meer tan over negen en
negentig rechtvaardigen, die geene bekeering noodig hebben .
Ook zal eene vrouw, die tiers penningen bezit, en een daarvan
verliest, eene kaars aausteken, en hat hues in alle hoeken
doorzoeken om den verloren penning to vinden, en als zij lien
gevonden heeft, hare vriendinnen en buurvrouwen roepen
om die to vertellen, tat zij haren penning teruggevonden
heeft . Alzoo zal er blijdschap z jn voor Gods engelen over
een zondaar, die zich bekeert .
Nog verhaalde J e z u s hun daze gelijkenis
lament had twee zo len ; de jongste kreeg op zijn verzoek
van zijn vader hat tee van h goad, dat hem toekwam, en
reisde daarmede near een vergelegen land ; dear leefde hji

De verloren zoon.

overdadig, zoodat hij weldra alles, wet hij bezat, had doorgebracht. Toen er flu een hongersnood in tat land kwam, begon
hij ears alles gebrek to lijden . Om toch jets to kunnen verdienen, ging hid in dienst van een der burgers van dot land .
Gij ziet hem op bet plaatje de zwijnen voor zijn meester
hoeden ; maar ook tit werk bracht hem niet veal voordeel ;
menigmaal begeerde hij zijn honger to mogen sullen met den
draf, tiers de zwijnen aten, maar niemand gaf hem then . Onder
al the ellende kwam hij tot zichzelven, en zeide : „Hoevele
huurlingen mijns vaders hebben overvloed van brood, en ik
verge van honger, ik zal opstaan en tot mien vader gaan, en
tot hem zeggen : „Vader, ik heb gezondigd tegen den hemel,
en tegen u, en ik , ban niet meer waardig uw zoon genoemd
to worden, mask mho als een uwer huurlingen ." Hid deed, wet
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hij zeide, en keerde naar zijne vaders huffs terug . Zijn vader
zag hem van verre aankomen, en met ontferming bewogen
hop hid hem tegemoet, viol hem om den hall, en kuste hem .
De zoon beleed, dat hij gezondigd had, en niet moor waardig
was zijn zoon genoemd to worden, maar de vader beval zijnen
dienstknechten hem hot bests kleed aan to trekken, en een
ring aan zijne hand en schoenen aan zijne voeten to doers ;
ook moest hot gemeste kalf worden geslacht, en de maaltijd
tar sere van den verloren, maar flu wedergevonden zoon worden aangericht.
Ondertusschen was de oudste zoon op hot void geweest, bij
zijne terugkomst hoorde hij hot gezang en hot gerei, en riep
eon van de knechten om dien to vragen, wat dit alles beduidde . De knecht antwoordde : „Uw brooder is gekomen, en
uw vader heeft hot gemeste kalf geslacht, omdat hij horn gezond weder ontvangen heeft." Dit antwoord wekte zijn toorn ;
hij wilds niet binnengaan . Ook hem ging zijn vader tegemoot, en bad hem om binnen to komen ; maar zijn antwoord
was : „Ik dien u nu zoovele jaren, en hob nooit uw gebod
overtreden, en toch hebt gij mij nooit een bokje gegeven om met
mijne vrienden feast to houden ; maar nu doze, uw zoon gekomen is, die uw good schandelijk heeft doorgebracht, nu
hebt gij voor hem hot gemeste kalf geslacht !" De vader antwoordde hem : „Kind, gij zijt altijd bij mij, en al bet mijne
is ook hot uwe ; maar nu past hot ons vroolijk en blijde to
zijn, want doze uw brooder was dood, en hij is weder levend
goworden, hij was verloren, en is gevonden ."
Een stroom van ongerechtigheden
Had d'overhand op mij ;
Maar ons weerspannig overtreden
verzoent en zuivert Gij .
welzalig, dien Gij hebt verkoren,
Dien G'uit al 't aardsch gedruisch
Doet nadren, en uw heilstem hooren,
Ja worsen in uw huffs .
PSALM 65 : 2 .

31, Gelijkenis van den rijken man en Lazarus,
(Luk . 16 : 19-31 .)
en andormaal had J e z u s or van gesproken, dat, gelijk
hot onmogehjk is twee heeren to dienen, wig ook God
en de wereld niot tegelijk kunnen lief hebben . De Farizeen
warden boos daarover, omdat dit woord hunno geldgierigheid
kwetste, maar do Holland zeide hun, dat zij zich wel voor de
menschen konden rechtvaardigon, maar dat God hunne harten
kende ; want wat hoog is voor de menschen, is voor Hem eon
gruwel. Toon verhaalde Hij hun doze gelijkonis
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Er was eons eon rijk man, die met schoone kleederen bekleed was, en alle dagen in weelde leefde . Voor de poort van
zijn huffs lag eon arme bedelaar, L a z a r u s genaamd, die begeerde zich to voeden met de kruimeltjes die van de tafel
van den rijke vielen . Gij ziet op hot plaatj e, hoe hij daar hgt
bedekt met zweren, terwijl niemand zich over hem bekommert,
en alleen de honden nog eenige verlichting in zijne smarten
brengen door zijne zweren to likken . Maar toen de bedelaar
stierf, word hij door de engelen in A b r a h a m s schoot go
dragon . De rijke stierf ook, en word begraven, maar toen hij
in de eeuwigheid ontwaakte, beyond hij zich in de hel, en zag
Lazarus in Abrahams schoot . Hij riep : „Vader Abraham,
ontferm u toch over mij, en zend L a z a r u s om met hot
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uiterste van zijn vinger mijne tong wet net to waken, en to
verkoelen, want ik lij d smart in doze view ." Abraham antwoordde hem : „Kind ! gedenk, dat gij in uw levee hot goede
hebt ontvangen, en L a z a r u s hot kwade, en flu wordt hij getroost, en gij lijdt smarten . En behalvo dit, daar is eene
groote kloof tusschen de plaats, waar gij zijt, en die, waar
wij zijn, zoodat hot onmogelijk is om bij elkander to komen ."
Nog vraagde de rijke, dat den toch L a z a r u s near zijne vijf
brooders , mocht gezonden wordon om hen to waarschuwon,
opdat zij niet ook in die plaats der pijnigmg kwamen . A b r sh a m antwoordde hem : „Zij hebben M o z e s en de profeten,
dat zij die hooren ." Do rijke meende, dat zij zich oerder
zouden bekeeren als iemand van de dooden tot hen hoenging ;
maar A b r a ham zeide : „Indien zij M o z e s on de profeten
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niet hooren, zoo zullen zij ook, al ware hot, dat iemand uit
de dooden opstond, zich niet laten gezeggen ."
Gods macht verbreekt den arm der goddeloozen,
Terwijl zijn hand rechtvaardigen geleidt ;
Al treden z'op goon weg, bezaaid met rozen,
Zij wachten 't hell, door God hors toegezeid .
Hij kept hun tijd : zij zien, in spijt der boozers,
Hun erfenis bewaard in eeuwigheid.
Psezat 37 :9.

32 . Opwekking van Lazarus.
(Job . 11 :1-52 .)
erwijl J e z u s nog in hot Overjordaansche was, zonden
M a r t h a en M a r i a Hem de boodschap, dat hun broeder L a z a r u s krank was . Op hot ontvangen dezer tij ding
zeide J e z u s : „Doze krankheid is niet tot den dood, maar ter
heerlijkheid Gods, opdat de Zoon Gods door dezelve verheerlijkt worde ." Hij begaf Zich ook niet 'terstond naar Bethanie,
maar bleef nog twee dagen in de plaats waar Hij was ; daarna
grog Hid naar Judea. Onderweg zeide Hid tot zijne discipelen :
„Lazarus, onze vriend slaapt ." Zij meenden, dat Hij sprak
van de rust des slaaps, maar J e z u s zeide hun, dat Hij den
slaap des doods bedoeld had, maar dat Hij blijde was niet
daar geweest to zijn, opdat zij zouden gelooven . Te Bethanie
gekomen vond Hij, dat L a z a r u s vier dagen geleden reeds
begraven was ; vole Joden uit hot naburige Jeruzalem waren
bij M a r t h a en M a r i a gekomen om haar to troosten . Zoodra
M a r t h a hoorde, dat J e z u s kwam, ging zij Hem . tegemoet,
en zeide tot Hem : „Heere, zoo Gij hier geweest waart, zoo
mien broeder niet gestorven zijn, maar ook nu weet ik, dat
God U alles zal geven, wat Gij van Hem begeert ." J e z u s
zeide haar : „Uw brooder zal weder opstaan ." Martha antwoordde : „Ik weet, dat hij opstaan zal in de opstanding ten
laatsten dage ;" maar de Heiland zeide : „Ik bon de opstanding
en hot levee ; en eon ieder, die in Mij gelooft zal niet sterven
in eeuwigheid . Gelooft gij dat ?" Martha beleed : „Ja Heere,
ik hob geloofd, dat Gig zit de Ohristus, de Zone Gods ."
Hierop ging zij hare zuster M a r i a roepen . Ook doze kwam
blj den Holland, en viol ears zijne voeten met de klacht : „Heere!
indien Gij hier geweest waart, zoo ware mijn broeder niet
gestorven."
Als J e z u s haar en de Joden, die met haar waren, zag
weenen, word Hij zeer bewogen, en vraagde, waar L az a r u s
lag ; terwijl zij Hem naar hot graf brachten, weende Hij . De
Joden zeiden : „Ziet, hoe lief Hij hem had!" Er waren ook menschen die meenden, dat Hid, die de blinders ziende gemaakt had,
to ch ook wel had kunnen makers, dat L a z a r u s niet gestorven
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ware. Ondertusschen was J e zu s aan hat graf gekomen ; Hij
bevel burs den steep, die daarop lag, wag to nemen . Martha
maakte de tegenwerping, dat hear broader al vier dagen in
hot graf gelegen had, dus dat de ontbinding al merkbaar was,
maar J e z u s antwoordda hear : „Hob 1k u niet gezegd, dat
zoo gij gelooft, gij de heerlijkheid Gods zian zult?"
Nadat zip flu den steep weggenomen hadden, hief J e z u s do
oogen op, en zeide : „Vader, 1k dank U, dat Gij Mij gehoord
hebt, maar 1k moist, dat Gig Mid altijd hoort, maar om der
scharo moil, hob 1k dit gezegd, opdat zij zouden gelooven, dat
Gig Mij gezonden hebt ." Toen riep Hid met groote stem :
„L a z a r u s, kom uit !" Op dat moo ord kwam de gestorvene uit
hot graf ; nog was hij met grafdoeken omwonden, maar J e z u s
zeide : „Ontbindt hem en last hem heengaan ."
Velen van hen, die bij dit wonder tegenwoordig waren, geloofden in den Heiland . Alleen de Farizeen warden er door
verbitterd, en beraadslaagden, wet zij doers zouden, want als
dat zoo voortging, zou weldra hot geheele yolk in Hem golooven, en den konden de Romeinen wel eons komen, en stad
en land innemen . Een uit hen, K a j of as, die dat jeer hoogepriester was, gaf hun den read J e z u s to dooden, omdat hot
toch beter was, dat een mensch stierf, den dat hot geheele
yolk verloren ging. Dit zeide hij niet uit zichzelvon ; onwetend
voorspelde hij, dat de Heere J e z u s zou sterven, opdat zijne
gemeente niet alleen uit dat yolk, maar ook uit de Heidenen
vergaderd, in zijn dood hot eeuwige levee zou vinden .
voorwaar, voorwaar, zeg lk u, die in Mij gelooft heeft hat eeuwige
Jox. 6 :47.
levee.

33 . Gelijkenis van den Farizeer en den tollenaar .
(Lukas 18 :9-14 .)

m de aanslagen der Joden to ontgaan, begaf J e z u s
Zich near hot land van Efraim, en bleef dear met zijne
discipelen, totdat Hij bij gelegenheid van hot Paaschfeest
near Jeruzalem opging. Onderweg ging Hid voort hot yolk to
onderwijzen .
Eons toen Hij moist, dat or onder zijne hoorders waren, die
meenden rechtvaardig to zijn, on de anderen verachtten, verhaalde Hij doze gelijkepis
Twee menschen gingen near den tempel om to bidden, de
eon was een Farizeer, de ander een tollenaar . Hot abed van
den Farizeer was : „0 God, ik dank U, dat ik met zooals
andere menschen eon roover, een onrechtvaardige, of eon overspeler ban, nosh ook eon zooals die tollenaar . Ik vast tweemaal in de week, en goof hot tiende deal van al, wet ik bezit ."
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Gij ziet hem op het plaatje in het gevoel zijner eigenwaarde
zijne oogen naar den hemel opheffen ; gig ziet ook den tollenaar op een afstand staan . Deze durfde zijne oogen niet opheffen, maar ten teeken van berouw, sloeg hij op de burst
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zeggende : „0 God, wees mij zondaar genadig ." Toch was het
juist die tollenaar, die genade bid God vond, en gerechtvaardigd naar huffs terugkeerde .
Hij slaat toch, schoon oneindig hoog,
Op hen het oog,
Die nedrig knielen ;
Maar ziet van ver met gramschap aan
Den ijdlen waan
Der trotsche zielen.

PSALM 138 :3b,

34. dezus ontvangt de kinderen. De Holland voorzegt
andermaal zijn lijden .
(Luk. 18 :15-17 . Match . 20 :17-28 .)
ens brachten eenige ouders hunne kinderen tot den
Heiland om door Hem gezegend to worden ; de discipelen bestraften hen daarover, maar J e z u s zeide : „Last de
kinderen tot Mij komen, en verhindert ze niet, want derzulken
is het komnkrijk der hemelen," en voegde er bid, dat, wie hot
koninkrijk Gods niet als eon kind ontvangt, niet daarm zal
komen ; daarop omving Hij de kinderen met zijne armen, en
zegende ze.
Nog altij d waren zij op weg naar Jeruzalem, en J e z u s
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voorzegde bij vernieuwing aan zijne jongeren, dat to Jeruzalem ales aan Hem zou volbracht worden, wat door de profeten voorspeld was ; Hij zou den Heidenen overgeleverd, bespot
en bespogen worden, daarna zouden zij Hem geeselen en
dooden, maar op den derden dag zou Hij weder opstaan. Bij
hat hooren dezer woorden kwam S al o m e, de moeder van
J ak o b u s en J o h a n n e s, tot den Heiland, met de bade, dat
aan hare twee zonen de plaatsen aan des Heeren rechter- en
linkerhand in zijn koninkrijk zouden gegeven worden . J e z u s
antwoordde : „Gij weet niet wat gij begeert !" en vraagde hun,
of zip bereid waren in zijn hjden te dealers, en toen zip dit
toestemmend beantwoordden, zeide Hij dat dit hjden wel hun
deal zou zijn, maar dat de plaatsen aan zijne rechter- en linkerhand gegeven zouden worden aan hen, wien zij door den
Vader bereid waren . De andere tiers discipelen namen let aan
J o h a n n e s en J a k o bus zeer kwalijk, dat zij dit gevraagd
hadden, maar J e z u s bestrafte hen daarover, en zeide hun,
dat wie onder hen groot wilde wezen alley dienaar moest
worden, en wees hen daarbij op zijn eigen voorbeeld zeggende :
Want ook de Zoon des menschen is niet gekomen om gediend to
worden, maar om to dienen, on zijne ziel to geven tot een rantsoen
voor velars.
MARKUS 10 :45.

35 . Jezus nabij en to Jericho .
(Match . 20 :30-34 . Lukas 19 :1-10 .)
e z u s was tot dicht nabij Jericho gekomen ; twee blinden, die aan den wag zaten to bedelen, hoorden Hem
voorbijgaan, en riepen : „Heere, Gij Zoon van David, ontferm
U onzer!" De menschen bestraften hen, maar hoemeer zij hun
hot zwijgen oplegden, hoe harder zij riepen . De Heiland stood
itil, riep hen, en vraagde hun : „Wat wilt gij, dat 1k u doe?"
Bun antwoord was : „Heere, dat ooze oogen geopend worden ."
Met barmhartigheid bewogen raakte Hij hunne oogen aan, en
terstond warden ze ziende, en volgden Hem .
In Jericho woonde eon overste der tollenaren, Z a c h e u s
;enaamd .Ook daze had gehoord, dat J e z u s in de stad zou
komen ; hid verlangde zeer Hem to zien, maar daar hid klem
van persoon was, klom hij in eon wilden vijgeboom om die
begeerte to kunnen voldoen . Gij ziet op hat plaatje, dat, toen
hij daar in den boom zat, J e z u s voorbijkwam, en staan
bleef. De Heiland had hem gezien, en zeide : „Z a c h e u s ,
haast u en kom af, want Ik moat heden in uw huffs blijven ."
Z a c h eu s klom spoedig naar beneden, en ontving den Heere
met blijdschap . De menschen waren daarover weder ontevreden, omdat naar hun zeggen de man, bij wien J e z u s intrek
;enomen had, eon slecht mensch was . Z a c h e u s echter zeide
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„Hears, de helft mijner goederen geef ik den armen, , en zoo
ik iemand jets door bedrog ontvreemd hob, dat geef 1k vierdubbel wader." J e z u s zeide tot hem, dat op dien dag die
mooning eene zalige onderscheiding was to beurt gevallen, daar

Zachens in den vijgeboom.

Zachens een echte zoon van Abraham geworden was ;
want de Zoon des menschen was gekomen om to zoeken en
zalig to waken, moat verloren was.
Komt, luistert toe, gij godgezinden!
Gij, die den Heer van harts vreest!
Hoort, moat mij God deed ondervinden ;
moat Li gedaan heeft aan mijn geest .
'k aloeg heilbegeerig 't oog naar boven ;
Ik riep den Heer ootmoedig aan ;
Ik mocht met mood en hart Hem loven,
Hem, die alleen mij bij kon staan .
PSALM 66 :8 .

36 . Eezus to Bethanie door Maria gozalfd .
(Match . 26 :6-16 .)
C.~,es dagen voor hat Paaschfeest kwam de Heiland to
Bethanie ; daar was Hem in hat huffs van S i m o n den
melaatsche een avondmaal bereid . L a z a r us, dien de Heere
nit den dood had opgewekt, was een van degenen, die mode
aanzaten, en zijne zusters waren ook aldaar. Toen zij aan
tafel zaten, nam Mar i a eene albasten flesch met zeer kosteliike zaif, en goot die nit op hat hoofd des Heilands, zoodat
hat huffs van den rank der zalf vervuld word .
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Een der discipelen, J u d a s, kon dit niet stiizwijgend aanzien ; hij vond dit eene groote verkwisting, en meende, dat
het veel beter zou geweest sun, indien zij deze zalf, die stellig driehonderd penningen waard was, had verkocht, en bet
geld den armen gegeven . Niet zijne bezorgdheid voor de
armen, maar zijne geldgierigheid deed hem zoo spreken ; bet
bewaren van bet geld was hem toevertrouwd ; door zijn spreken keurden ook de andere discipelen Mar i a's handelwijze af .
J e z u s dacht er echter geheel antlers over ; Hij zeide, dat zij
Maria hierover niet moeilijk moesten vallen ; zij had integendeel een goed werk verricht . De armen zouden altijd in hun
midden blijven, zoodat zij hun ten alien tijde konden weldoen,
maar de Heiland zou niet altijd met hen zijn . Maria had die
zalf over Hem uitgestort tot eene voorbereiding voor zijne
begrafenis ; daarom zou ook overal, waar bet evangelic gepredikt werd, tot hare gedachtenis worden gesproken, van wet
zij gedaan had.
J u d a s I s k a r i o t was door deze woorden niet tot betere
gedachten gebracht ; de gierigheid had de overhand in zijn
hart, hij grog naar de overpriesters en vraagde hun ., hoeveel
zij hem wllden geven, als hid J e z u s aan hen overleverde .
Verblijd, dat zij zulk eene goede gelegenheid vonden om hun
wensch vervuld to krijgen, beloofden zij hem dertig zilveren
penningen voor zijne misdeed . Van dien tijd of zocht Ju d a s
eene gelegenheid zijn opzet to volvoeren.
De Heer bewaart de ziel, die Hem bemint ;
Maar Hij verdelgt dien Hij godloos bevindt .
Mijn blijde tong zal roemen in den Heer,
En alle vlegsch zal juichen tot Gods eer .
PSALM 145 :7 .

37 . Jezus' intocht in Jeruzalem .
(Match . 21 :1-9 . Luk.19 :39-42 .)
an Bethanie vertrok de Heiland naar Jeruzalem. Dicht
bij de stad gekomen, zond Hij twee zijner discipelen
uit met den last om in een vlek, dat dear tegenover lag, eene
ezelin en hear veulen to halen. De Heere beschreef hun nauwkeurig, waar zij doze dieren zouden vinden, en voegde er bij,
dat, wanneer remand hun vraagde, waarom zij ze ontbonden
en medenamen, zip moesten antwoorden : „De Heere heeft ze
noodi ." De discipelen deden, wet de meester hun bevolen
had . ~ die ezelin ezeten deed de Heere Jesus zijn intocht
in Jeruzalem ; eene meni to menschen, hoorende dat Hij kwam,
in en Hemp to emoet, en bewezen Hem koninklijke hulde
door banns kleederen en palmtakken op den weg to spreiden,
en to roepen : ,,Hosanna, den Zone D a v i d s ! Gezegend is Hij, die
komt in den naam des Heeren! Hosanna in de hoogste hemelen!
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Reeds de profeet Z a c h a r i a had voorspeld, dat Israels
Koning tot Zion zou komen als eon vorst des vredes, gezeten
op eene ezelin ; maar de Farizeen geloofden hot woord des
Heeren niet, zij ergerden zich over die eerbewijzingen, en
verzochten den Heiland zijne discipelen daarover to bestrai'en .
Maar J e z u s antwoordde, dat waar hot getuigenis der discipelen verstomde, hot bevestigd zou worden door de gebeurtenissen, die zouden volgen. De steenen van Jeruzalem zouden
getuigen, dat Israels Koning tot haar was gekomen, maar
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door haar was verworpen ; want daar die stall den tijd, dat
de Heere haar met zijne zegeningen bezoeht, ongebruikt liet
voorbijgaan, zou zij verwoest, en zouden hare kinderen verstrooid worden .
Toen Jezus, nabij de stall gekomen, dit oordeel voorspelde,
weende Hij over haar, zeggende : „Ocb, of gij nog bekendet,
in dozen uwen dag, wat tot uwen vrede dient . Maar flu is hot
verborgen voor uwo oogen ."
Gezegend zij de groote Koning,
Die tot ons komt in 's Heeren naam 1
Wij zeegnen U uit 's Heeren w oning ;
Wij zegenen U al to zaam .
De Heer is God, door wien w'aanschouwen
Het vroolijk licht, na bang gevaar ;
Bindt d'offerdieren dan met touwen
Tot aan de hoornen van 't altaar.
PSALM 118 :13.
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38 . Jezus in den tempel to Jeruzalem . Gelijkenis van
den wijngaard . (Match . 21 :12-18 . 33-43 .)

et was nu de laatste week, die de Heiland op aarde
itzou
doorbrengen ; des daags was Hij to Jeruzalem om
het yolk to onderwijzen en de kranken to genezen ; maar des
avonds ging Hij naar Bethanie om daar to overnachten . Den
dag na zijn intocht in Jeruzalem vinden wij Hem in den tempel ; evenals Hij vroeger gedaan had, dreef Hij de koopers
en verkoopers daaruit. Dit wekte de ergernis der overpriesters en schriftgeleerden, en toen flu ook de kinderen in den
tempel begonnen to roepen : „Hosanna den Zone Davids !"
konden zij niet zwijgen, maar zeiden tot den Heere : „Hoort
Gij wel wat dezen zeggen ?" J e z u s antwoordde hors : ,,Ja
hebt gij nooit gelezen : Uit den mond der kinderen en der
zuigelingen hebt Gij U lof toebereid ?" Zij durfden den Heiland
geen kwaad doers, omdat het yolk Hem gaarne hoorde ; maar Hij
wilt wat in burs hart was, en verhaalde daarom deze gelijkenis
Er was eens een heer, die een wijngaard plantte ; hij maakte
er eene heining omheen, en groef een wijnpersbak daarin,
bouwde een corers, en verhuurde toen zijn wijngaard aan landlieden, terwijl hij zelf buitenslands reisde . Toen de tijd der
vruchten was gekomen, zond hij zijne dienstknechten om die
to ontvangen, maar in plaats van de vruchten to geven, sloegen en doodden de landlieden die dienstknechten . De beer
des wijngaards zond nu andere knechten meer in geta,l, maar
• dezen werden eveneens behandeld. Eindelijk zond hij hun zijn
zoon zeggende : „Zij zullen toch mijn zoon ontzien ;" maar de
landlieden zeiden tot elkander : „Deze is de erfg~naam, last
ons hem dooden, dap kunnen wij de erfenis aan one behouden ." Daarop brachten zij den zoon buiten den wijngaard en
doodden hem .
De Heiland vraagde nu : „Wat zal de heer des wijngaards
den landlieden doers? en toen zij antwoordden : „Hij zal die
landlieden streng straffeu en den wijngaard aan anderen verhuren ;" bewees Hij hun, dat zij in dat woord hun eigen oordeel hadden uitgesproken . Omdat zij Hem verwierpen, Dien
God tot hen gezonden had, zou bet koninkrijk Gods van hen
genomen, en aan een yolk gegeven worden, dat zijne vruchten zou
voortbrengen.
De steep, dien door de tempelbouwers
Verachtlijk was een plaats ontzegd,
Is, tot verbazing der besehouwers,
Van God ten hoofd des hoeks gelegd.
Dit werk is door Gods alvermogen,
Door 's Heeren hand alleen geschied ;
Het is een wonder in onz' oogen ;
wij zien bet, maar doorgronden 't niet .
Vijfde druk .

PSALM 118 :11.
13
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39 . Gelijkenis der talenten . Schildering van hot
laatste oordeel . (Matth . 25 :14--46 .)
e Heiland verhaalde zijnen discipelen nog daze gelijkenis om bun to leeren, hoe zij zich voor zijne wederkomst
hadden to bereiden
Eon zeker mensch, die eene verre refs wilds ondernemen,
vertrouwde zijne goederen gedurende zijne afwezigheid aan
zijne dienstknechten toe . -Aan den eenen dienstknecht gaf hij
vijf talenten, aan den anderen twee, en aan den derden een ;
daarop vertrok hid . De eerste dienstknecht dreef handel met
de ontvangen talenten, zoodat hij or vhf andere mode won ;
de tweede deed hetzelfde, en won twee talenten ; maar do
derde maakte een kuil in den grond, en begroef daarin hot
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geld zijns heeren. Na langen tijd kwam de hear terug, en
riep zijne dienstknechten om verantwoording , to doen . Gij ziet
op hot plaatje, dat de eerste dienstknecht bid zijn beer , komt,
en hem brengt, wat hem was toevertrouwd, met wat hid daarenboven gewonnen heeft. Zijn hear preen hem zeggende : „Wel,
gij goods en getrouwe dienstknecht! over weinig zijt gij getrouw geweest, over veal zal ik u zetten ; ga in, in de vreugde
uws heeren ." Ook de tweede dienstknecht bracht zijne twee
talenten met de twee, die hij gewonnen had, on word door
zijn beer geprezen . Den derden dienstknecht ziet gij op hot
plaatje zijn talent opgraven, hij bracht hot aan zijn beer, zeggende : „Ik moist wel, dat gig eon hard mensch zit, en maait,
waar gij niet gezaaid hebt, daarom word ik bang, en hob uw
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talent goad geborgen ; dear hebt gij wet u toekomt." Zijn
hear antwoordde : „Gij booze en luie dienstknecht ! wanneer
gij dat alles moist, hadt gij mijn geld op winst moeten uitzetten ." Daarop gebood hij zijnen dienaren hat talent van den
laatsten dienstknecht weg to nemen, en hot aan den eersten,
die vijf talenten gewonnen had, to geven, en den luien dienstknecht in de buitenste duisternis to werpen .
Nog schilderde de Heiland zijne wederkomst ten oordeel
zeggende : „Wanneer de Zoon des menschen in zijne heerlijkheid zal komen en al de heilige engelen met Hem, den zal Hij
op den troop zijner heerlijkheid zitten, alle volken zullen voor
Hem vergaderd worden, en Hij zal ze van elkander scheiden,
gelijk een herder de schapen van de bokken scheidt ; de
schapen zullen tot zijne rechter- en de bokken tot zijne linkerhand gesteld worden . Dan zal de Koning zeggen tot hen,
die aan zijne rechterhand steep : „Komt, gij gezegenden mijns
Vaders, beerft hot koninkrijk, dat u bereid is van de grondlegging der wereld, want gij hebt bewezen Mij waarlijk lief
to hebben ."
Tot die aan zijne linkerhand zal de Koning zeggen : „Gaat
weg van Mij, gij vervloekten ! in hat eeuwige vuur, dat den
duivel en zijnen engelen bereid is ; want, gig hebt niet Mij,
meat de ongerechtigheid liefgehad ."
Vervloeking zal er zijn, voor wie in Jezus' wooden
Op aard niet heeft gezocht vergeving zijner zonden ;
Maar onverganklijk hail is uit gene bereid,
Voor wie tot Christus als zijn Heiland ward geleid .
STEM EN SNAREN No. 42 vs . 7.

40 . De Heiland met zijne jongeren aan den
Paasehmaaltijd .
(Luk . 22 : 7--14 . Joh . 13 : 1--32 . Match . 26 : 26--28 .)
et was twee dagen voor hot Paaschfeest ; J e z u s zeide
tot zijne discipelen, dat Hij op dat feast zou worden
overgeleverd om gekruisigd to worden . Toen hot Donderdagmorgen was, zond Hij twee van hen near Jeruzalem, zeggende
„Gaat heen near de stall, dear zult gij iemand ontmoeten, die
eene kruik water draagt, zegt tot hem : de Meester zegt : wear
is de eetzaal, dear Ik hat pascha met mijne discipelen eten
zal? en hij zal u eene weltoegeruste opperzaal wijzen, boreidt
hat aldaar." De discipelen deden wet hun gezegd was ; en
toen de avond was gekomen, zat de Heiland dear met hen
aan den paaschmaaltijd . Daarna heeft Hij de voeten der discipelen gewasschen, on hun daarin eon voorbeeld gegeven,
dat, indien Hij, hun Heer en Meester, Zich zoo diep vernederd
had, zij ook schuldig waren elkander to dienen .

196
Nu werd J e z u s in Zichzelven zeer bewogen, en zeide, dat
Hid moist, dat een uit hen Hem zou verraden . De discipelen
zagen elkander vragend aan om to weten, wie dat zou kunnen
zijn . P e t r u s wenkte J o h a n n e s, die het dichtst bij den Heere
zat~ , en deze , vraagde : „Heere, wie is het?" J e z u s antwoordde :
aan wren 1k het brood, nadat 1k het mgedoopt heb, zal
geven, hij is het." Daarop doopte hij het brood in den schotel
en gaf het aan J u d a s . Door dit bewijs van des Heilands
alwetendheid werd J u d a s niet tot inkeer gebracht ; hij verhardde zich tegen den Heere, stood op, en grog weg . J e z u s
list hem gaan, en zeidealleen : „Pat gig doet, doe dat haasteh~k ..",k " Niemand der discipelen verstond, moat dit beduidde ; zij
meenden, dat J u d a s moat moest gaan koopen, of den armen
moat geven ; maar wig zullen weldra zlen, waar hid in then donkeren nacht heenging .

De instelling van list H . Avondmaal.

Nadat Judas was heengegaan, zeide J e z u s : „Nu is de
Zoon des menschen verheerhjkt, en God i s in Hem verheerlijkt ." De Heiland zeide dit, omdat God Zichzelven wilds verheerlijken door zijn Zoon over to geven in den dood tot behoud van zondaren. Daarom steide Hij ook dienzelfden avond
list heilig Avondmaal in tot eene gedachtenis van zijn lijden
en dood. Hij nam bet brood, en gedankt hebbende brak Hid
bet, en gaf list den discipelen zeggende : „Neemt, set, dat is
mien hchaam, dat voor u gegeven wordt ." Ook nam Hid den
drmkbeker, en hun then gevende, zeide Hij : „Drinkt alien
daaruit, want dat is mijn bloed, list bloed des Nieuwen Testaments, dat voor velen vergoten wordt tot vergeving der zonden ."
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De Heere J e z u s heeft gewild, dat zijne gemeente deze instellmg tot zijne gedachtenis zal bewaren, totdat Hid komt,
opdat zij daarin eene krachtige verzekering zou bezitten, dat
Hid Zichzelven heeft overgegeven in den dood, opdat zondaren
voor eeuwig zouden worden behouden .
Brandofferen, noch offer voor de schuld,
voldeden aan uw eisch, noch eer ;
Toen zeid' ik : Zie, ik kom, o Heer!
De rol des Books is met mijn naam vervuld .
Mijn ziel, U opgedragen,
Wil U alleen behagen ;
Mijn liefd' en ijver brandt
Ik draag uw heilge wet,
Die Gij den stervling zet,
In 't binnenst ingewand.

PSALM 40 :4.

41, dezus vertrekt met zijne discipelen near den
hof Gethsemane . (Matth . 26 :30 46 .)
adat zij den lofzang gezongen hadden, vertrok de Heiland met zijne discipelen near den Olijfberg ; Hid sprak
hot nu openlijk voor hen uit, dat Hij nog maar een kleinen tijd
met hen zou zijn, en dat zij Hem niet konden volgen, wear
Hij nu heenging. Dit konden zij niet begrijpen ; P e t r u s
meende bereid to zijn met Hem in de gevangenis en in den
dood to gaan, en hierin stemden alien in ; maar de Heere
zeide, dat P etru s in dienzelfden nacht, eer de haan gekraaid
had, Hem driemaal zou verloochenen, en dat zij alien aan
Hem geergerd zouden worden,
i
Ondertusschen waren zij aan den hof Gethsemane gekomen .
Reeds moor den eons was J e z u s met zijne discipelen dear
vergaderd geweest, maar nu bevel Hij hun aan den ingang
to wachten, totdat Hij zou gebeden hebben ; alleen Petrus,
J a k o b u s en J o h a n n e s mochten Hem volgen. In den hof
gekomen begon Hij zeer bedroefd en beangst to worden, zoodat Hij tot zijne discipelen zeide : „Mijne ziel is geheel bedroefd, tot den dood toe ; blijft hier en waakt met Mij ." Hij
grog alleen eon weinig , vooruit, en viol op zijn aangezicht biddende : „Mijn Vader ! mdien hot mogehjk is, last doze drinkbeker van Mij voorbijgaan, dock niet gelijk Ik wil, maar golijk Gij wilt ." Toen grog Hij near zijne discipelen, maar vond
hen slapende. Hij zeide tot Pet r us : „Kunt gij den niat en
uur met Mij waken? Waakt en bidt, opdat gij niet in verzoeking komt, de geest is wel gewillig, maar hot vleesch is zwak ."
Nog eons grog de Holland heen om to bidden . De toorn
Gods tegen do zonde, waarvoor Hij den losprijs betaalde,
drukte Hem zoo zwaar, dat door do benauwdheid en angst
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zijner ziel zijn tweet word gelijk groote droppelen blood, die op
de aarde afliepen, en dat eon engel word gezonden om Hem to
versterken ; dock Hij bad : „Mijn Vader, indien deze drinkbeker niet voorbij kan gaan, tenzij dat Ik hem drinke, uw wil
geschiede." Hij kwam weder bij zijne discipelen, maar vond
hen weder slapende . Toen ging Hij voor de derde maal been
om hetzelfde gebed to herhalen ; daarna kwam Hij bij de discipelen terug, en zeide tot hen : „Slaapt nu voort, en rust,

Jezus in den hof van Gethsemane .

ziet de ure is nabijgekomen, en de Zoon des menschen wordt
overgeleverd in de handers der zondaren . Staat op, last ons
gaan, bij is nabij, die Mij verraadt ."
Hoor mij, o Heer 1 uw goedertierenheid
Is good ; tie mij dan aan met gunstig' oogen.
Hoe teer, hoe groot is mij uw mededoogen 1
Verhoor uw knecht, die heete tranen schreit.
Verberg voor hem uw aangezicht toch niet ;
Want ik bezwijk do r angst en teg nhed nAu
haast U mij ter hulp, in mijn verdriet ;
De nood klimt hoog ; verhoor mijn smeekgebeden .
PSALM 69 :7 .

42 . Jezus gevangengenomen .
(Match . 26 :47-56 . Joh . 18 :4-9 .)

j

og sprak de Holland, coon eene menigte manners met
zwaarden en stokken gewapend in den hof kwamen.
Zij waters door do overpriosters en schriftgeleerden afgezonden om Jezus gevangen to nemen, en aan bun hoofd beyond
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zich J u d a s . Hij ging near J e z u s toe, en gal Hem eon kus,
want hid had met de mannen afgesproken, dat dit hun eon
teeken zou z, .i,~n, wren zip moesten grijpen . De Heiland hot
horn begaan, maar zeide alleen : „Judas, verraadt gij den
Zoon des menschen met eon kus ?" Daarop vraagde Hij aan
de mannen : „alien zoekt gij ?" Hun antwoord was : ,,J e z u s,
den Nazarenes!" Hij zeide : „Ik bon hot ;" maar getroffen door
dat woord gingen zij achterwaarts, en vielen ter aarde. Nog
eenmaal vraagde J e z u s : „alien zoekt gij ?" en toen zij weder
antwoordden : ,,J e z u s, den Nazarenes ;" vraagde Hij hun, indien zip Hem zochten, ztjne dlscipelen to laten heengaan .

Judas geeft Jezus den kus des verraads .

Ondertuss then had P e t r u s zijn zwaard uitgetrokken, on
sloeg daarmede den dienstknecht des hoogepriesters hot oor
af ; maar Jezus raakte hot oor van den dienstknecht aan, on
genes hot. Daarop bestrafte Hid Pet r us, en zeide : „Meont gij,
dat Ik flu niet den Vader ken bidden Mij moor den twaalf
neirlegers des engelen tot mijno bevrijding to zenden ; dock
hoe zouden den do Schriften vervuld worden, die zeggen, dat
dit allos geschieden moot ?"
Toen grepen de mannen J e z u s on bonden Horn, on terwijl
verlieten Hem al de discipelen, on vluchtten .
voor de zonden des verkoornen,
In hun strafschuld gansch verloornen,
Levert God zijn eigen Zoon ;
En Hij stelt op d' eigen stonde
Al den gruwel van de zonde,
Al zijn zondaarsmin ten toonl
STEM EN SNAREN No. 22 vs . 13 .
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43 . Jezus voor den Joodschen Raad . Verloochening
van Petrus . (Match . 26 :57-75 .)
1:! ebonden werd J e z u s naar den Joodschen raad gebracht .

De voorzitter, K a j a f a s, deed Hem vale vragen aangaande zijne discipelen en zijne leer, maar J e z u s antwoordde,
dat Hij in hat verborgen nets had gesproken, en dat dus alien,
die Hem gehoord hadden, konden getuigen, wat Hij geleerd
had . Daarop gaf een der dienstknechten den Heiland een slag
in het a ngezicht zeggende : „Antwoordt Gij alzoo den hooge :
priester ." J e z u s wendde Zich tot hem met de woorden .
„Heb Ik jets kwaads gezegd, overtuig Mij dan daarvan, maar
indien niet, waarom slaat gij Mij ?"
Petrus was den Heiland van verse gevolgd ; op verzoek
van J o h ann a s, die met den hoogepriester bekend was, werd
hij in de zaal toegelaten, en stood op een afstand bij de dienaren om tde zien, wat er zou gebeuren. Op eens werd hij
door eene
enstmaagd aangesp oken, die hem zeide : „Ook
gij waa~t met J e z u s den Nazarenes ." Door vrees overmand
antwoordde P e t r u s : „Ik ken Hem niet, ik weet niet, wat gij
zegt ." Hij ging naar de voorzaal, maar ook daar was hij niet
veilig ; eene andere dienstmaagd zag hem en zeide tot de anderen : „Daze is ook eon van die ." Wader loochende P e t r u s
hat ; en toen de menschen, die daar stonden, flu ook zeiden
„Gij ljt ook een Gaiieer, uwe spraak getuigt hat," begon hij
zichza van te ve v oe en en to zweren : „Ik ken dezen menseh
niet." Terwijl hij nog sprak, kraaide de haan, en de Heere
keerde Zich om, en zag P e t r u s aan . Door dien blik tot in
de ziel getroffen, herinnerde P e t r u s zich, dat de Heere hem
voorzegd had, dat, ear de haan gekraaid had, hij Hem driemaal zou verloochend hebben ; hij kon nu niet langer in de
zaal blijven, maar ging naar buiten, en weende bitterlijk .
Ondertusschen zochten de overpriesters valsche getuigen
om den Heiland to beschuldigen, maar zij konden er geen
vinden . Er waren wel menschen, die gezegden van den Heere aanhaalden om Hem to beschuldigen, dat Hij den godsdienst
minachtte, maar hun getuigenis stemde niet overeen . Op al die
valsche beschuldigingen antwoordde J e z u s nets, maar toen
K a j a f a s eindelijk zeide : „Ik bezweer U bij den levenden
God, dat Gij ons zegt, of Gij zijt de Christus, de Zoon van
God ;" gaf Hij ten antwoord, dat Hij dit waarlijk was, maar
voegde er bij : „Dock Ik zag ulieden : van nu aan zult gij den
Zoon des menschen zien zitten tar rechterhand der kracht
Gods, en komende op de wolken des hemels ."
Op dit woord verscheurde de hoogepriester zijne kleederen
ten- teeken van verontwaardiging, en zeide : „Hij heeft God
gelasterd, wat hebben wij nog getuigen van noode, gij hebt
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zijne Godslastering gehoord, wet dunkt ulieden ?" Hun antwoord
was : „Hij is des doods schuldig ." Nu was de Heiland aan de
bespotting en mishandeling der dienaren blootgesteld ; zij bespogen en , sloegen Hem ; en zijn aangezicht overdekkende,
vraagden zip Hem spottend : „Profeteer ons Christus, wie i s
bet, die U geslagen heeft."
't Recht van God op 't foist geschonden
Eischt voldoening van de zonden
Maar zijn blood koopt zondaars vrij !
Ziet! (erechtigheid en vrede
Stemmen bier tot vrijspraak mode,
Near de aloude profecy .
STEM EN SNAREN No. 22 vs . 14.

44 . Jezus voor Pilatus .
(Luk . 23 :1-25 . Joh . 19 :1-5 .)
oen de morgen was gekomen, beraadslaagden de overj) priesters en schriftgeleerden, dat zip J e z u s zonden
dooden, maar daar de Romeinen, onder wier heerschappij zij
gesteld waren, bun niet veroorloofden bet doodvonnis to voltrekken, leidden zij Hem naar den stadhouder P o n t i u s P i1 a t u s . Toen Judas zag, dat de Heiland veroordeeld was
kreeg hij berouw ; hij grog naar de overpriesters zeggende :
„Ik hob gezondigd en den onschuldige verraden !" maar zij
antwoordden, dat bun dat niet ganging . Daarop wierp J u d a s
hot geld, dat hij voor zijn verraad had gekregon, in den tempel, en maakte door zelfmoord eon erode aan zijn levee .
Voor den stadhouder gebracht, word J e z u s door de overpriesters en schriftgeleerden beschuldigd, dat Hij hot yolk
opstookte zich aan hot gezag der Romoinen to onttrekken, on
Zichzelven voor Koning der Joden uitgaf. Nadat P i l a t u s
J e z u s ondervraagd had, verklaarde hij : „Ik vied geene schuld
in Hem," maar zip hielden vol, dat geheel Judea en Gahlea
door Hem tot oproer werden gebracht. Zoodra P ii a to s van
Galilee hoorde, meende hij eon middel to hebben gevonden
om zich aan doze voor hem zoo lastige rechtzaak to onttrekken . Hij besloot J e z u s naar H erodes, die bij gelegenheid
van hot feest to Jeruzalem was, to zonden, opdat doze, als
landvoogd van Galilee, uitspraak in doze zaak'zou doen .
H e r o d e s was verblijd J e z u s to zien, daar hij veel van
Hem gehoord had, en hoopte, dat Hij eenig wonder zou verrichten ; hid deed Hem vole vragen, maar de Heere antwoordde
hem niet ; ook toen de overpriesters en schriftgeleerden Hem
beschuldigden, bleef Hid zwijgen. Nu begonnen Hero des en
zijne krijgslioden den Heiland to bespotten, on Hem eon blinkend kleed aangodaan hebbende, zonden zij Hem naar P i 1 at u s terug.
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De zaak was nu voor P i 1 a t u s nog moeilij ker geworden ;
hij was van J e z u s' onschuld overtuigd, maar vreesde de
Joden. Hij zocht een anderen uitweg, en bedacht, dat hot de
gewoonte was op hot Paasehfeest een gevangene los to laten .
Onder de gevangenen was nu een man, B a r a b b a s genaamd,
die zich aan moord en doodslag had schuldig gemaakt ; P i 1 at u s gaf den Joden de keus om dozen B a r a b b a s of J e z u s
los to laten . De overpriesters en ouderlingen raadden hot yolk
aan om to kiezen, dat B a r a b b a s losgelaten, en J e z u s gedood word . Op P i 1 a t u s' vraag : „alien van doze twee zal ik
u loslaten ?" was nu hot eenparig antwoord : „B a r a b b as!"
Aangaande J e z u s riepen zij : „Last Hem gekruisigd worden !"
Nog kon P i l a t u s niet besluiten J e z u s over to geven ; in de
hoop dat de Joden tot medelijden bewogen, hun eisch bevredigd zouden achten, besloot hij Jezus to doers geeselen,
en Hem dan los to laten. De krijgsknechten namen den Heere
mode near hot rechthuis, en coon zij Hem gegeeseld hadden,
deden zij Hem eon purperen mantel om, en vlochten eene
doornenkroon, en zetten Hem die op, en gaven een rietstok
in zijne rechterhand ; zij sloegen Hem met den rietstok op hot
hoofd, en voor Hem op de knieen vallende riepen zij : „woes
gegroet, Koning der Joden!" en bospogen Hem .
Toen de Heere J e z u s aldus bespot en mishandeld was,
braeht P i 1 a t u s Hem uit tot de Joden, zeggende : „Ik breng
Hem tot ulieden, opdat gij weet, dat ik in Hem geene schuld
vind ." Nog droeg de Heiland de doornenkroon en hot purperen kleed ; P 11 a t u s zeide tot de Joden : „Ziet, de mensch !"
maar de overpriesters en de diena,ars riepen : „Kruis Hem,
kruis Hem !"
Mijn broedren bon ik vreemd, door elk onteerd,
En onbekend den zonen mijner moeder;
'k Vind onder hen noch schutsheer, nosh behoeder,
Want d' ijver van uw huffs heeft mij verteerd .
Ik draag den schimp, den smaad en overlast
Dergenen, die, alziende God! U smaden :
Ik hob geweend, mijn ziel heeft steeds gevast,
Maar 'k word to moor met smaadheid overladen .
PSALM 69 :4 .

45 . Des Heilands kruislijden en flood .
(Luk . 23 :26-43 . Match . 27 :45-54 .)
e krijgsknechten deden J e z u s den purperen mantel af,
en Hem zijne eigene kleederen aangedaan hebbende,
legden zij Hem hot kruis op, en voerden Hem weg buiten de stad
om gekruisigd to worden. Eene menigte vrouwen flat ziende,
begonnen to weenen en Hem to beklagen, maar do Heiland
wendde Zich tot hear om hear to zeggen, flat zij niet over
Hem, maar over haarzelven en hare kinderen moesten weenen,
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want indien dit alles Hem, den Heilige en Onschuldige, overkwam, wet den wel hat lot van den zondaar moest wezen ?
Een man, S i m o n van Cyrene, die juist van den akker kwam,
werd door de krijgsknechten gedwongen hat kruis van J e z u s
achter Hem to dragen . Zoo bereikten zij den heuvel Golgotha ;
dear deden zij den Heiland de kleederen af, en kruisigden Hem .
Het was de gewoonte dengenen, die men tar dood bracht, een
drank van gemengden wijn toe to dienen, om hen daardoor
minder gevoelig voor hunne smarten to waken ; ook aan J e z u s
werd daze drank gereikt, maar Hij weigerde dien. Toen zij
Hem kruisigden, bad Hij, : „Vader! vergeef hat hun, want zij
weten niet, wet zij doers!" Met Hem warden twee moordenaars
gekruisigd, de een aan zijne rechter- de ander aan zijne lin-

De kruisiging des Heilands,

kerzij de. P i 1 a t u s had boven hat kruis des Heeren eon opschrift
geplaatst in grieksche en romeinsche en hebreeuwsche letters :
„Daze is J e z u s, de Koning der Joden" Wel hadden de Joden
hem gevraagd hover to schrijven, dat Hij gezegd heeft : „Ik
ban de Koning der Joden," maar P i 1 a t u s had geweigerd dit
to veranderen .
Eene menigte menschen waren op den heuvel Golgotha
verzameld, en aanschouwden wet dear geschied was . Verre
van tot mededoogen to worden bewogen, begonnen zij den
Heere to bespotten . Eon der moordenaren, die met den Heiland
gekruisigd waren, begon ook to lasteren, en to zeggen : „Indian
Gij de Christus zijt, verbs Uzelven en ons ." Maar de andere
bestrafte hem zeggende : „Vreest ook gij God niet, dear gij in
hetzelfde oordeel zit, on wig ontvangen straf, naardat wig ge-
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dawn hebben, maar Deze heeft goon kwaad gedaan ." Daarop
wide hij tot J e z u s : „Heere, gedenk mij, als Gij in uw
koninkrijk zult gekomen zijn ." De Heere had alle lasteringen
stilzwijgend verduurd, maar op die bode des moordenaars antwoordde Hij : , ,,Voorwaar, zeg Ik u, heden zult gij met Mij in
hot paradijs zijn ."
Maria, do moeder van J e z u s , stond met J o h a n n e s dicht
bij hot kruis. De Holland zag ze daar staan, en wide tot haar :
„Vrouw, zie uw zoon !" en tot. J o h a n n e s : „Zie uwe moeder!" Beiden begrepen doze opdracht des Heeren, en J oh ann e x nam M a r i a met zich in zijn huffs .
Drie urea had de Heere J e z u s ears hot kruis geleden, toen
word hot donkey op Golgotha ; die duisternis duurde drie urea
lang . Tegen hot einde van dien tijd sprak de Heiland de
diepte van zijn lijden uit in de klacht : „Mijn God, mijn God,
waarom hebt Gij Mij verlaten !" Maar men begon Hem weder
to bespotten ; ook toen de Heere, wetende dat ook hot woord,
dat van Hem geschreven was : ,,In mijn dorst hebben zij Mij
edik to drinkers gegeven," moest vervuld worden, uitriep : „Mid
dorst !" en daarop eon der krijgsknechten eene spons in edik
doopte, en die op eon rietstok stekende Hem to drinkers gaf,
spotters de anderen zeggende : „Houd op, last ons zien of
E l i a s komt om Hem to verlossen ."
Do ch Jezus riep met eene groote stem : „Hot is volbracht !"
en zeggende : „Vader, in uwe handers beveol Ik mijnen geest !"
bong Hij hot hoofd, en stierf. Daarop scheurde hot voorhangsel in den tempel in tweeen van boven tot beneden, de aarde
beefde, en de steenrotsen scheurden ; de graven worden geopend,
en vole dooden worden opgewekt . Do hoofdman, die bij hot
kruis de wacht gehouden had, getroffen door wet hij gehoord
en gezien had, riep uit : „Waarlijk, Doze was Gods Zoon!"
maar ook de menigte verliet den heuvel Golgotha ontroerd en
verslagen over wet daar geschied was .
't verloste yolk verheft tot U zijn hart,
Rechtvaardige, die zonde voor hen word!
Het zegent al uw wonders, smaad en smart!
G j hebt geleden
voor snooden ; Gij voor vijanden gebeden ;
Gij hebt gesmacht,
Moest Goods nabijheid derven,
Hun ziel ten troost in levee en in sterven
Het is volbracht !
STEM EN SNAEEN No . 23 vs. 8.

46 . Begrafenis des Heilands .
(Job . 19 :31-37 . Matth . 27 : 57-66 .)
.i!h
)~' ear de avond viol on de lichamen dor gekruisigden nie
den Sabbat over aan hot kruis mochten bhwen, kwa
de krijgsknechten om de beenderen der gekruisigdon to bro
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ken, en aldus een erode aan , hue levee te, makers. Dit deden
zip wel den twee misdadigers, maar daar zip zagen, dat J e z u s
reeds gestorven was, braken zij zijne beenderen niet, maar
een van hen doorstak zljne zijde met eene speer, en overtuigde zich, dat Hij waarlijk gestorven was .
Twee manners, Jozef van Arimathea en Nikodemus,
van wise wij reeds vroeger gehoord hebben, beiden discipeion van den Heere, maar die tot nu toe geene vrijmo,edigheid
gehad hadden, zich als zoodanig to openbaren, gingen naar
P i l a t u s, en vraagden hem om het lichaam van J e z us ; zij
hebben Hem toen van hot kruis afgenomen, en in een nieuw
graf gelegd, dat aan Jo z of toebehoorde . Ondertusschen gingen de Joden naar P i 1 a t u s, en vraagden hem het graf to
verzekeren, daar zij vreesden, dat de discipelen het lichaam
van J e z u s zouden wegnemen, en dap zeggen, dat Hij opgestaan was . P i 1 a t u s stond hue toe den steep, die op het graf
lag, to verzekeren, en eene wacht daarbij to plaatsen .
De vrouwen, die met den Heere uit Galilea gekomen waren,
aanschouwden waar Hij gelegd werd, en keerden naar huffs
terug om specerijen en zalven to bereiden, maar op den volgenden dag, den dag des Sabbats, rustten zij naar het gebod.
Toen was 't volbrachtl volbracht voor zondaars Heer 1
Gij buigt het hoofd tot uwe rusts peer ;
Geen oneer treft uw heilig lichaam meer,
Geen smaad der boozers ;
En schoon m'uw graf gesteld heeft bij godloozen,
God wreekte uw recht :
De liefde en eerbied dragen
Uw lijk van 't kruis, en schreiende oogen zagen
U weggelegd.
STEM EN SNABEN No . 23 vs. 6.

47 . Opstanding des Heeren. Verschijning aan Maria
Magdalena . (Match . 28 : 1-10 . Joh. 20 :1-18 .)
~ooals de bore J e z u s voorzegd had, is Hij ten derden
dage uit de dooden opgestaan . De Sabbat was voorbij,
het was de eersto dag der week ; toen geschiedde or eene
aardbeving, en een engel daalde uit den hemel neder, wontelde den steep van hot graf, en zat daarop . Zijne gedaante
was als eon bliksem en zijne kleeding wit gelijk sneeuw ; uit
vrees voor hem zijn de wachters gevlucht, en werden als
dooden.
Ondertusschon waren de vrouwen op weg gegaan om de
specerijen en zalven naar hot graf to brengen ; onderweg
spraken zij or over, wie van haar den, steep zou wegnemen,
maar b„
i,~ hot graf gekomen, vonden zip then reeds afgewen-
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told. Zij gingen in hat graf ; hat lichaam des Heeren was daar

niet maar, maar eon angel zat aan de rechterzij de, en zeide
tot haar : „Vreest niet, want ik weet, dat gij zoekt J e z u s,
die gekruisigd was . Hij is hier niet, want Hij is opgestaan,
gelijk Hij gezegd heeft, ziet de plaats, waar de Heere gelegen
heeft. Doch gaat heen, zegt aan zijne discipelen en aan Pet r u s , dat Hij u voorgaat naar Galilea, aldaar zult gij Hem
zien, gelij k Hij ulieden gezegd heeft ."
De vrouwen gingen heen om doze blijde tijding den discipelen to boodschappen, en onderweg ontmoette J e z u s haar .
Hij zeide tot haar : „Weest gegroet !" zij vielen aan zijne
voeten, en aanbaden Hem .
Maria Magdalena was niet bij de vrouwen, teen Jezus
haar verscheen ; zoodra zij zag, dat hot graf ledig was, grog
zij aan de discipelen vertellen, dat men hot lichaam des Hoeren had weggenomen. Daarop gingen P e t r u s on J o h a n n e s
naar hot graf ; J o h a n n e s kwam daar hot eerst en zag de
graf doeken liggon, en teen flu ook P e t r u s naderbij gekomen
en in hot graf gegaan was, en hot ledig vend, geloofden zij,
want zij moisten nog de Schrift niet, dat de Heere van de
dooden moest opstaan . Maria M a g dale n a bleef bij hot graf,
en weende. Overstelpt van droef held bukte zij zich em in hot
graf to zien, en zag daar twee e ngelen . in witte kleederen gekleed, die tot haar zeiden : „Vrouw, moat weent gij ?" Haar
antwoord was : „Omdat zij mijn Heere hebben weggenomen, on
ik weet niet, waar zij Hem gelegd hebben ." Terwijl zij dit
zeide, stood do Heere J e z u s achter haar, maar zij kende Hem
niet ; zelfs teen Hij tot haar zeide : „Vrouw, moat weent gij ?"
antwoordde zij in de mooning, dat hot de hovenier was
„Heere, zoo gij Hem hebt weggedragen, zag mij, waar gij
Hem gelegd hebt, en ik zal Hem wegnemen . De Heere antwoordde haar : „M a ri a!" Op dat woord herkende zij Hem, en
riep uit : „Rabbouni!" dat is „Meester!" De Heiland zeide :
„Rack Mij niet aan, want Ik ban nog niet opgevaren tot mijn
Vader, maar ga heen tot mijne breeders, on zag tot hen : „Ik
vaar op tot mijn Vader on uw Vader, en tot mijn God on
uw God ."
Vol blijdschap grog Maria M a g dale n a naar de discipelen
em hun to zeggen, .dat zij den Heere gezien, en Hij haar dit
gezegd had .
't Graf is ledig! nadert, ziet
0 door trouw gedreven vrouwen!
Zoekt Hem bij de dooden niet,
Dien goon doodsgeweld ken houen
De Engel zelve kondt hat aan :
Dien gij zoekt, is opgestaan!
STEM EN SNAREN No. 27

vs. 7 .
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48 . De Emmausgangers . Versehijning des Heeren
aan de discipelen en aan Thomas .
(Luk. 24 :13-47 . Joh . 20 :24-29 .)
p dienzelfden dag gingen twee der discipelen naar het
vlek Emmaus, dat op korten afstand van Jeruzalem lag .
Zij spraken to zamen over alles, wat dien dag gebeurd was,
toen op eens de Heere J e z u s Zich bij hen voegde, en hun
vraagde, waarom zip zoo treurig waren, en wat het onderwerp
van hun gesprek was . Zij kenden Hem niet en antwoordden
„Zijt gij alleen een vreemdeling in .Jeruzalem, dat gij niet
west welke dmgen daar geschied zi~n ?" De Heere vraagde
hun welke dingen dat waren, en daarop verhaalden zij Hem,
wat met den Heere J e z u s gebeurd was, en dat zij meenden,
dat Hij Israel verlossen zou, maar dat het nu reeds de derde

De Emmausgangers.

dag was, sedert men Hem in het graf gelegd had . Wel hadden eenige vrouwen, die vroeg naar het , graf waren gegaan,
verteld, dat Hij leeft, maar Hem zagen zip niet .
Nu begun J e z u s tot hen to spreken : „0 onverstandigen,
en tragen van hart om to gelooven, wat de profeten gezegd
hebben, moest de Christus niet dit alles linden, en alzoo i n
zijne heerlijkheid ingaan?" Daarop, upends Hij hun de Schrift
om hun to verklaren, wat in Mozes en de profeten van den
Messias geschreven was .
Bij het vlek gekomen hield Hij Zich alsof Hij verder wilds
gaan, , maar de discipelen , verzochten Hem bij hen to blijven .
Hid grog met hen in hues, en zat met hen aan, maar toen
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Hij het brood genomen en gezegend had, en dat brak, om hat
hun to geven, warden hunne oogen geopend, zoodat zij Hem
herkenden ; terstond daarop verdween de Heere uit hun gezicht. Zij zeiden tot elkander : ,,Was ons hart niet brandende
in one, als Hij tot ons sprak op den wag, en ons de Schrift
opende ?" Nog dienzelfden avond gingen zij naar Jeruzalem
om daar to vertellen, dat zij den Heere gezien hadden .
Maar ook de discipelen verhaalden hun vol blijdschap : „De
Heere is waarlijk opgestaan, en is van S i m o n gezien ." Ms zij
over daze dingen spraken, stood J e z u s in hun midden, en
zeide tot hen : „Vrede zij ulieden !" Eerst verschrikten zij,
daar zij meenden een geest to Lien, maar de Heiland zeide
tot hen : „Ziet mijne handen en mijne voeten, want een geest
heeft geen vleesch en beenderen, gelijk gij ziet, dat Ik heb ."
Daar zij hat van blijdschap nog niet geloofden, vraagde Hij
„Hebt gij hier iets om to eten ?" Zij gaven Hem een stuk
visch en honingraten, en Hij at hat voor hunne oogen .
T h o m a s was dien avond niet bij de andere discipelen geweest. Hij kon niet gelooven, dat jie Heere was opgestaan,
maar zeide : „Indian ik in zijne handen niet zie hat teeken
der nagelen, en stake mijn vinger in dat teeken, en legge
mijne hand in zijne zijde, ik zal niet gelooven ." Acht dagen
later waren de discipelen wader bijeen ; als de deuren gesloten waren kwam de Heere in hun midden, en zeide tot hen
„Vrede zij ulieden. Daarop zeide Hij aan T h o m a s : „Breng
uwen vinger hier, en zie mijne handen, en breng uwe hand,
en steak ze in mine zijde, en wees niet ongeloovig, maar geloovig." Na was T h o m a s overwonnen, en riep uit : „Mijn Heere,
en mijn God!" De Heiland zeide : „Omdat gij gezien hebt,
hebt gij geloofd ; zalig zij, die niet zullen gezien en nochtans
zullen geloofd hebben ."
Thomas! neen, geen twijfel meerl
Zie die handen! zie die zijde!
't Is de Meester! 't is uw Heer,
't Is uw God, die u bevrijdde!
Staar Hem met aanbidding aan!
waarlijk, Hij is opgestaan!
STEM EN SNAREN No. 27 vs. 12.

49 . Verschijning des Heeren aan hat maar van
Genezareth . (Joh . 21 :1--22 .)
waren naar Galilea gegaan ; op aansporen
fevandiscipelen
P e t r u s hadden zij hun vroeger handwerk wader
opgevat, en waren gaan visschen ; maar in dien nacht vingen
zip nets . Toen de morgen aanbrak, stood J e z u s op den never,
en vraagde hun eenige toespijs ; dock zij hadden nets om
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Hem to geven. Daarop zeide . Hij hun hot net aan de rechterzijde uit to werpen, en als zip dit dodo,,, konden zip hot spoedig niet moor trekken vanwege de menigte der visschen . J ohannes riep flu uit : „Hot is de Heere !" Zoodra Petrus dit
hoorde, omgordde hij hot opperkleed, en zwom naar land ;
de andere discipelen volgden met hot schip en hot net . Aan
den never gekomen, vonden zij daar een kolenvuur, en visch
daarop liggen en brood ; J e z u s gebood hun van de visschen
to brengen, die zij gevangen hadden, en nu bemerkten zij,
dat or honderd drie en vijftig ware,,, toch was hot net niet
gescheurd. Zij hielden hot middagmaal met den Heere, maar
niemand durfde Hem vragen : wie zijt Gij ? daar zij Hem alien
hadden herkend .
Na hot middagmaal wide J e z u s tot P e t r u s : „S i m o n,
zoon van J o n a s, hebt gij Mij liever dan doze ?" P e t r us'
antwoord was : „Ja Heere, Gij woof, dat ik U liefheb." De
Heere wide : „Weid mijne lammeren ." Nog eens herhaalde
Hij de vraag : „S i m o n, zoon van J o n a s, hebt gij Mij lief?"
en weder antwoordde P e t r u s : „Ja, Heere, Gij woof, dat ik
: „Hoed mijne schapen ." Ten
U lief hob ." De Heiland wide
derden male vraagde de Heere : „S i m o n, zoon van J o n a s,
hebt gij Mij lief?" Nu word P e t r u s bedroefd, omdat die
vraag driemaal herhaald word ; toch antwoordde hij : ,,Heere,
Gij weet alle dingo,,, Gij weet, dat ik U lief hob ." J e z u s gaf
hem nog eons de opdracht zijne schapen to weiden, on wide
tot hem : „Voorwaar, zeg Ik u, toe,, gij jonger waart, gorddet
gij uzelven, en wandeldet alwaar gij wildet ; maar wanneer gij
zult oud geworden zij,,, zoo zult gij uwe handers uitstrekken,
en eon antler zal u gorden, en u brengen, waar gij niet
wilt ." De Heere bedoelde, dat P e t r u s door den kruisdood
God verheerlijken zou, en wide hem too,,
: „Volg Mij ." P e t r u s
kook achterom, en o ok J o h a n n e s ziende volgen, vraagde hij,
wat aan dozen discipel zou geschieden, maar J e z u s wide
hem, dat hot lot van die,, andere,, discipel hem niet aanging,
hij had slechts voor zichzelven toe to zien den bore to volgen .
Perst eens de bittre tegenspoed,
Des avonds, bet benauwd gemoed
Tot naar gejammer en geklag ;
Nauw rijst des morgens vroeg de dag,
Of God verleent, in plaats van lijden,
Weer stof tot juichen en verblijden .
PSALM 30 :4.

Yijfde druk .

14
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50 . Hemelvaart des Heeren .
(Handelingen 1 :3-14 .)
a zijne opstanding is J e zu s veertig dagen op aarde
gebleven, en in then tip d is Hid menigmaal aan zijne
discipelen verschenen, en heeft tot hen gesproken van de dingen, die Gods koninkrijk aangaan . Hid bevel hun to Jeruzalem
to blijven, totdat de Heihge Geest over hen zou zijn uitgestort, maar zeide, dat zip daarna zijne getuigen moesten zijn
over de geheele wereld . De tied, dat Hid van hen zou opgenomen worden, was nu nabij ; nog eenmaal vergaderde Hij
met hen, en leidde hen buiten de stall near Bethanie. Zijne
laatste woorden waren : „Mij is gegeven alle macht in den
hemel en op aarde, gaat den henen, onderwijst al de volken,
dezelve doopende in den naam des Vaders, en des Zoons, en
des Heiligen Geestes : leerende hen onderhouden alles wet 1k
u geboden heb . Ziet, 1k ben met ulieden al de dagen tot de
voleinding der wereld ."

De Hemelvaart des Heeren .

Ondertusschen waren zij den Olijfberg beklommen, nog
eenmaal gaf de Heere J e z u s hun de belofte, dat zij den
Heiligen Geest ontvangen zouden, toen hief Hij zegenend de
handen over hen op, en werd opgenomen in den hemel, dam
zij het zagen ; zoolang zij konden, zagen zij Hem na, maar
eene wolk nam Hem weg voor hunne oogen . Gig ziet op het
pleatje, dat, terwijl de discipelen nog altijd de oogen near den
hemel gevestigd hielden, twee mannen in witte kleederen hun
verschenen . Deze engelen zeiden tot hen : „Gig Gahlesche
mannen, wet staat gij, en ziet op near den hemel ? Deze J e z u s
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die van u is opgenomen, zal alzoo komen, gelijk gij Hem naar
den hemel hebt zien heenvaren ."
De discipelen keerden naar Jeruzalem terug, verblijd over
de wonderen der genade, die God hun had geopenbaard ; zij
bleven in dern tempel bijeen, om char met elkander God to
lovers en to danken, en de vervulling zijner belofte to verwachten .
God vaart, voor hat oog,
Met gejuich omhoog ;
't Schel bazuingeluid
Galmt Gods glorie uit .
Heft den lofzang aan,
Zingt zijn wonderdaan,
Zingt de schoonste stof,
Zingt des Konings lof,
Met ears zuivren galm,
Met een blijden psalm ;
Hij, de vorst der aard,
Is die hulde waard.

PSALM 47 :3 .

51 . Uitstorting van den Heiligen G east.
(Hand . 2 :1-41 .)
e belofte des Heeren word vervuld ; op den dag van hot
Pinksterfeest waren de discipelen alien in een der zalen
van den tempel bijeen ; toen word de Heilige Geest over hen
uitgestort . Eensklaps hoorden zij eon geluid, als van eon geweldig gedreven wind, die hot gehoele huffs vervuldo . In de
zeal zelve zag men vordeelde tongen als van vuur, die op eon
ieder van, hen bleven ; de discipelen warden met, den Heiligen
Geest vervuld, en begonnen door de working des Heiligen
Geestes met andero talon to sprekon .
Er waren vole Joden to Jeruzalem voor hot Pinksterfeest
samengekomen ; vernemende wet or geschiedde, gingen zij
naar de zeal, wear de apostelen bijeen waren . Dear hoorde
ieder van hen in zijne oigene teal de groote workers, die God
gedaan had, bekendmaken . Zij warden daarover verbaasd ;
sommigen begonnen to spotters, dear zij meanders, dat die
manners dronken waren ; dock P e t r u s opstaande verkondigde
hun, dat dit alles niet door do uitwerking van den wijn geschiedde : immers hot was nog vroeg in den morgon ; maar
dat zip nu do vervulling zagen van de belofte des Heeren, dat i n
de laatste dagen de Heilige Geest zou worden uitgestort, en
des Heeren dienstkne~±ten on dienstmaagden zouden profeteeren. J e z u s, do Nazarenes, dien zij ears hot kruis gehecht,
en gedood hadden, was door God uit den dood opgewekt, en
aan Gods rechterhand verhoogd . Hij was hot, die do belofte
des Heiligen Geestes van den Vader ontvangen hebbende, dien
Geest flu over zijne dienstknechten uitstortte . Toen hij or
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bijvoegde : „Zoo wetQ dan zekerlijk hat gansche huffs Israels,
dat God Hem tot een Heere en Christus gemaakt heeft, namelijk dezen J e z us, dien gij gedood hebt," warden zij verslagen
iii hat hart, en zeiden tot P e t r u s en tot de andere apostelen
„Wat zullen wig doers, manners broeders ?" P e t r u s antwoordde :
„Bekeert u, en een iegehjk van u worde gedoopt in den naam
van J e z u s C h r i s t u s tot vergeving der zonden, en gij zult
de gave des Heiligen Geestes ontvangen ; want u komt de
belofte toe en uwen kinderen en alien, die daar verre zijn, zoo
velars als er de Heere, onze God, toe roepen zal ."

De uitstorting des Heiligen Geestes.

Die dit woord aannamen, warden gedoopt ; omtrent drieduizend zielen warden op dien dag door den doop tot de gemeente
des Heeren toegedaan.
Trooster! Zalver! G}ij zult komen
Op 't gebed door U verwekt!
van uw regens, van uw stroomen
Wordt eens de aarde gansch bedekt.
Liefde enn liver zullen blaken,
Waar reeds alias scheen verkwijnd .
Ms de Pinksterzon verschijntl
Noordenwind! o wil outwaken!
Zuidenwind doorwaai den hof!
Heilge geestl U zij de lof!
STEM EN SNAREN No . 32 vs. 12 .
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52 . De eerste gemeente . (Hand . 2 :44--47 . 3 : 1-4 : 31 .)

antrekkelijk is hot beeld, dat ons van de eerste gemeente gegeven wordt ; op eene bijzondere wijze was
de working des Heihgen Geestes onder haar zichtbaar. Dagelijks vereenigden zich die eerste geloovigen om God to lovers
en to danken voor zijne genade ; door hartelijke liefde tot
elkander hadden zij alle dingen gemeen, zelfs verkochten zij
hunne goederen om de opbrengst daarvan onder elkander to
verdeelen, naar dat elk van noode had . De apostelen gingen
met vrijmoedigheid voort bet Woord des Heeren to verkondigen, en God bevestigde die prediking door de wonderen,
die Hij hun gaf to verrichten .

Petrus en Johannes genezen den kreupele .

Eons gingen P e t r u s en J o h a n n o s in den tempel omtrent
hot uur des gebeds ; ears de dour des tempels zat eon man, die
van zijne geboorte of kreupel was, en gewoonlijk dear bedelde .
Hij vraagde ook hun om eon aalmoes ; dock P e t ru s antwoordde hem : „Zilver en goud hob ik niet, maar wet ik hob
goof ik u : in den naam van J e z u s Chris t u s, den Nazarenes, sta op en wandel !" Hem bij de rechterhand grijpende,
richtte hij den kreupele op, en terstond word doze genezen .
Al de menschen zagen hem aan do hand van Petrus en Joh a n n e s in den tempel gaan, en werden met verwondering
vervuld . P e t r u s zeide hun, dat zip niet moesten denken, dat
do apostelen door hunne kracht doze genezmg hadden verricht,
maar dat door hot geloof in den Heere J e z u s C h r i s t u s de
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kreupele gezond geworden was. Nog sprak hij over deze dingen, toen overpriesters en schriftgeleerden, die zich aan zijne
woorden ergerden, de apostelen grepen en gevangen zetten .
Den anderen morgen warden zij voor den read gebracht,
maar ook dear verkondigde P e t r us, dat er gears andere wag
der zaligheid is dan door den Heere J e z u s 0 h r i s t us .
De overpriesters beraadslaagden met elkander wet zij hun
doers zouden, maar uit vrees voor hat yolk durfden zij hen
niet straffen, maar lieten hen gears met de vermaning niet
meer in den naam van J e z u s to spreken ; dock de apostelen
antwoordden : „Oordeelt gij of hat recht is voor God, uliedeff
meer to hooren dan God?" Bij de discipelen gekomen, vereenigden zij zich met hen in hat gebed om van den Heere
vrijmoedigheid to vragen om zijn Wood to verkondigen . Op
dat gebed ward de pleats, wear zij zich bevonden, bewogen ;
zij warden vervuld met den Heiligen Geest, en spraken hat
Woord Gods met vrijmoedigheid. Die prediking ward voor
velars gezegend, zoodat de gemeente des Heeren dagelijks
ward uitgebreid.
't Rechtvaardig yolk zal bloeien,
Gelijk op Libanon,
Bij 't koestren van de zon,
De palm en cedar groeien.
Zij, die in 't huffs des Heeren,
In 't voorhof zijn geplant,
Zien door des Hoogsten hand
Hun wasdom steeds vermeeren.
PSALM 92 :7.

53 . Ananias en Saffira .

(Hand . 5 :1-11 .)

oe heerlijk de toestand der eerste gemeente ook was,
weldra dreigde hear hat gevaar, dat zich bid hear voegden, die onder den schijn van vroomheid de zonde dienden .
Een zeker man, A n a n i a s genaamd, verko cht near hat voorbeeld der anderen zijn akker . In overleg met zijne vrouw,
Saffira, behield hij ears gedeelte van den prijs voor zich, en
bracht hat overige aan de apostelen, voorgevende dat dit de
geheele opbrengst was . Door de ingeving des Heiligen Geestes
moist P e t r u s, dat A n a n i a s hem bedroog, en zeide tot hem
,,An an i as, waarom heeft de Satan uw hart vervuld, dat gij
den Heiligen Geest hegen zoudt, en onttrekken van den prijs
des lands? Gij hadt immers uw akker voor uzelven kunnen
behouden, maar nu hebt gij niet den menschen, maar Gode
gelogen. Op deze woorden vial Ananias dood neder
i
ziet op hot plaatje, dat de manners zich gereed makers ahem
wag to dragen om hem to begraven.
Drie uren daarna kwam S a f f i r a binnen ; zij moist niet, wet
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er gebeurd was . P etrus zeide tot haar : „Zeg mij, hebt gij
hat land voor zooveel verkocht?" Haar antwoord was : Ja
voor zooveel ." P e t r u s antwoordde : „Wat is hot, dat ~~ gij
onder u hebt overeengestemd den Geest des Heeren to verzoeken? zie, de voeten dergenen, die uwen man begraven

De dood van Ananias en Saffira.

robbers, zijn voor de dour, en zullen u uitdragen ." Ook zij
vial dood neder, en werd bij Karen man begraven .
Deze gebeurtenis maakte grooten indruk . Er kwam groote
vrees over de geheele gemeente, en over alien, die hat hoorden .
Want, hoe hat ga, de logenmond
Zal nimmer strafloos zegepralen;
God stelt der boosheid perk en palen,
De logensprekers gaan to grond' .
PSALM 63 :7 .

54 . Stefanus .

(Hand . 6 :1-7 :60.)

III

~ahe uitbreiding der gemeente maakte het noodzakelijk,
dat de bepaling gemaakt werd, dat, terwijl aan de
apostelen de prediking des Woords bleef toevertrouwd, er
manners warden aangesteld, die de zorg voor de armors op
zich namen . Onder dozen beyond zich S t e f anus, eon man
vol van geloof en van kracht, die groote teekenen en wonderen onder hat yolk verrichtte . Dit berokkende hem de haat
der Joden ; zij brachten hem voor den raad, en beschuldigden
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hem lasterlijke dingen tegen M o z e s en tegen God to spreken .
S t of a flu s verantwoordde zich, door hun uit Israels geschiedenis to bewijzen, dat hij, door hot geloof in den Heere
Je z u s to prediken, den godsdienst der vaderen niet ontrouw
was geworden, maar dat zip hot wares, die zich tegen God
verzetten . Gelijk hunne vaders den Heiligen Geest wederstaan
en de profeten vervolgd hadden, zoo hadden ook zij Hem, wiens
komst door de profeten voorzegd was, verworpen .
Ms de overpriesters dit woord hoorden, barstte hun hot
hart van woede, maar S t e f an u s hield de oogen naar den
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hemel gevestigd, en zag de heerlijkheid Gods en J e z u s
staande ter rechterhand Gods, en zeide : „Ziet, ik zie de hemelon geopend en den Zoon des menschen staande ter rechterhand Gods ." Maar zij hoorden niet naar hem, en wierpen
hem buiten de stad om hem to steenigen . De getuigen legden
hunne kleederen of aan de voeten van eon j ongeling, S a u 1 u s
genaamd, on steenigden S t e fan u s . Doze riep uit : „Heere
J e z us! ontvang mijnen geest ;" en op de knieen vallende riep
hij met groote stem : „Heere ! reken hun doze zonde niet toe ;"
toes stierf hij.
Maar, Heerl Gij zijt nabij, Gij ziet mij aan :
De waarheid is aan uw geboSn verbonden .
Ik moist van ouds reeds uit uw woord en dean,
Dat, al wet Gij getuigd hebt, ongeschonden
En vlekkeloos voor eeuwig zal bestaan,
Gevestigd op onwankelbare gronden .
PSALM 119 : 76.
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55 . Filippus en de kamerling .

(Hand. $ :1-13 . 26-40 .)
a den flood van S t o f a n u s be onnen de Joden de emeente to Jeruzalem to vervolgen, zoodat de discipelen
vluchtten, en door geheel Palestine verstrooid werden ; alleen
de apostelen bleven to Jeruzalem. De discipelen verkondigden
het Woord des Heeren in de plaatsen, waarheen zij gevlucht
waren, zoodat ook aldaar de gemeente des Heeren werd gevestigd . Vooral in Samaria werden door de prediking van
F i 1 i p u s, een der Jeruzalemsche diakenen, velen tot het geloof in den Heere J e z u s gebracht . Daarna sprak de engel
des Heeren tot F iii p p u s : „Sta op, en ga heen tegen het
zuiden op den weg, die van Jeruzalem near Gaza afdaalt, welke
woest is ." Filippus gehoorzaamde . Op het oogenblik, flat hij
dear kwam, reed een kamerling der koningin C an d a c e van
Moorenland dien weg langs . Deze man was near Jeruzalem
gegaan om dear to aanbidden, en keerde flu near zijn land terug .
Op de ingeving des Heiligen Geestes voegde F i l i p p u s
zich bij den wagen, en den kamerling nit de profetie van
J e s a j a hoorende lezen, vraagde hij hem : „Verstaat gij, wet
gij leest?" De kamerling antwoordde : „Hoe zou ik flat kunnen, als niemand mij onderwijst ?" en daarop noodigde hij
F iii p p u s nit bij hem op den wagen to komen. Het gedeelte der
Schrift, flat hij las, was : „Hij is als een lam ter slachting geleid, en als een schaap, flat stemmeloos is voor dien, die het
scheert, alzoo doet hij zijn mood niet open . Hij is uit den
angst en het gericht weggenomen, en wie zal zijn leeftijd
uitspreken?" De kamerling vraagde : „Zegt de profeet flit van
zichzelven, of van iemand anders ?" Na had F i l i p p u s aanleiding om hem den Heere J e z u s to verkondigen ; en flat
woord vond ingang in zijn hart . Als zij onderweg bij een
zeker water kwamen, zeide de kamerling : „flier is water, wet
verhindert mij gedoopt to worden ?" Filippus antwoordde :
„Indien gij van ganscher harte gelooft, is het geoorloofd ." De
kamerling beleed : „Ik geloof, flat J e z u s Christ u s de Zoon
van God is ;" en F iii p p u s daalde met hem of in het water,
en doopte hem .
Toen zij uit het water waren opgekomen, nam de Geest des
Heeren F i 1 i p pus weg, de kamerling zag hem niet meer,
rnaar vervolgde zijn weg met blijdschap .
's Heeren goedheid kent geen palen ;
God is recht, dus zal Hij door
Onderwijzing hen, die dwalen,
Brengen in het rechte spoor ;
Hij zal leiden 't zacht gemoed
In het effen recht des Heeren :
Wie Hem nedrig valt to voet
Zal van Hem zijn wegen leeren .

PsALM 25 :4.
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56 . De bekeering van Saulus .

(Hand . 9 : 1-25 .)

1tij

hebben gezien, dat bij de terdoodbrenging van S t ef a n u s een jongeling, Saulus genaamd, de kleederen
bewaarde van hen, die dien getrouwen getuige steenigden . Doze
Saulus was een bittere vervolger van de gemeente des Heeren ; niet tevreden de geloovigen in Jeruzalem to vervolgen,
wilde hij near Damaskus reizen, om aldaar alien, die den
naam des Heeren beleden, gebonden near Jeruzalem to brengen ; hij had van den noogepriester volmacht daartoe gekregen .
Reeds beyond hij zich op weg near Damaskus ; dock eensklaps
omscheen hem een licht van den hemel . Ontroerd viol hij ter
aarde, en hoorde eene stem tot hem zeggen : „S a u l, S a u 1 !

De bekeering van Saulus .

wet vervolgt gij Mij?" Bij antwoordde : „Wie zijt Gij, Heere?"
En de Heere zeide : „Ik bon J e z us, Dien gij vervolgt . Hot is
u hard, de verzenen tegen de prikkels to slaan ." Bevende en
verbaasd riep S a u 1 u s uit : „Heere, wet wilt Gij, dat ik doen
zal?" De Heere antwoordde hem : „Sta op, en ga in de stad,
aldaar zal u gezegd worden, wet gij doen moot ."
S a u 1 u s, stood op, maar toen hid zljne oogen opendeed, bemerkte hid, dat hid blind was, zoodat de manners, die bid hem
waren, hem bij de hand near Damaskus moesten leiden .
Drie dagen lang kon hij niet zien, en at of dronk niet in
dien tijd . Toen zeide de Heere des nachts tot eon der discipelen in die stad, A n a n i a s genaamd : „Sta op, ga in de
street, genaamd de Rechte, en vraag in hot huffs van J u d a 5
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naar ears man, S a u 1 u s geheeten ; want zie, hij bidt. Hij heeft
in eon gezicht gezien, dat , eon man, A n a n i a s genaamd, hem
de hand opleide, opdat hlj ziende word ." A n a n i a s had or
veal tegen dien last to volbrengen, daar hij wilt, dat S a u 1 u s
eon vervolger der gemeente was, en gehoord had met walk
doel hij to Damaskus was gekomen. Maar de Heere zeide
hem : „Ga been, want doze man is Mij een uitverkoren vat om
mijn naam to dragon voor de heidenen en de koningen en de
kinderen Israels ; want Ik zal hem toonen, hoeveel hij lijdon
moot om mijnon naam ."
Nu gehoorzaamde A n a n i a s ; bij S a u 1 u s gekomen zeide
hij : „S a u 1, brooder ! de Heere J e z u s, die u op den wag verschenen is, heeft mij gezonden, opdat gij wader ziende en met
den Heiligen Geest vervuld zoudt worden ." Daarop vielen de
schellen van S a u 1 u s' oogen ; hij word ziende, stood op, en
word gedoopt . Hij bloef oenige dagen bij de discipelen in
Damaskus, en begon terstond in de synagoge den bore J ez u s to verkondigen . Allen die hot hoorden, verwonderden zich,
maar do overpriesters zochten hem to doodon ; door de zorg
der discipelen, die hem des nachts in eeno mand over den
stadsmuur lieten, ontkwam hij aan hunne handers .
Ik lag gekneld
Dear d'angst der
Ik was benauwd,
Maar riep den

in benders van den dood,
hel mij alien troost deed misers ;
omringd door droefenissen ;
Heer dus aan in al mijn nood :

,,Och Heer! och wierd mijn ziel door U gored!"
Toen hoorde God. Hij is mijn liefde waardig ;
De Heer is groot, genadig en rechtvaardig,
En ooze God ontfermt Zich op 't gebed .
PSALM 116 : 2, 3.

57 . Petrus to Lydda en to Joppe .
(Hand . 9 :31-43 .)

Zj'e verschillende gemeenton, die door den dienst der

apostelen waren gesticht, genoten eon tijd lang vrede,
en in dien tied warden zip opgebouwd door de prediking des
Woords . De bore gaf den apostelen teekenen en wonderen
to verrichten, on maakte dit dienstbaar tot uitbreiding van
zijn rijk .
P e t r u s was to Lydda gekomen om do gemeente aan die
pleats to bezoeken, on vond daar eon man, E n e a s genaamd,
die sedert acht jaren door ziekte aan hot bed gebonden was .
De apostel zeide tot hem : ,,Eneas! Jezus 0hristus maakt
u gezond ; sta op, en spreid uzelven hot bed ." Op dat woord
stood de man op, en was genezen . Velen zagen in dit teoken
van Gods almacht de bevestiging van hot woord, dat de apostelen verkondigden, en bekeerden zich tot den Heere .
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To Joppo woonde eene discipelin des Heeren, T ab i t h a
genaamd, die hare godsvrucht door werken der liefde bewees ;
dock zip ward krank en stierf . De discipelen to Joppe hadden
gehoord, dat Petrus zich to Lydda beyond, en daar die stad
niet ver vandaar was, zonden zip twee mannen daarheen om
hem to verzoeken bij hen to komen . P e t r u s voldeed aan
bun verlangen ; in de stad gekomen word hij in de zaal gebracht, waar men Tab i t h a gelegd had. Daar zag hid al de
weduwen, die over baron dood treurden, en hem weenende
de kleederen toonden, die de vrome vrouw voor hen gomaakt
had. P e t r u s list allen de zaal verlaten ; en nadat hij bij hot
lichaam nederknielende gebeden had, zeide hij : „T a b i t ha,
sta op!" De gestorvene opende de oogon en zat overeind ;
P e t r u s gaf haar de hand, en richtto haar op ; hij riep de
weduwen en de vrienden, on stelde haar levend voor hen .
Ook door dit wonder warden velon tot hot geloof in den
Hoero gebracht ; P e t r u s bleef nog eenige dagen to Joppe, on
nam introk bij eon zekeren S i m o n, eon lederbereider .
't Is de Heer, wiens alvermogen
't Groot heelal heeft voortgebracht ;
Die, genadig, uit den hoogen
Ziet, wie op zijn bijstand wacht,
En aan elk, die Hem verbeidt,
Trouwe houdt in eeuwigheid .
PSALM 146 :4.

58 . De hoofdman Cornelius . (Hand . 10 : 1-48 .)
r leefde to Cesarea eon hoofdman, C o r n e l i u s genaamd .
Daze man dietlde den Heere met zijn geheele huisgezin ;
de aalmoezen, die hij deed, en zijn aanhouden in bet gebed tot
God, waren bet bewijs van de oprechtheid zijner godsvrucht .
Hij zag in eon gezicht eon angel tot hem inkomen, en zeggen
„C o r n e 1 i u s !" Bevreesd antwoordde hij : „Wat is bet bore?"
De angel zeide : „Uwe gebeden en aalmoezen zijn tot gedachtenis opgekomen voor God ; zend mannen naar Joppe, en ontbied
vandaar S i m o n, die toegenaamd wordt P e t r u s, hid hgt thuis
bij S i m o n, den lederbereider ; daze man zal u zeggen, wat gij
dean moot ." Aanstonds gehoorzaamde C o r n e l i us, en zond
eenigen zijner knechten naar Joppe .
Terwijl de boden onderweg waren, was P e t r u s op hat dak
geklommen om to bidden . Op eons zag hid in eon gezicht den
hemel geopend, terwijl eon vat tot hem ward nedergelaten als
eon greet linnen laken aan de vier hoeken gebonden ; daarm
waren viervootige, wilds en kruipende dieren en vogelen.
Eene stem zeide tot hem : „Sta op, P e t r u s ! slacht en set ;"
maar hij antwoordde : „Geenszins Heere ! want ik hob nooit
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jets gegeten, dat onrein was ." Weder zeide de stem : „Hetgeen
God gereinigd heeft, zult gjj niet onrein achten ." Dit geschiedde tot driemaal ; daarna werd hot vat in den hemel opgenomen . P e t r u s dacht er over, wat dit gezicht zou beteekenen,
toen de Heilige Geest hem to kennen gaf, dat drie manners
hem zochten to spreken, en dat hij met hen moest gaan .
Die manners waren do . boden van Cornelius ; Petrus
grog met hen, en kwam bid den hoofdman. Zoodra hij bmnenkwam, viol C o r n e l i u s aan zijne voeten, maar P e t r u s richtte
hem op, zeggende : „Sta op, ik bon ook zelf eon mensch ." Zoo
met hem , sprekende, ging hij in huffs, en vond daar eene groote
vergadermg, want C o r n e l i u s had zijne vrienden en betrekkingen bij hem genoodigd . Pet r u s verhaalde, dat, gelij k zij
moisten, hot eon jood ongeoorloofd is met heidenen to verkeeren, maar dat God hem had getoond, dat hij niemand onrein
mocht achten ; daarom was hij ook terstond bereid geweest to
komen ; hij verlangde echter to weten, waarom men hem had
ontboden . Nu verhaalde C o r n e l i u s moat de engel tot hem
gezegd had, en voegde or bij, dat zij daar samengekomen
waren om to hooren, moat P e t r u s hun in den naam des
Heeren to zeggen had . Pet r u s zeide : „Ik zie flu in waarheid,
dat God goon aannemer des persoons is, maar dat allen, die
Hem vreezen, Hem welgevallig zijn ." Hij verkondigde hun flu,
moat de Heere J e z u s gedaan heeft om zondaren zalig to waken ; en terwijl hij nog sprak, word de Heilige Geest over
hen uitgestort . Die met P e t r u s gekomen waren ontzetten
zich, dat de Heilige Geest ook op de Heidenen word uitgestort, dock P e t r u s zeide : „Kan ook iemand hot water weren,
dat dozen niet zouden gedoopt worden, die den Heiligen Geest
ontvangen hebben, gelijk als wij ?" Daarop worden zij in den
naam des Heeren gedoopt, en P e t r u s bleef eenige dagen
bij hen .
Al de heidnen, door uw handers,
voortgebracht, in alle landen,
Zullen tot U komen, Heer 1
Bukken voor uw aanschijn neer,
En uw naam ter eere levee.
Gij zijt groot en hoog verheven ;
Gij doet duizend wonderheen ;
Gij zUt God, ja 0 j alleenl
PSALM 86 :5 .

59 . Petrus in de gevangenis . flood van Herodes .
(Hand . 12 : 1-23 .)
enigen tijd daarna begon Hero des A grip pa, kleinzoon van Hero des den G r o o t e, de geloovigen to
Jeruzalem to vervolgen . J a k o b us, de brooder van J o h an-
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e s, was de aerate der apostelen, die den marteldood stierf :
hij werd met hot zwaard gedood. Nu wilde H e r o d e s P e t r u s
ears gehjk lot doers ondergaan ; hid hot hem gevangen zetten,
maar besloot hem tot na hot Paaschfeest to bewaren ; dock door
de gemeente word eon gedurig gebed voor den apostel gedaan .
Dat gebed word verhoord . Den nacht voor zijne terechtstelling sliep P e t ru s tusschen twee krijgsknechten met twee
ketenen gebonden, terwijl de wachters, voor de dour geplaatst,
do gevangenis bewaakten . Op eons werd hot licht in den kerker ; een angel des Heeren stood ears de zij de van P e t r u s,
en wekte hem op zeggende : „Sta haastelijk op ."
Op dat woord vielen de ketenen van P e t r u s' handers ; de
angel zeide verder : „Omgord u en bind uwe schoenzolen aan ;"
en toen hij dit gedaan had : „warp uw mantel om, en voig
mij ." P e t r u s volgde, niet wetende of dit , alles waarheid of
eon droom was .
De angel bracht hem toen langs do wacht on door de ijzeren
poort, die van zelve hun word geopend, vervolgens door eene
straat, waarn a hij van hem scheidde . Nu eerst bemerkte P e t r u s,
dat hot goon droomn geweest was, maar dat God hem werkelijk
uit de gevangenis verlost had . Hij begaf zich naar hot huffs,
wear de discipelen vergaderd waren, en klopte aan de voorpoort . Zoodra de dionstmaagd zijne stem herkende, ging zij
naar binnen, om to vertellen, dat Pet r u s aan de dour klopte ;
zij vergat van blijdschap de dour to openers . De menschen
wilden hear niet gelooven, maar dear Pet r u s bleef kloppen,
deden zij hem open, on toen zij hem horkenden, ontzetten zij
zich. Hij verhaalde hun, hoe God hem uit de gevangenis had
verlost, en nadat hij hun gevraagd had, dit aan de andere
discipelen to boodschappen, vertrok hij naar eene andere pleats .
Toen hot dag werd, waren de krijgsknechten niet weinig
verwonderd, dat Pet r u s ontkomen was . Her o d e s liet onderzoek naar hem doers, maar de wachters konden hem geene
inlichtingen geven, daarop liet do koning hen terdood brengen .
Eenigen tijd daarna hield Hero des op een rechterstoel
gezeten, en met eon koninklijk kleed bekleed, eene rode tot
hot yolk. De menschen riepen hem toe : „Eene stem Gods, on
niet des monschen!" Op hetzelfde oogenblik strafto God zijn
hoogmoed ; hij word door cone vreeselijko ziekte aangetast,
en stierf.
U

Bemint den Heer, Gods gunstgenooten!
Den Heer, die vromen hoedt,
En strait hot trotsch gemoed .
Zijt stark ; Hij zal u niet verstooten :
Hun geeft Hij mood en krachten,
Die hopend op Hem wachters .
PSALM 31 :19.
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60. Paulus eerste zendingsreis,
(Hand. 13 : 1-14 : 28 .)

i1tij

hebben reeds gezien, dat door degenen, die in den
tijd der vervolging verstrooid werden, hot evangelic ook
in. de landen buiten Palestine word verkondigd . Zoo was or
in Antiochie, eene stall in Syrie, eene bloeiende gemeento ontstaan ; hot was aldaar, dat do discipelen hot eerst christenen
genoemd werden . God wilde, dat zijn Woord in alle landen
gepredikt word ; daarom, toen de discipelen bijeen waren om
den Heere to zoeken, zeide do Heilige Geest : „Zondert Mij
of beiden B a r n a b a s en S a u 1 u s tot hot work, waarto e 1k hen
geroepen hob ." Toen vastten en baden zij, en hun de handen
opgelegd hebbende, lieten zij hen gaan.

De kreupele to Lystre genezen .

Sau1us, die ook Paulus genoemd wordt, en Barnabas
reisden door vole steden van Klein-Azie, en verkondigden
overal, dat do Heere J e z u s gekomen is om zondaren zalig to
waken . Velen werden tot hot geloof gebracht, maar anderen
wilden niets van doze dingen hooren ; menigmaal werden de
apostelen uit de stall verdreven, maar den gingen zij near
eene andere pleats om ook dear hot Woord des Heeren to
spreken ; zoo waren zij to Lystre gekomen . Aldaar was eon
man, die van zijne geboorte of kreupel was ; hid beyond zich
onder hen, die P a u 1 u s hoorden prediken . Op hot plaatje ziet
gig hem bij den apostel ; doze zag hem aan, on zeide met
groote stem : „Sta recht op uwe voeten!" en op dat oogenbhk
sprong do kreupele op, en wandelde . Doze genozing wekte
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algomeene verwondering ; de menigte riep : „de goden zijn den
mensehen gelijk geworden, en tot ons nedergekomen ." De of
godspriester bracht zelfs ossen en kransen aan de poorten der
stad om aan P a u l u s en B a r n a b a s goddelijke eer to bewijzen, maar zij scheurden hunne kleederen ten teeken van verontwaardiging, en sprongen onder do menigte roependc, dat
zip menschen warm van golijke beweging als zip en juist gekomen warm om hun to leeren zich van doze ijdele dingen to
bekeeren, en den levenden God, die hemel en aarde gemaakt
heeft, to diegen .
Eenigen tijd daarna kwamen er Joden uit de steden, vanwaar de apostelen vroeger verdreven warm ; zij stookten ook
de inwoners van Lystre tegen hen op . Nu steenigden zip
Paulus, en sleepten hem buiten de stad meenende, dat hij
deed was. Als de discipelen hem omringden, stood hij op, en
reisde des anderen daags met B a r n a b a s naar cone andere
plaats . Nog in vole andere steden verkondigden zij hot evangelic, en keerden teen naar Antiochie terug om daar to vergellen, welke groote dingen God gedaan had, en dat ook velen
nit de Heidenen in den Heere J e z u s geloofden .
Eerlang gedenkt hieraan hot wereldrond ;
Haast wendt hot zich tot God met hart en mood,
En, waar men ooit de wildste volken vend,
Zal God ontvangen
Aanbidding, eer en dankbre lofgezangen ;
Want Hij regeert,
En zal zjjn almacht toonen ;
Hij heerscht zoover .de blindste heidnen woven,
Tot Hem bekeerd.
PSALM 22 :14.

1

61 . Paulus to FilippL

(Hand . 15 :36

16 :40.)

a eenigen tij d besloot P a u l u s de gemeenten, aan welke
hij hot evangelic had verkondigd, to gaan bezoeken ; hij
nam flu S i 1 a s mode, en kwam wader to Lystre . Daar vend
hij eon jeugdig discipel des Heeren, Tim 0th e u s genaamd.
Doze was door zijne vrome moeder E u n i c e en zijne grootmoeder Lois in do heilige Schrift onderwezen ; dat onderwijs
droeg in hem rijke vrucht. Hij vergezelde Paulus op zijne
reizen, on . word eon zijner meest geliefde mode-arbeiders, later
diende hid als ouderling de gemeente des Heeren to Efeze.
Hot was P aul us' voornemen nog in andere deelen van KleinAzie hot evangelic to verkondigen, maar de Heere verhinderde
dit . To Troas zag hid in eon gezicht eon Macedonisch man,
die hem zeide . „Kom over in Macedonia, on help ons ." Hieruit
besloot hij, dat de bore hem geroepen had om in Macedonia
hot evangelic to verkondigen, en begaf zich derwaarts .
Hij kwam to Filippi, de eerste stad in Macedonia, en op
den sabbat buiten do stad gegaan zijnde naar de plaats, waar
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men tot hot gebed samenkwam, begon hij daar hot woord des
Hearers to verkondigen.
Onder hen, die hem hoorden, was eene purperverkoopster
uit Thyatire, L y d i a genaamd . De Heere opende haar hart,
zoodat Paulus' onderwijs b1j haar lngang vond ; zlj was de
eerste, die door den doop in de gemeente des Heeren werd
opgenomen ; op haar verzoek bleven de discipelen eenigen tijd
in haar hues .
In diezelfde stall was eene dienstmaagd, die van ears boozers
geest bezeten, door hare waarzeggerijen hares heeren veal
voordeel aanbracht. Als zij P a u 1 u s nariep, wierp hij dies
boozers geest uit ; maar hare heeren, die nu zagen, dat zij dat
voordeel misters, werden zoo boos, dat zij Paulus en S it a s
bij den overste aanklaagden van oproer to stokers . Zonder
hen to verhooren liet de hoofdman hen geeselen, en in de gevangenis werden . De gevangenbewaarder had hen wel verzekerd in den blnnensten kerker opgesloten ; hot was middernacht ;
P a u l u s en S i 1 a s baden met elkander, en zongen Gode lof
zangen, zoodat al de gevangenen naar hen luisterden . Toes
gesehiedde or eene aardbevlng, de deuren der gevangenis
werden geopend, en de ketenen der gevangenen losgemaakt .
De gevangenbewaarder ontwaakte, en de deuren der gevangenis
geopend ziende, overviel hem de vrees, dat de gevangenen
ontvlucht warm . In zijn angst trok hij zijn zwaard om zichzelven to doorsteken ; dock Paulus riep hem toe : „Doeuzelven
goon kwaad, want wij zijn alien hier." De gevangenbewaarder
snelde naar de gevangenis, en viol bevend aan de voeten van
P a u l u s en S i l a s seder met de bode : „Lieve heeren ! wat
moot ik doers om zalig to worden?" Hun antwoord was : „Geloof in den bore J e z u s C h r i s t u s, en gij zult zalig worden,
gij on uw huffs ."
De gevangenbewaarder nam hen mode naar zijn huffs, daar
spraken P a u l u s en S i l a s van den Heere J e z u s ; dat woord
word gezegend : dienzelfden nacht word de gevangenbewaarder
en zijn huisgezin gedoopt . Hij verzorgde de apostelen zoo
good hij kon, hij wiesch hunne striemen, zetto hun to eten
voor, en verheugde zich, dat hij en de zijnen tot hot geloof
gebracht wares .
Den anderen morgen werden Paulus on S i l a s door den
hoofdman vrijgelaten, doze verzocht hun echter de stall to verlaten . Zij names afscheid van Lydia en do discipelen, en
vertrokken .
Behalve in de steden van Macedonia predikte P a u 1 u s hot
Evangelic in Athena en Corinthe ; daarna vertrok hij naar
Jeruzalem .
Al wat Mij de Vader geeft, zal tot Mg komen ; en die tot Mij
komt, zal Ik geenszins uitwerpen .
Jon . 6 :37 .

Vijfde druk.
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62 . Paulus to Efeze en op weg near Jeruzalem .
(Hand . 17 :1-21 :14 .)

11it
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et onvermoeiden ijver ondernam P a u l u s zijn derde
zendingsreis, hij doorreisde Klein-Azia, en versterkte
de discipelen in de gemeenten, die hij aldaar bezocht . De stad
Efeze ward hat middelpunt zijner werkzaamheid ; twee jaren
bleef hij dear, en de Heere gaf ears buitengewonen zegen op
zijn arbeid . Vale kranken warden door hem genezen, en duivelen uitgeworpen ; hat Woord des Heeren wiesch met macht en
had de overhand, zoodat zelfs velars, die zich vroeger met
waarzeggerij hadden beziggehouden, hunne sleehte boeken
bijeenbrachten, en die in alley tegenwoordigheid verbrandden,
omdat zij geleerd hadden daze zondige dingen to verlaten, en
zich tot den Heere to bekeeren .
Doch ook to Efeze ward de vijandsehap tegen de waarheid
openbaar ; niet alleen de Joden stonden P au 1 u s tegen, maar
ook waren er eenige mensehen,die, vreezende dat P aulu s' predikmg den afgodsdienst, waarin zij burs gewm vonden, zoa of
breuk doers, een oproer tegen hem verwekten, dat slechts met
moeite door den stadsschrijver bedwongen ward . P a u l u s reisde
daarop near Macedonia en Griekenland, waarna hij zich near Jeruzalem begaf, omdat hij aldaar hat Pinksterfeest wilde vieren .
Dear zijn weg hem in de nabijheid van Efeze bracht, ontbood hid de ouderhngen deer gemeente, om afscheid van hen
to nemen . Hij zeide hun, dat hij near Jeruzalem reisde, en
niet wilt wet hem dear zou ontmoeteu ; alleen ward hat hem
steeds duidelijker, dat hem vervolging wachtte . Hij herinnerde
hun hat woord, dat hij hun had verkondigd, en vermaande hen
acht to geven op de gemeente des Heeren, omdat hij voorzag, dat na zijn vertrek hear gevaren dreigden, en vale valsehe
leeraren hear van den Heere zouden zoeken of to leiden . Nadat hij met hen nederknielende had gebeden, nemen zij onder
vale tranen afscheid van hem, en geleidden hem near hat
schip, en P a u l u s vervolgde zijne rein .
Te Cesarea bij de discipelen gekomen, ontmoette hij een
profeet, die, P a u 1 u s' gordel nemende, zichzelven handers en
voeten bond zeggende : ,,Den man, wiens daze gordel is, zullen
de Joden alzoo to Jeruza em binders, en overleveren in de
handers der Heidenen." De discipelen drongen or op ears, dat
P a u 1 u s niet daarheen zou gears, maar hid antwoordde : „wet
doet gij, dat gij weent, en mijn hart week maakt ? want ik
ban bereid niet alleen gebonden to worden ; maar ook to sterven to Jeruzalem voor den naam van den Heere J e z u s ."
Daarop antwoordden zij : „de wil des Heeren geschiedde ."
Mijn ziel bewaart uw trouw getuigenis ;
Dat beb ik lief, ook doe ik uw bevelen,
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Uw woord kan mij, ofschoon ik alles miss',
Door zUnen smack, en hart en zinnen streelen.
Gij weet mijn weg, en hoe mijn wandel is ;
'kWil nets daarvan voor U, mijn (hod! verhelen .
PSALM 119 :84 .

63 . Paulus gevangengenomen .

(Hand . 21 :15--26 : 32 .)
at P a u l u s voorzegd was gebeurde ; to Jeruzalem zagen
hem eenige Joden nit Azie, die het yolk tegen hem opstookten . Er ontstond zelfe een oproer, waarbij P a ul u s buiten
den tempel getrokken, en bijna gedood werd, maar de krijgsoverste, die zijne knechten gezonden had om to zien, waardoor die verwarring werd veroorzaakt, liet P a u l u s binders
en in bewaring brengen. Den anderen dag werd hij voor den
joodschen raad gebracht om geoordeeld to worden, dock de Joden waren het met elkander zoo oneens, dat de krijgsoverste, vreezende dat zij P a u 1 u s zouden dooden, hem naar de legerplaats
liet brengen. Den volgenden nacht stood de Heere bij hem,
en zeide : „Heb goeden cooed, P a u 1 u s ! want gelijk gij to Jeruzalem van Mij getuigd hebt, moet gij ook to Rome getuigen ." De Joden hadden eene samenzweriig tegen Paulus
gemaakt ; meer dan veertig manners hadden zich verbonden
niet to eten of to drinkers, tot zij hem zouden gedood hebben .
Dit kwam den krijgsoverste ter oore, en deze besloot dit to
verhinderen door P a u l u s in stilte naar den stadhouder F elix to zenden .
P au 1 u s werd flu des nachts naar Cesarea gevoerd ; daar
werd hij voor den stadhouder terecht gesteld . De overpriesters kwamen om hem to beschuldigen, maar P a u 1 u s zeide,
dat hij nets kwaads gedaan had, en nets antlers wenschte,
dan voor God en mensehen in oprechtheid to wandelen .
F e l i x stelde de rechtzaak nit ; in de hoop dat P a u l u s hem
eenig losgeld zou geven, liet hij hem dikwijls bij zich komen,
en sprak met hem ; maar toen hij twee jaren later verplaatst
werd, liet hid om den Joden guest to bewijzen, Paulus gevangen.
F e s t u s was in de plaats van F e l i x stadhouder geworden ;
ook hij nam P a u 1 u s in het verhoor, dock vond evenals zijn
voorganger de beschuldiging der Joden ongegrond . Om den
Joden guest to bewijzen, vraagde hij P a u 1 us : „Wilt gij naar
Jeruzalem gaan, en aldaar voor mij over deze dingen geoordeeld worden ?" dock P a u 1 u s antwoordde, dat hij voor den
rechterstoel des keizers stood, en als Romeinsch burger daar
geoordeeld moest worden ; den Joden had hij geen onrecht
gedaan . F e s t u s zeide : „Hebt gij u op den keizer beroepen,
gij zult tot den keizer gaan ."
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Eenige dagen daarna was de koning A grip p a met zijne
vrouw B e r e n i c e gekomen om F e s t u s to bezoeken ; de stadhouder verhaalde hem de zaak van P a u 1 u s, en de koning
zeide, dat hij then man gaarne wilde hooren . Op hat plaatje
zi et gij P a u 1 u s voor A g r i p p a gebracht ; als hij verlof kreeg
zich to verantwoorden verhaalde hid, wat op den wag naar
Damaskus met hem gebeurd was, en dat hij sedert then tijd
den Heere J e z u s, als den eenigen Zaligmaker van zondaren,
had verkondigd. Hid beriep zich op des konmgs kennis van
de profeten om hem to bewijzen, dat wat de profeten voorzegd

De gebonden Paulus voor den koning Agrippa.

hebben, in den Heere J e z u s is vervuld. A g r i p p a riep uit
„Gij beweegt mij bijna een Christen to worden ." En P a u 1 u s
zeide : „Ik wenschte wel van God, dat , en bijna en geheellijk
niet alleen gig, maar ook alien, die mid heden hooren, zoodanigen warden, gelijk als ik ban, uitgenomen daze banden ."
De koning en de stadhouder waren van P a u lu s' onschuld
overtuigd, maar daar hij zich op den keizer had beroepen,
besloten zip hem naar Rome to zenden .
Dan wandel ik vol moeds op ruimer baan,
Omdat mijn ziel gezocht heeft uw bevelen ;
Dan doe ik zelfs aan koningen verstaan,
Hoe zeer mij uw getuigenissen streelen ;
Dan zal ik mij niet schamen, nosh uw daan
Uit slaafsch ontzag of dwaze vrees verhelen .
PSALM 119 :23.
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64 . Paulus op weg naar. Rome .
(Hand . 27 : 1-28 : 14 .)
JJa u 1 u s werd flu met eenige andere gevangenen naar
Rome gevoerd . Het schip, dat hen daarheen moest overbrengten vertrok eerst naar Creta. Hoewel P a u 1 u s aanried
daare blijven,
?
omdat de winter nabij was, en de scheepvaart
dan gevaarlijk werd, hoorde de hoofdman niet naar hem, maar
gaf bevel de refs voort to zetten . Weldra ondervonden zij de
gevolgen hunner onvoorzichtigheid ; er stak een storm op, die
het schip in groot gevaar bracht . Reeds hadden de scheepslieden alle hoop op behoud opgegeven, maar P a u 1 u s bemoedigde hen door hun to zeggen, dat een engel Gods hem dien
nacht was verschenen, en gezegd had ; „Vrees niet, P a u 1 u s ,
gij moet voor den keizer gesteld worden, en zie, God heeft u

Paulus schudt de adder af .

geschonken alien, die met u varen ." Hij gaf hun de verzekering, dat God dit woord zou vervullen, maar voorzegde, dat
zil op een eiland zouden stranden . Weldra bemerkten zil, dat
zij dicht bij land waren, dock net was midden in den nacht, zij
konden niets doers dan de ankers uitwerpen, en wenschen, dat
bet dag werd. Op aanraden van P a u 1 u s namen zij spijzen,
en werden door zijne toespraak bemoedigd. Toen het dag
werd, zagen zij bet land ; zij zeilden daarheen, dock bet schip
bleef vastzitten en brak door het geweld der golven ; die
zwemmen, kon, zwom naar den never, de anderen dreven op
planken ; zoo kwamen zij alien behouden aan land .
Het land was hot eiland Maltba ; de bewoners ontvingen
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hen met veal vriendelijkheid, en maakten een vuur aan, omdat
hot koud was en regende. Op hot plaatje ziet gij de reizigers
rood hot vuur utters om zich to warmers ; P a u 1 u s had nog wat
hout bijeengeraapt, en wierp dat in hot vuur, toen op eons
een adder zich om zijne hand slingerde . De menschen dachten :
die man is zekor een booswicht, die, nu hij aan de schipbreuk
is ontkomen, op andere wijze zijn levers moot verliezen ; maar
P a u 1 u s schudde hot boost of in hot vuur, en had or goon
hinder van. Nu begonnen zij eerbied voor hem to krijgen, en
P a u 1 u s vond gelegenheid op dat eiland van den Heere to
getuigen en de kranken gezond to makers . Do bewoners bewezen hun veal vriendschap, en verzorgden hen van al hot
noodige ; na drie maanden vonden de reizigers eon scbip, dat
hen behouden to Rome bracht.
Ik steun op God, mijn toeverlaat ;
Dies hob ik niets to vreezen.
Wie God vertrouwt, dien deert goon kwaad .
Uw tent zal veilig wezen ;
Hij zal zijn engelen gebien,
Dat z' u op wag bevrijden ;
Gij zult hen, in gevaren, zien
voor uw behoudnis strijden.

65 . Paulus to Rome . (Hand . 28 :15

PSALM 91 ; 5 .

31 .)

e brooders to Rome hadden geho ord, dat P a u l u s
kwam, en waren hem tegemoet gegaan . Hen ziende,
dankte P aulus God, on greep mood . Hij word to Rome met
zachthoid behandeld ; hoewol hij door eon krijgsknocht bewaakt
word, mocht hid op zicbzelven worsen, on alien ontvangon, die
tot hem kwamen . Ook vond hij or ruimschoots gelegenheid
hot Evangelic to verkondigen . Op hot plaatje ziet gij hem tot
de hem omringende menigte hot Woord des Heeren spreken ;
die prediking word voor velen tot zegen . Ook de gemeenten,
die door zijn dienst waren gesticht, vergat hij niet ; vole zijner
zendbrieven, die ons in den Bijbel bewaard bleven, hoeft
P a u l u s uit Rome geschreven .
Moor wordt, on s in hot verhaal van L u k a s niet bericht ;
do
waarschi ilk word P a u l u s later vrijgelaten en heeft
hij nog in verscheidene plaatsen hot Evangelic verkondigd,
maar is toen wader gevangengenomen, en naar Rome gevoerd,
waar hid in hot naar 68 onder de regeermg van keizer N e r o
word onthoofd . Ook de andere apostelen, behalve J o h ann a s,
zljn den marteldood gestorven . J o h a n n e s word naar hot
eiland Patmos verbannen ; daar heeft hid de Openbarmg goschreven.
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Zoo hobben de apostelen de opdracht des Heeren vervuld, dat
zij zijne getuigen zouden zijn in de wereld. Door de zorg des
Heeren werd het Evangelic, dat zij verkondigden, opgeschre. ...~w~nnhhuluwnl'IIIIIIiIIIdiIIIIIIIwAiniiiinunnn, ..in .~ili iiIIIIIIIII~II1lilllhlilunuii II ilulilLllllllldlul .lnif~iil

~.

Paulus predikende to Rome .

ven en bewaard, en bezitten ook wij daarin alles wat ons
noodig is to weten tot zallgheld .
Hoe wonderbaar is uw getuigenis 1
Dies zal mijn ziel die ook getrouw bewaren ;
Want d' oopning van uw woorden zal gewis,
(elijk een licht, bet donkey op doen klaren ;
Zij geeft verstand aan slechten, wien 't geniis
Van zulk een glans een eeuwgen nacht zou baren .
PSALM 119 : 65 .

66 . Besluit .

tn hot j aar 70 onzer j aartelling word Jeruzalem door de
Romeinen ingenomen . Moor dan eens hadden de Joden
beproefd zich aan hunno heerschappij to onttrekken ; om aan
die oproeren eon einde to waken, was de Romelnscho veldheer
V o s p a s i a n u s met eon leger tegen Jeruzalem opgetrokken,
en belegerde de stall . De Joden verdedigden zich hardnekkig
dock tevorgeefs ; een verschrikkelijko hongersnood on inwendige verdeeldheid verzwakten hen . Zij verwachtten, dat flu
de Messias zou komen om hen van hunne vijanden to bevrijden, en erkenden niet, dat dit alles hen overkwam, omdat j
den Messias, die gekomen was, om hen van de zonde to ver-
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lossen, verworpen hadden . V e s p a s i a n u s' zoon, T i t u s, die
na zijns vaders verheffing tot keizer, hot bevel over hot leper
op zich had genomen, nam de stall in . De Joden hadden zich
in den tempel teruggetrokken, en verdedigden zich tot hot
uiterste, maar elndelijk moesten zip zich overgeven . De stall
was nu in handers der vijanden ; een verschrikkelijk bloedbad
word in de straten en zelfs in den tempel aangericht, on stall
en tempel worden verwoest . Zoo hebben de Joden do waarheid
van hot woord des Heeren ondervonden, en zijn over de geheele
aarde verstrooid . De Christenen deelden niet in de jammeren
van dit beleg ; door goddelijke aanwijzing hadden zij de stall
verlaten, eer doze dingen gesehiedden, en eon toevluchtsoord
in do bergen gevonden .
Was door den dienst der apostelen hot Evangelic in vela
landen verkondigd ; die prediking bleef vrucht dragon . Do
Heere waakte over zijns gemeente, en door zijn bestuur word
in vole landen, die vroeger in de duisternis des heidendoms
verzonken warm, hot licht der kennis Gods gebracht . Nog
gaat die prediking voort ; hot is Gods wil, dat zijn Woord aan
alle volken zal gebracht worden, on eenmaal als de volheid
der Heidenen tot zijn koninkrijk zal zijn ingegaan, zal ook
Israel, in Gods guest hersteld, door God worden vergaderd
uit de landen, waarin zij verstrooid zijn, en in hot land hunner vaderen hue Messias aanbidden .
Hot koninkrijk van den Heere J e z u s C h r i s t u s zal alzoo
worden uitgebreid, totdat de aarde vervuld zal zijn met de
kennis des Heeren . Mogen wij, die onder net Evangelic levee,
onze voorrechten kennen on waardeeren, en vragen ;
Uw -koninkrijk koom' toch, o Heer!
Al! were den troop des satans peer ;
Regeer ons door uw q eest en woord!
Uw lof word' eons alum gehoord,
En d'aarde met uw vrees vervuld,
Totdat q'uw rijk volmaken zult!
(EBED DES HEEREN vS.
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