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Moeder met Bijbel

VOORREDE.
Het hoogste en fijnste is nooit en nimmer populair,
zegt men gedachteloos; alle hooge zaken zijn zeldzaam
en moeilijk te verwerven. . . en toch, al moge het zich
niet aan alien volkomen doen kennen, al mogen er
buitendien velen zijn, wien het te verheven, te ernstig,
te zwaarwichtig en te moeilijk voorkomt — het hoogste
blinkt het verst ! Het schittert in ontelbare facetten.
Ook wanneer er daarvan vele dof blijven voor gesluierde
oogen en stompe zinnen, enkele behouden zelfs voor
de armsten van geest, mits zij in hun bereik komen,
glans en aantrekkingskracht. In lien zin is juist het
allerhoogste steeds voor velen. Rembrandts naam is
populair; Rembrandts kunst valt in haar vollen omyang zelfs door den besten kenner, den meest hartstochtelijken liefhebber, niet te omvamen. Maar men
kan zich toch ook weer nauwelijks een volledig oeuvre
van een groot kunstenaar voorstellen, waar zooveel in
is te vinden voor zoo verschillenden aanleg en smaak.
En dit geldt ongetwijfeld, waar Rembrandt ons de
gebeurtenissen, die in den Bijbel verhaald worden,
voor oogen stelt. Zij hebben op alle andere soorten van
onderwerpen in dit opzicht zooveel voor. Hun inhoud
is in zijn soberheid of in zijn rijkdom van schakeeringen
meestal bekend, en nergens is bijzondere geleerdheid
noodig. Het is ons alles zoo dikwijls verteld, wij hebben
er zoo vaak over hooren preeken, ze hooren voorlezen.
Velen hebben er zich van hun jeugd of op hunne wijze
een voorstelling van gemaakt of hebben nagedacht
over de strekking. Die kennis moge, als men het publiek
overziet, heden niet meer zoo algemeen, niet meer
zoo grondig zijn; zij is er toch nog. De stof is door
haar eeuwige, innerlijke waarde levend gebleven.
Bovendien is iedere leemte in ons geheugen zoo gemakkelijk te herstellen. De tekst is in ieders hand. Wel
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echter bleef het soms een moeizaam zoeken, zoolang
men dien tekst niet onmiddellijk bij een teekening
of ets van den meester zag staan. Het is een groote
verdienste van den voor korten tijd overleden Rembrandtkenner Hofstede de Groot, dat hij dit vruchtbare denkbeeld — een denkbeeld dat hem, die tevens
Bijbelkenner was als weinigen, moest aantrekken —
heeft uitgewerkt. Hij had zich de moeite gegeven de
soms zoo teer aangeduide gebaren te lezen en te ontraadselen, door er den bijbelschen tekst op na te zoeken.
Bij Rembrandt krijgt men soms zoo weinig aanwijzing door uiterlijkheden, opschriften of conventioneele
attributen. Hij noteerde vooral de stille teekenen van
de beweging der menschelijke ziel, die hij dan ook
alleen met enkele lijnen en vlekken op het papier wist
te tooveren en die, met de in korte trekken afgebeelde
gebeurtenis, den dieperen ethischen inhoud van het
verhaal begrijpelijk maken. Rembrandt leefde in die
verhalen, hij doorleefde ze zelf en hij herschiep ons het
oogenblik zee, dat wij het zelf meemaken. Zeker, alles,
de geheele, vaak exotische stof is in Rembrandts
taal omgezet. Hij was bij alle ruimte van zijn weidsch
talent een Nederlander en in de eerste plaats een bespieder van licht en schaduw, waar zij ons die teerste
roerselen in houding, gelaat en gebaar onthullen.
Voor den Westerling is hij zeker gemakkelijker te verstaan dan voor den Italiaan en voor vele Zuidelijke
volken. Maar voor Nederlanders spreekt hij duidelijk
de eigen moedertaal. Er moest een Rembrandtbijbel
komen en er moest een Nederlandsche Rembrandtbijbel komen.
Maar, en nu keeren wij tot ons uitgangspunt terug,
wilde men waarlijk Rembrandts kunst door zulk een
daad aan velen schenken, dan moest die uitgave in vele
handen komen. Bij de eerste groote uitgaaf heeft men,
wat volkomen begrijpelijk is, de aesthetische eischen,
waaraan men had te voldoen, sterk gevoeld; men wilde
Rembrandts werk niet dan op de meest verzorgde
wijze reproduceeren. Men trachtte een schoon geheel
tegelijk met een fraai gezetten tekst te bereiken. DaarX

mede had men echter, zonder het te willen, toch aan
velen leering en genot voorloopig moeten onthouden
en geen der oorspronkelijk bij het plan betrokken
personen zou zich, nu die daad van pieteit eenmaal is
volbracht, thans meer verzetten tegen een nieuwe uitgave, die onder ieders bereik valt, en die, hoewel niet
kostbaar, zoo goed is als de moderne techniek 't ons
mogelijk maakt. Het is dan ook een uitstekend plan
van de Uitgevers-Maatschappij E N U M geweest, om
zulk een in 't Duitsch reeds bestaande uitgaaf, bezorgd door E. W. Bredt, nogmaals in het Nederlandsch
te laten verschijnen, in de taal, waarin Rembrandt
zelf de bijbelsche verhalen heeft gedacht.
Zoo is de mogelijkheid gegeven dit boek onder het
bereik van een zeer grooten kring van lezers en toeschouwers te brengen. Mogen Rembrandts vizioenen
hun een kostbaar bezit worden en mogen enkelen, die
hun Bijbel vergaten of die er slechts te weinig hoofdstukken van plegen te lezen, er door de aanschouwing
der tafereelen toe worden genoopt, opnieuw te lezen en
te herlezen. Niemand zal zulk een werk zonder geestelijk
profijt ter zijde leggen. Het gaat met den Bijbel en
met Rembrandts verluchting, zooals Boutens ons
van alle geestelijke schoonheid heeft geleerd:
Geen gedachte, die met felste schichten
Ooit Uw glans bereiken kon;
Maar geen hart, dat zich naar simple blijdschap richtte
En uw milden dauw niet won.
W. VOGELSANG.

UTRECHT,

December 193o.
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REMBRANDT
ANDERE BI JBELILLUSTRATORS EN
REMBRANDT
groote verscheidenheid aan figuren en gebeurtenissen,
D Ewaaraan de Bijbel zoo rijk is, moet begrijpelijkerwijze
de kunstenaars uit alle Christelijke landen sterker hebben
aangetrokken dan eenig ander werk der wereldliteratuur.
Tracht men echter een lijst samen te stellen van de schilders, die de taak op zich namen het geheele Oude en Nieuwe
Testament in een onafgebroken reeks van voorstellingen
voor ons te doen 'even, dan zal men zich verwonderen bij
de ontdekking, dat niet alleen het aantal kunstenaars, dat
men op deze wijze verkrijgt, zeer gering is, maar dat tevens
de groote en grootste namen, die de Christelijke kunst heeft
voortgebracht, op zulk een lijst grootendeels ontbreken.
Slechts weinigen hebben het gewaagd een poging te doen,
zulk een bijna bovenmenschelijke opgave te vervullen.
Toch is voor dit verschijnsel een verklaring te vinden, en
wel in den geest van den kunstenaar zelf. In hem strij den als
het ware twee krachten om den voorrang: de eene kracht,
zijn scheppingsdrang, zal hem er toe willen brengen, gehoor te
geven aan zijn wenschen, zulk een grootsch werk aan te
vangen; een tweede kracht, zijn zelfcritiek, het bewustzijn
van de grenzen zijner vermogens, in een woord zijn artistiek
geweten, zal hem er van afhouden. Immers, het beeldend
genie beweegt zich, hoe tegenstrij dig dit ook moge klinken,
gewoonlijk op betrekkelijk beperkt terrein, niet uit voorlief de, maar uit hoof de van zijn persoonlijkheid, zijn mentaliteit. Hij staat op een basis van geringen omvang, en arbeidt van hieruit gewoonlijk meer in de hoogte dan in de
breedte. Maar zijn kracht is dan ook, dat hij op dit terrein
het allerhoogste bereikt, en zich intuitief er voor hoedt, zich
op paden te begeven, waar hij zich slechts ten halve kan ontplooien. Zoo ergens, dan geldt hier wel het Duitsche gezegde:
„In der Beschrankung zeigt sich der Meister". Het is dan ook
verklaarbaar, dat de stof, die de Bijbel ons biedt, te omvangrijk en vooral te zeer gevarieerd is voor schilders als Giotto of
Rafael, Diirer of Michel Angelo. Zij hebben dit intuitief begrepen, en den bijbel niet in zijn geheel willen illustreeren.
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De zoogenaamde „Bijbel van Rafael" geeft inderdaad
slechts tafereelen uit het Oude Testament. Ook Holbeins
bijbelsche arbeid gaat bijna niet verder. De oud-testamentische teekeningen en gravures van Diirer zijn gauw geteld, en
ditzelfde geldt vrijwel voor Fra Angelico, Correggio en Murillo.
Fra Angelico heeft zelfs geen enkel schilderij, het Oude
Testament betreffend, gemaakt, en Rubens, een der veelzijdigste kunstenaars, heeft slechts een zeer klein aantal
voorstellingen uit het Oude Testament vervaardigd.
Een kunstenaar echter overtreft alle overige bijbelillustratoren, een is onvergelijkelijk in den rijkdom, breedte,
diepte en grootheid van wat hij gaf. Dit is Rembrandt !
Het aantal zijner teekeningen, etsen en schilderijen met
bijbelsche onderwerpen is grooter dan dat van een der
overige groote kunstenaars. Zelfs thans nog, nadat waarschijnlijk zooveel verloren is gegaan, zijn ons ver over de
vijfhonderd teekeningen van bijbelsche personen of tafereelen bewaard gebleven en meer dan tweehonderd etsen en
schilderijen op dit gebied. Hoeveel meer echter beteekent
dit aantal bijbelsche voorstellingen niet voor den Doopsgezinden Rembrandt dan voor al de overige schilders van den
aan voorstellingen zoo rijken Katholieken godsdienst ! Rembrandts tijd, zijn yolk, zijn kerkelijke richting stelden geen
prijs op plastische uitbeelding van religieuze onderwerpen.
En zijne medeburgers wilden liever bij zich thuis voorstellingen zien van hunne omgeving, portretten of volkstafereelen. Voor den Nederlandschen schilder was het financieel
waarlijk niet voordeelig, zich in 't bijzonder te wijden aan
religieuze kunst. Weliswaar heeft Rembrandt een verrassend
groot aantal bestelde portretten en vele landschappen geteekend en geschilderd, maar toch heeft bij benadering een
derde deel van al het werk van zijn hand een Bijbelscene
tot onderwerp. Als schilder, die aan bijbelsche voorstellingen
verre den voorrang geeft, staat Rembrandt zelfs tegenover
de Hollanders van zijn tijd, die wel alien den Bijbel ijverig
lazen, maar als schilders ongaarne daaraan ontleenden.
Rembrandt moet daarom wel een sterken innerlijken
drang gevoeld hebben, om zoozeer tot den Bijbel te zijn aangetrokken, en dit op zichzelf is reeds merkwaardig. De menigte
zijner Bijbelsche voorstellingen geeft ons dan ook een veel
klaarder beeld van zijn mentaliteit dan alle zelfportretten te
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zamen. Want deze blijven ons in de vlugge opeenvolging
der tegenstrijdige uitdrukkingen van het gelaat voorloopig
nog een raadsel in het oeuvre en in de mentaliteit van een der
krachtigste scheppende geesten van het Nederlandsche yolk.
Maar al heeft Rembrandt meer Bijbelsche werken geschapen dan al de andere groote schilders, al heeft hij, in de
eerste plaats, Wel meer verschillende tafereelen uitgebeeld,
toch viel ook hem nimmer de gedachte in, het geweldige
boek blad voor blad, verhaal voor verhaal te illustreeren.
Zijne keuze uit den rijkdom aan gegevens, zijn duidelijk zichtbare neiging voor bepaalde geschiedenissen en personen,
geven een scherp beeld van zijn persoonlijkheid.
Alle Bijbelsche voorstellingen van Rembrandt zijn religieus in den diepen zin van het verbonden zijn van ons alien
aan den eenen, ondoorgrondelijken God. Dat is het gevoel,
dat aan al zijn werk ten grondslag ligt. De gebeurtenissen
zooals die zich afspelen, zijn middel, meer niet. 's Menschen
geluk, zijn leed, liefde, hoop, toorn, onrecht, zinnelijkheid,
medelijden of overmoed, geeft hij ons in de eerste plaats
klaar en machtig. Wie zich verdiept en nog eens verdiept in
zijn bijbelsche teekeningen, etsen en schilderijen, zai zich
meer en meer verbazen over Rembrandt's bewonderenswaardig vermogen om met de allereenvoudigste middelen
der kunst overtuigend neer te schrijven wat ons menschen
in den strijd om geluk en recht, in den strijd met alle verleidingen, ervaringen en gevaren het diepste raakt.
Met Rembrandt's machtige, eenvoudige taal zonder een
enkel overbodig gebaar kan men desnoods die van Michel
Angelo vergelijken. Maar de overweldigende Florentijn was
sterker vervuld van het verlangen zich te bevrijden van de
gebondenheid, die het menschelijk bestaan met zich mee
brengt, dan van al die aandoeningen, welke ons in het rijkgeschakeerde leven ontroeren en vaak doen wankelen.
Wie evenwel de bijzondere kunstenaarseigenschappen als
kenmerken buiten het volksverband staande beschouwt,
erkent eenzelfden kunstenaars-familietrek in Rembrandt en
Michel Angelo en Leonardo da Vinci.
Met deze grootsten der grooten heeft Rembrandt een
bijzondere gave gemeen; ja, meer nog dan dezen, meer dan
welk ander kunstenaar ook, bezat Rembrandt het den kinderen eigen, nimmer te herwinnen geluk, elke aandoening
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onbewust en ondubbelzinnig uit te kunnen drukken door
de een of andere stille of heftige lichaamsbeweging, duidelijker, ongekunstelder en natuurlijker dan een tooneelspeler
het ooit vermocht te doen.
Hierin vooral schijnt mij een ons alien ontroerend geheim
besloten te liggen van de innig-religieuze, zoowel als van de
artistieke macht van Rembrandt. Want naarmate juist
onze diepste gevoelens zich tegenover den uiterlijken vorm en
voorstelling plaatsen, geeft Rembrandt hieraan op volkomen
wijze uitdrukking door zijn wonderdadige kunst, die slechts
met muziek vergeleken kan worden.
Hij was een gelukkige, hij was een kind; juist als schepper,
met de hoogste artistieke macht begaafd. Want hij bezat
het geluk om, als een kind, het lichaam te laten spreken,
zeker niet uit de tweede hand en ook niet door bestudeering
van kinderen op den leeftijd, dat zij het dankbaarste onderwerp zijn voor zulk een studie. Het kan ons toch ternauwernood ontgaan, dat hij als schilder van kinderportretten of van
scenes, waarin kinderen voorkomen, eerder teleurstelt dan
bevredigt. Velen zijn daarin verre zijn meerderen gebleken,
en zelfs bij Michel Angelo zijn de kinderfiguren talrijker en
hebben levendiger gebaren dan de meestal opvallend rustige
kindergestalten van Rembrandt. In zijn jeugd zal hij van
de ijverig bestudeerde, drastische gesticulaties der Joden
wellicht veel in zich hebben opgenomen, maar het geluk,
de geringste trillingen onzer ziel in eenenkele, vaak nauwelijks
bewogen lijn te kunnen vastleggen, dat heeft hij slechts te
danken aan zijn genie.
Daardoor kon hij de wegen verlaten, die de anderen gingen
en daarom is zijn Bijbel ons nieuwer en staat hij nader tot
ons dan zoovele latere werken door de bijzondere opvatting,
door zijne keuze, en ook door het ontbreken van zoovele
tafereelen, die de anderen steeds weer opnieuw en maar al te
vaak slechts naar den uiterlijken vorm uitbeeldden.
Bijna nooit schilderde Rembrandt de episodes, die op het
Middeleeuwsch tooneel onontbeerlijk schenen en die nog tot
na Diirer's tijd een hoofdonderwerp der schilders vormden:
de vreeselijke gevolgen van de Middeleeuwsche rechtspraak.
Rembrandt was te groot, hij was te zeker in zijne middelen,
om naar die gruwelscenes te moeten grijpen, ten einde zijn
publiek te ontroeren. Ten slotte ligt in zulke, zelfs in onze
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dagen nog zoo Belief de voorstellingen, een aanklacht tegen
de minderwaardigheid van ,ditzelfde publiek. Want, al moge
het lichamelijk lijden van Christus nog zoo onduldbaar zijn,
al moge ook in de meeste groote treurspelen der wereldliteratuur misdaad en smart begin en einde der handeling zijn,
toch wordt in de kunst grootheid en meesterschap niet naar
de uiterlijke gebeurtenissen gemeten, maar naar de fijnheid
en de diepte en de macht van uitdrukkingsvermogen in
taal en uitbeelding.
Hierdoor werd. Rembrandt de Shakespeare der Noordelijke
schilderkunst. En hij onthield zich van het bonte gewoel
van den torenbouw van Babel, van den Zondvloed, en van
de talrijke dramatische scenes, die zoovele anderen,
naast Dore en Luyken, tot omvangrijke en gedetailleerde
gravures en houtsneden hebben geinspireerd. Van zulke
wijde, breede verhalen, waarin de gestalte zoowel als het
persoonlijke gevoel van den enkeling verloren ging, hield
Rembrandt niet. Maar in plaats daarvan dwongen zijn
0. T. P. 2.
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godsdienstig gevoel en zijn kunst hem steeds weer tot de
behandeling van de aan innerlijke conflicten zoo rijke tafereelen van Hagars verstooting, van Abrahams offer, van
Christus' eenzaamheid, en van de romantische verhalen
van Jozef, de geschiedenis van den barmhartigen Samaritaan,
den Verloren Zoon, het gastmaal te Emmaus, en in de eerste
plaats van de schoone geschiedenis van het geloovige, trouwe
gezin van Tobias, waarvan wij heden nogcirca 36 teekeningen
van Rembrandt of althans van zijn directe volgelingen bezitten.
Hoewel Rembrandt bij het kiezen zijner onderwerpen
zijn eigen inzicht volgde, toch stelde hij zich nooit ten Joel,
een bepaald gegeven opzettelijk geheel anders dan de anderen
uit te beelden. Zelfs als hij hetzelfde thema telkens en telkens weer opvat, doet hij dit niet om het nog weer eens
geheel anders te behandelen, hij geeft dan slechts toe aan
den onweerstaanbaren innerlijken drang, om den rijken inhoud steeds grondiger, steeds beter te verwerken. Hoe vaak
de een of andere voorstelling verband houdt met een
ervaring uit zijn leven, zal later nog worden aangetoond.
Overigens kan men niet zeggen, dat Rembrandt zich altijd
streng aan de teksten heeft gehouden. Vaak handelde hij
volkomen willekeurig bij het kiezen zijner figuren. Niet het
woord, niet de regel of de daad, alleen het gevoel verleende
hem het motief voor zijn teekening of schilderij. De oudere
Rembrandt komt bij dezelfde geschiedenissen tot geheel
andere resultaten dan de jonge. Op jeugdigen leeftijd doet
Rembrandt ons in de eerste plaats den toorn van Saul zien,
die door David met harpklanken moet worden verzacht,
de oude Rembrandt daarentegen geeft op ontroerende wijze
de aandoeningen, die Davids muziek bij Saul oproept. Soms
legt hij den nadruk op een bepaald woord, dan weer leest hij
tusschen de regels door of vat een gansche reeks van verhalen
samen in een beeld. Zijn beroemdste ets het „Honderdguldenblad" werd op een bijbelwoord als „Laat de kinderkens tot mij komen" gecomponeerd; zij is echter veel wij der
van strekking, want zij toont Christus als den Vriend der
kinderen, der armen en der ellendigen en tevens ook als hun
Heiland. Het komt bij Rembrandt niet op de juiste verhouding
tusschen woord en beeld aan, maar op de levende kracht, die
van woord en beeld beide moet uitgaan. Zooals hij als dichter
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van phantastische sprookjes altijd vrij beschikte over geheimzinnige lichtbronnen en hun effecten, zoo hebben wij
aan hem ook als bijbelillustrator kostelijke „vrije opvattingen" te danken, die hij zich veroorlooft, wat tijd en plaats
betreft. Voor den Prins van Oranje schildert hij bijv. eene
kruisiging, alsof die des nachts was gezien. Welke schoolmeester zou het wagen hier critiek uit te oefenen ?
In elk geval was Rembrandt in alle deelen van den Bijbel
goed thuis. Overal zag hij daarin menschen, die geheel vervuld waren van het leven, de hoop en het geloof, en waarin
hij daarom groot belang stelde. Hoe beminde hij de luidruchtige, bonte wereld met al haar rijke schatten, hoe goed kende
hij de nog veel onrustiger wereld in ons zelf. Hoezeer hij de
menschen gekend en nochtans bemind beef t, getuigt elk
blad en elk beeld. Maar hoeveel leed hijzelve ook ondervond,
voor hem was de Bijbel steeds het Boek der Boeken, en bij
zijn laatste, armzalige bezittingen was toch nog steeds tenminste een Bijbel. Als een Boek van vertroosting geeft hij
den Bijbel nu aan ons mee in de rustelooze wereld, een boek,
rijker nog aan troostende kracht door zijn beelden.
Want zijn geheele arbeid is als de van de wereld afgezonderde kluis van een gelukkigen wijze, midden in het
duistere woud door den warmen zonnegloed omstraald.
WISSELWERKING VAN KUNST EN LEVEN.
OCHT Rembrandt ook van zijn 7e tot zijn 14e jaar
M
op de Latijnsche school met al de goden en dichters van
Griekenland en Rome bekend zijn geworden, toch transponeerde hij later bijna elke innerlijke ontroering, elke gestalte,
die zijn oog wist te boeien, in een Bijbelsche voorstelling.
En nochtans is ook voor hem de Bijbel slechts spiegel en kleed
voor zijn persoonlijke, voor zijn religieuze gevoelens. Voor
hem waren de Bijbelsche personen niet die van te gronde gegane staten of uitgestorven bevolkingen, neen, hij zag deze
menschen nog dag aan dag in het bonte leven, dat hem
overal omringde, in de straten, langs de grachten, in de
krotten, paleizen en kerken van zijne woonplaats, de wereldstad Amsterdam. De prachtig in bonte gewaden gekleede
mannen, die van nit het Oosten naar de Nederlanden kwamen, kende hij als Bijbelsche koningen; kerken, ja, soms
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slechts een paar zuilen, veranderen in Jerusalems tempels, en
de eenvoudige menschen zijn Christus-discipelen of andere
Bijbelsche figuren. Daar dit alles nog rondom hem leefde,
behoefde hij niet te zoeken naar de kleederdrachten van
vroegere dagen en was het onnoodig op zoek te gaan naar
vreemde exotische gebouwen, landschappen en zeden !
Met verwonderlijk vroegrijpe begaving voor het, onder
elken schijn en masker, ontdekken van allerlei karakters,
gaat het hem in den beginne toch als iederen anderen gezonden jongen: niettegenstaande zijn scherpe kunstenaarsoogen en -zinnen blijft hij gaarne aan de oppervlakte der
dingen. In zijn jongere jaren verbergt hij zijn oprechte vreugde
bij het zien en uitbeelden van een levendige scene niet, en
evenmin aan het teekenen van grove, leelijke menschen, die
hij lachend in de straten en sloppen der groote stall heeft
bespied. Haast tot aan den overgang naar den rijperen leeftij d zoekt hij met voorliefde de tegenstellingen, ook de tegenstellingen ten opzichte van het kalme Hollandsche leven.
Zooals hij zich zelf in zijne jongere jaren graag tegenover den
spiegel plaatste, om in een uitgelaten stemming de dwaze
gezichten, die hij trok, te schilderen, zoo bezitten ook zijn
vroegere bijbelsche prenten veelal iets burlesks, maar zeker
nog niets van het sprookje. Rembrandt heeft nimmer
schijnheilige allures aangenomen, hij was nooit bang man en
mensch te zijn, en hij deelt daardoor aanvankelijk aan zijne
voorstellingen en portretten iets mee van de kracht en overdrijving, die aan de graag persifleerende grootestadsjeugd
eigen is.
Later evenwel, hij was toen reeds een dertiger en door het
huwelijksgeluk kalmer geworden, verdwijnt voor altijd met
het felle licht alles wat als scherpe tegenstelling werkt, wat
luid, schril, ruw of heftig klinkt, om dan, in bijna roerlooze
gestalten, in een wonderlijk, richtingloos licht de bijbelsche
dingen, zoowel als het alledaagsche leven met een harmonie
te vervullen, die niet van deze wereld schijnt. En alsof hij
altij d verre van het typisch aardsche had geleefd, alsof
hij steeds slechts goedheid en welwillendheid had ervaren,
ja, zelfs alsof hij een van de wereld afgezonderd leven had
gevoerd, verleent hij aan zijne Bijbelsche gestalten een sfeer
van licht en warmte en geeft ons zijn beelden als heilige en
verheven verhalen van onvergelijkelijke schoonheid.
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Wie niets van Rembrandts leven kent, zou denken, dat het
leven van dezen kunstenaar, na zijn jeugd natuurlijk, vrij
bleef van heftige stormen en ingrijpende gebeurtenissen.
Geen zijner schilderijen, geen zijner teekeningen klinkt als
een aanklacht tegen God, noodlot of medemensch. En nochtans leeft in elke trek, elke gestalte, de diepste menschenkennis. Slechts hij, die des levens hoogste geluk en diepste
leed gekend heeft en begreep, kan geluk, lief de, eenzaamheid,
medelijden, leed en troost, kan het samengaan van goed en
kwaad zoo schilderen als Rembrandt. Maar hoe is het te
verklaren, dat de zware slagen en beproevingen, die hem
troffen: Saskia's flood, de onverschilligheidzijner medeburgers,
nadat zij eerst met geld en roem van hun vereering blijk
hadden gegeven, zijn volkomen financieele ondergang in
1656, op geen enkele wijze den rustigen gang van zijn kunst
onderbraken of verstoorden ? Heeft hij niet veeleer in de
jaren, dat de wereld hem meed, omdat hij bij zijn eenvoudige
Hendrikje een ander stil geluk had gevonden, zulke heerlijke
beelden geschapen, dat ons het beste zou ontbreken, als
wij juist die niet bezaten ? Toen de menschen hem ontweken,
toen juist weerstond hij de sterkste verleiding, die de kunstenaar kent, en weigerde hij eveneens daarvoor iets toe te geven
aan den smaak van anderen; en hoe zwaarder de geldzorgen
hem drukten, des te vrijer en trotscher volgde hij als kunstenaar zijn geweten alleen, een anderen Tobias gelijk. Geen
enkel zijner werken uit lien tijd verraadt ook maar de allergeringste wankeling in zijn geweten en in zijn geloof.
Vast stond hij in al de stormen, die het lot hem bracht,
zonder klacht wijdde hij zich aan zijn plicht en louterde alle
leed tot een zuiveren vreugdeklank.
REMBRANDT EN RAFAtL.
AAR Rembrandts overvloed van Bijbelsche voorstelD
lingen tot op dezen tijd voor breede kringen verborgen
bleef, volgden tot diep in de twintigste eeuw de meeste
bijbelillustratoren meer de groote Italianen dan de oude
Duitsche en Nederlandsche kunstenaars.
Hoe anders is het met Rembrandt zelf !
In aanmerking nemend, dat Rembrandt zelf vier mappen
met gravures naar Rafaels schilderstukken bezat en dat
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Hofstede de Groot, Veth, Valentiner en anderen hebben
aangetoond, dat een aantal figuren van Rembrandt duidelijk
verwantschap vertoonen met sommigen van Rafael, zou
men geneigd zijn aan te nemen, dat de groote Nederlander
zelf den grooten Italiaan het liefst zou hebben nagevolgd.
Toch is niets minder waar; het is gemakkelijk te zien, dat
Rembrandt zijn eigen opvatting, zijn geweten, zijn persoonlijkheid en zijn volksaard trouw bleef. Ja, men mag zelfs
zonder overdrijving zeggen, dat de wijze, waarop Rembrandt
de uitingen van andere kunstenaars bestudeerde, de eenige
en beste manier is om zijn eigen vooruitgang en houding te
leeren kennen.
De vorm van een kunstwerk is geen mantel, die willekeurig
door de kunstenaars onderling kan worden uitgewisseld. Wij
kunnen wel een Zuidelijk landschap bewonderen, maar het
zal ons toch nimmer zoo bevredigen als de verre horizonten
van ons eigen land. Daarom ook kan ons Rafael niet zooveel
schenken als Rembrandt.
Enkele aanduidingen ter vergelijking van Rafael met Rembrandt, tusschen Zuidelijke en Noordelijke kunst, mogen hier
voldoende zijn, daar een ie der, die een goed geillustreerde kunstgeschiedenis bezit, zelf verschil en overeenkomst kan nagaan.
Men vergelijke bijv., hoe Jozef Pharaos' droomen uitlegt bij
Rembrandt en bij Rafael. Of hoe Jacob Isaac zegent. Men
lette op de beweging der gestalten, op hun handen, op de
uitdrukking van de gezichten. Men vergelijke een Graflegging, een Annunciatie, een Presentatie bij beide
meesters. Ook de vergelijking van de geschiedenis van de
cijnspenning van Rembrandt en van Titiaan is belangwekkend. Men neme meer algemeene onderwerpen en vergelijke een sprekenden man, een blinden, een luisterenden of
een genezenden zieke bij een Italiaan en bij Rembrandt.
Daar vinden wij de groote wereld als tooneel, hier evenwel
de enge begrenzing van eigen woonplaats.
Rafael idealiseert de beweging, Rembrandt drukt het
gevoel uit in beelden. Rafael is dynamisch, of statisch, indien men wil, Rembrandt psychologisch. Rafaels figuren
spreken de taal der hoogere klassen, waarbij uitdrukkingen
van vreugde, smart, medelijden enz. nooit buiten de conventioneele grenzen treden, als tenminste de conventie het werkelijke gevoel niet reeds heeft overwoekerd en verstikt. Het
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is ondoenlijk om, afgezien van zijne portretten, bij een enkele
figuur van Rafael het hoogste geluk of diepste leed mede te
leven. Wordt niet elke figuur van Rembrandt voor onze oogen
tot ons eigen lijf en bloed ? Zijne uitdrukkingswijze moge
aanvankelijk te ruw schijnen, en toch blijft hij als opperste
meester van het gevoel steeds vrij van de hysterische en
gemaniereerde extase van El Greco.
Voor Rafael zoowel als voor Rembrandt is de plaats van het
gebeuren, wat de wij ze van uitdrukking betreft, vrijwel onver schillig. Hierin is ook Rafael nalef. Hij geeft ons ook scenes,
waarbij ternauwernood toeschouwers aanwezig waren. Maar
zelfs Bethlehem's stal is voor hem tooneel. Bij Rembrandt
daarentegen gaat alles stil en gewoon, als ware het onder vier
oogen, zelfs dan als de gebeurtenis in groote tempel lallen
plaats vindt. De straatbengels van Rafael zijn van voornamen bloede, Rembrandt gebruikt echter nauwelijks uiterlijke
middelen om zijn kleine luiden te karakteriseeren. Maar de
beweging bij Rembrandts figuren eischt een onderzoek tot
in de vingertoppen, wij moeten voorzichtig de groepen
naderen, moeten in het halfduister tasten naar de menschengestalten, om hun smart en hun geluk, hun gansche aandoening ten voile mede te beleven. Bij Rembrandt is niets
rhetorisch, en zelfs zijn goden en zijn vorsten missen elke
pose, niettegenstaande hij ze met welbehagen kleedt in de
pracht van veelkleurige gewaden.
De taal van Rembrandt's bijbelsche menschen is niet die
van de schrift, en, zooals de woorden niet ongestoord vloeien,
zoo vloeien ook hunne bewegingen, gewaden, lijnen niet zoo
vlot als bij Rafael, bij wien dit alles begeleid schijnt door de
klanken van zilveren tuba's. Rafaels figuren bewegen zich
oogenschijnlijk voor eene menigte, die meer ziet en medeschept dan hoort, denkt of voelt. Rafael kan als meester in
het uitdrukking geven aan beheerschte houdingen en bewegingen nauwelijks overtroffen worden. Rembrandt daarentegen, die zeif geheel meeleeft met de gestalten, zooals
zij zijn en zooals hij ze schiep, omvat den geheelen mensch
en zijn aandoeningen. De blinde Tobias, die de deur zoekt
en door zijn hondje wordt geleid, kan zelfs door fresco's
van de grootste afmetingen niet worden overtroffen.
Maar het onderscheid in beider vormen en gestalten kenmerkt twee gevoels- en gedachtenwerelden.
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Raphael, Madonna.
(De zgn. Madonna uit het huis Alba).
Ter vergelijking.

Rafael, de laatste naieve navolger der antieken, vormt
goddelijke menschen. Zij zijn vol bravoure, maar geen hunner is tot heftig lijden in staat. Het oog bepaalt hun gebaren.
Altijd zijn zij zich er van bewust, dat zij gezien worden en dat
daarom al wat zij doen, aangenaam moet zijn.
Zij zijn altijd smaakvol gekleed en neergezet, maar spelen
een rol. Hun wezen is verdeeld. Zij bidden om to laten zien
dat zij bidden, zij toonen hoe zij bidden, toornig zijn of
genade verleenen, maar zij treuren ternauwernood, als zij
Christus ten grave dragen. Hoe is dit alles anders bij Rembrandt ! Welk een diepe, stomme smart spreekt niet tot ons
uit elke kleine ets van Rembrandt. Hier wordt de stilte,
de schoonheid en het diepe, diepe leed door niets verstoord.
Geheel opgaand in geluk, smart, berouw of in het lot van
anderen, wenden Rembrandt's figuren zich dikwijls van ons
af. Wij hebben alles met hen, zij daarentegen niets met ons
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De herders in den stal te Bethlehem.

te doen, en in zijne allerschoonste beelden zinken zij veeleer
weg in licht, schaduw of kleur, dan dat zij voor ieders oog
door licht en schaduw koel en plastisch worden geisoleerd.
Daarom scheiden zich niet toevallig Rafael en Rembrandt
en beider groote werelden het scherpst in hunne voorstellingen van de Moeder Gods, het Christuskind en de Heilige
Familie. Beide meesters bereiken hierin het overtuigendst
den triomf van hun streven. Elk yolk erkenne en eere hier
zijn eigen meester.
Al wat tot hier toe van de helderheid, den vorm, de
volmaaktheid en de taal van Rafael werd gezegd, geldt in
hoogere mate nog voor zijne Madonna's.
Rembrandts Christuskind staat bijna nimmer rechtop,
als regel ligt het nog in de windsels. En de Moeder, opgaand
in zorg en geluk, heeft geen gedachten voor de wereld
daarbuiten, zij denkt er niet aan, hoe zij Naar kindje op zijn
best kan vertoonen. Hoe menigmaal kijken wij niet recht
in het neusje van het zacht sluimerende of nauwelijks
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ontwaakte kind. Rafael daarentegen weet, in weerwil van
het lage gezichtspunt, alles te vermijden wat het kindergezichtje op storende wijze kan verkorten. Maar Rembrandt's
genie ontwijkt alles wat de sfeer van huiselijken vrede in
't allerminst zou kunnen verbreken. Hij weet ons het geluk
van de Moeder te doen begrijpen, en voert ons zelfs in de
bescheidenste omgeving naar den hemel van het aardsche
geluk. Rafaels Christuskindje is een kleine, verstandige
Apollo, van wiens lippen men de volmaaktste distichen
kan
. aflezen. Z(56 iets kan men bij Rembrandts Christus
met.
Terwijl Rafaels verheven beelden een zekere symmetrie
vertoonen, zoeken wij in Rembrandts sprookjes vaak naar
de bron van het schemerlicht, alsof wij van verre, door een
alles vervagenden nevel, speurden naar het licht van
ons eigen tehuis. De eigen omgeving gaf den schilder ook
meer dan genoeg, te huis vond hij in de Italiaansche koperprenten meer en beter de wetten en redenen, die de kunst
beider landen scheidden, dan alien die uit louter lief de en
vreugde voor het Zuiden, de laatste vaderlandsche krachten
verloren zonder iets uit den vreemde te hebben gewonnen.
Rembrandt begreep uit de lijnen, dat claar de wereld een
andere was, zoo ook de oogen, die beschouwden en de oogen,
die vormden. En in het voile bewustzijn van zijn Nederlandsche natuur en cultuur werd hij juist door Rafael en Michel
Angelo tot een nog krachtiger Noorderling, en, in zijn afkeer
voor elke halfheid, zocht hij, evenals al de grooten, de
alleruiterste consequenties te trekken van zijn natuur en
van zijn kunst.
Want alleen ,./v . ..i.r ecnheid en consequentie is, is persoonlijke grootheid. -1.mbrandt begreep blijkbaar, dat Rafael in
den reinen hemA zijner Heiligen geen door smart gebroken
gestalten kon gebruiken. Het eene sluit het andere uit.
Rafael zou in hooge mate de wonderbare klaarheid en harmonie zijner fresco's hebben vernietigd, als hij daarin slechts
een enkele figuur had geplaatst, zoo armoedig en onbeholpen
als Rembrandt's genezing brengenden Christus. En al de
schoonheid en uitdrukkingskracht van de allerschoonste
Heilandsprent, het „Honderdguldenblad", zou verloren zijn
gegaan, als Rembrandt zijn verheven ets tot iets als een
pendant had gemaakt van de „School van Athene", wat
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zij, zonder de minste opzettelijke bedoeling, in idieelen zin
toch is geworden.
Bij deze twee, Rembrandt en Rafael, worde ons duidelijk,
hoe verkeerd en verwerpelijk elk compromis in de kunst
moet zijn. Want wat deze twee vereenigt en op eenzelfde
hoogte stelt, is hetzelfde als dat wat hen scheidt. Beiden,
meesters van den allereersten rang in het aanvoelen en
verdeelen der werelden, die zij zich droomden, lieten nochtans zich slechts leiden door hun eigen geweten, hun
landaard en het milieu, waarin zij leefden.
Waarom betrad Rembrandt dan nooit de wereld van
Rafael, die hij toch beter kende en hooger waardeerde dan
iemand anders ? Waarom breekt hij reeds in zijn jeugd,
toen hij zich nog inspireerde op de bedelaarstypen van
Callot, eerder met de techniek van scherp omlijnde vormen,
dan dat hij deze tracht toe te passen ?
Door de indrukken zijner sterke lichamelijke en geestelijke
oogen leerde hij het veelvoudige verband tusschen de
kunstenaarswerelden en al de voorwaarden door land, tijd,
doel, plaats, enz. bepaald, begrijpen en erkennen.
De Bijbel van Rafael versiert de prachtige, open gaanderijen van het Pausenpaleis. Rembrandt teekent op blaadjes
ter grootte van een hand of schildert op paneelen, die slechts
een tiende of een twintigste deel der grootte van Rafaels
fresco s bereiken. Daar is het kunst bestemd voor de straten,
paleizen, hallen en kerken, hies echter is niets onbewegelijk,
niets buitengewoon, eerder schijnt alles bestemd te zijn voor
de intimiteit van eigen woning en zelfs van brieven, want de
teekeningen en etsen zou men kunstenaarsbrieven mogen
noemen, die het innige gevoel aan den naaste moeten mededeelen.
Al de verschillen echter, juist tusschen de allergrootsten
der verschillende rassen en volkeren, getuigen met steeds
grootere zekerheid, dat het er in de kunst in de eerste plaats
op aankomt, uit al de bestaande voorwaarden een daarmee
niet strijdende vrije wereld op te bouwen. En geen onzer
schiep ooit zoo vrij en groot en sterk als Rembrandt. Rafael
kan ons niet toebehooren; want wij kunnen slechts van
dien kunstenaar alles ontvangen wat hij te geven heeft, die
met ons van ganscher harte deelt, zijne wereld, zijne ontroering en zelfs zijn grenzen.
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Slechts dan, als ook wij zoo op de straat en voor alien
zichtbaar leefden als Rafaels medeburgers, als ons oog even
ontvankelijk was voor de oppervlakte der dingen als dat van
de Zuidelijke volken, dan zou ook van Rafael niets voor ons
verloren gaan.
Maar in Rembrandt zien wij ons zelf. De driehonderd
jaren tusschen hem en ons zijn heengegaan als een dag.
Over de eeuwen slaat hij een brug, en zijn bijbelsche helden
en lafaards, zijn koningen en volkeren komen tot ons als
broeders en verwanten, die door hetzelfde bezield zijn als
wij. In Rembrandts Bijbel Leven wij en willen wij niet ten
onder gaan.
Niemand heeft ons zoo geidealiseerd in onze alledaagschheid en zwakheid.
VAN REMBRANDTS TEEKENINGEN.

N

AAST het monumentale werk van Wilhelm von Bode,
die ons niet alleen de groote reeks van schilderijen
van Rembrandt, maar ook den kunstenaar nader bracht
dan ooit een ander het deed, hebben Lippmann, Hofstede
de Groot, Gabriel van Terey den oneindigen rijkdom van
Rembrandt's teekeningen in vele mappen gepubliceerd.
Maar deze kostbare uitgaven zijn slechts voor weinigen
toegankelijk en daarom zal voor zeer velen de reeks der
hier geboden afbeeldingen eene verrassing blijken, die geschikt is Rembrandt's groote persoonlijkheid in geheel nieuw
licht te zien. Want wie de teekeningen van den kunstenaar
niet kent, kent ook niet zijn doel en streven.
In Rembrandts teekeningen, die zoo weinig van zijn
beroemd clair-obscur te zien geven, komt wel het allerduidelijkst uit, hoe bewonderenswaardig en bijzonder het
samengaan van vorm en gemoed bij dezen grooten schepper
is. Sommigen zijn ontroerd en schetsen het passende beeld
daarbij, anderen ook maken een ontwerp en trachten dan
steeds volkomener in de gestalten de emoties uit te drukken,
die hen bezielen en die wij van hen verwachten. Maar
Rembrandts genie doet dit beide tegelijkertijd. Zelden kan
men het een van het andere scheiden. Maar juist daarom
heeft een uitgave van Rembrandt's teekeningen een andere
waarde dan die van teekeningen der overige oudere meesters
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of tijdgenooten. Het gaat bij hem niet om studieschetsen,
die hun waarde voor den kunstenaar verliezen, als eenmaal
het werk, waarvoor zij dienden, gereed is gekomen. Ook zijn
het geen schetsen, die bij ieder verder ontwikkelingsstadium
in waarde verminderen. Integendeel het zijn altijd complete
„visies", die het uiterlijke en het innerlijke van des meesters
wereld vertoonen. Ziet zijn bekentenissen, gedichten, neergeschreven op een vodje papier, dat toevallig voor de hand
lag, en dus geen notities, studies of opmerkingen.
Merkwaardig is het, dat van deze teekeningen ongeveer
vier vijfden in de breedte zijn neergeschreven, terwijl hij
toch in zijne etsen en schilderijen aan hooge formaten de
voorkeur gaf. Het is opvallend, vooral omdat gewoonlijk
breedte-formaten de voorkeur hebben, zoodra het zich in
een richting bewegende handelingen betreft.
Rembrandt onderscheidt zich juist van andere bijbelillustratoren daarin, dat hij zoo zelden voorstellingen geeft,
die als het ware aan onze oogen voorbijtrekken. Niemand
staat zoo ver af als hij van het „bewegende beeld", want
hij is de geniale schepper van de diepstbewogen oogenblikken
van de momentopnamen in hoogeren zin, in ons zoo vlug
verloopend bestaan. Zwijgen, de onderbreking van spreken,
is zijne kunst. Andere meesters stelden zich ten doel het
uiterlijke hoogtepunt eener handeling af te beelden, Rembrandt echter is de bewonderenswaardige tolk van de stilte,
die ons alien ontroert, zoowel bij het diepste leed als bij het
hoogste geluk.
Hierin ontsluit zich voor ons het geheim zijner composities,
die verre moesten blijven van alles wat symmetrie eischt
en constructie.
VAN HET LEELI JKE NAAR DE SCHOONHEID
IN REMBRANDT'S KUNST.

W

IE den eik verwijt, dat hij hard en knoestig is, wordt
uitgelachen. Wij moeten echter eveneens lachen om
onze cultuur van verstand en hart, zoolang het nog noodig
schijnt de leelijkheid en onbeholpenheid van Rembrandt's
figuren te verdedigen. Want inderdaad, men behoort niet
tot de ware bewonderaars van Rembrandt, als men nog
nooit de schoonheid van een leelijk gelaat heeft ontdekt,
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als men nog nooit werd getroffen door het stralende geluk
van een ongelukkige, als men slechts schoonheid kan zien
in het gelaat eener filmster of actrice, en het gezonde alleen
in de athletenfiguren van kermisklanten.
Zijn dan de vele geringe lieden van Rembrandts Bijbelverhalen waarlijk onbeteekenender en leelijker dan degenen,
die onze straten bevolken of de bezoekers van yolksvergaderingen en kroegen ? En al is dit het geval, dan is
immers Rembrandts kunstenaarschap nog altijd in staat
trots deze armoe des geestes en der menschen, door groepeering licht, kleur en gebaar een harmonisch geheel to
scheppen.
Al mogen de gestalten van Adam, David en Christus, de
Apostelen en heilige vrouwen door andere kunstenaars
schooner en in gestalte en gelaat, kleeding en gebaar zorgzamer en evenwichtiger zijn voorgesteld, wie van al dezen
bracht ze dichter en inniger tot ons dan Rembrandt ? Wie
van het bijbelbeeld niets dan de overtuigenskracht wil
eischen, vindt in Rembrandts Bijbel zoowel de eenvoudigste
als de machtigste voorbeelden. Al klinken de sierlijke
engelenkoren van Fra Angelico als paradijsmuziek, al
spreekt Giotto's beknopte doch grootsche taal direct tot
het gemoed, al lijkt Michel Angelo's Avond en Morgen
overweldigend, Rembrandts wereld brengt ons in het
vaderland terug en zijn Bijbelsche kunst geeft den troost,
dien eens onze moeder ons gaf.
Wij weten het wel: andere taal eischt andere vormen en
verlangt andere beelden, en toch heeft elke taal haar eigen
schoonheid. Of Rembrandts eenvoudige, eerlijke taal voor
Zuidelijker volken steeds onverstaanbaar zal blijven, kan
ons dat deren ?
Wie in de oppervlakkige schoonheidsmarkten onzer zoogenaamde „betere kringen" verkeert, wie de leege poses,
maskers en Jansen dier omgeving bewondert, ziet in de
eenvoudige, ontroerende gestalten van Rembrandt niets dan
onbeholpen en lichamelijk gebrekkige menschen. Zoo iemand
vindt in eene wereld die gelouterd is door den adel en de hoogheid van een blijmoedig en van lief de voor de menschheid vervuld kunstenaar, nOch vorm, nOch schoonheid. Wij verheugen
ons weliswaar over de kunstenaars, die ons met hun bijna
goddelijk schoone vormen naar een andere wereld weten
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te voeren, een wereld, die geen lijden, geen nood en geen
mismaaktheid kent. Maar ook de allerschoonste illusies
laten lets bitters achter, zoodra wij weer terugkeeren in de
ruwe werkelijkheid, waaraan ook de gelukkigste tenslotte
niet kan ontkomen.
Rembrandts schoonheid is sterker dan elke wet. Met zijne
echte, onvervalschte menschen uit de groote stall Amsterdam
maakt hij het leven en de wereld rondom ons rijker. De
uitingen zijner kunst maken ons niet ongeschikt voor de
alledaagsche werkelijkheid en de wonderen, die hij schlep,
geleiden ons, van geluk vervuld, na ernstige beschouwing,
naar den vrede van het ware geloof.
Zoo is Rembrandts Bijbel ons meer geworden dan eene
louter kunstzinnige illustratie van woorden en handelingen;
hij is, als de Bijbel zelf, een onuitputtelijk boek, dat ons
al wat leelijk is doet vergeten.
SLOTWOORD.
critiek van Rembrandts arbeid is
D Enogkunsthistorische
niet gereed, en is nog ver ervan verwijderd, ook

slechts ten deele als afgesloten beschouwd te kunnen
worden. Over vele schilderijen, teekeningen en etsen van
Rembrandt zullen kunstenaars en geleerden nog langen
tijd, misschien zelfs eindeloos, blijven twisten en strijden.
Menig werk van zijn hand rekent men, zeker ten onrechte, nog
tot den arbeid van leerlingen, en werk zijner leerlingen wordt
eveneens ten onrechte wel eens aan den meester zelf toegeschreven. Daarom vermeld ik bij de voor dit boek gedane
keuze het volgende: hoewel allerminst bereid, vooruit te
loopen op de critiek van deskundigen, wier schoone levenstaak het is tot onaanvechtbare resultaten te komen, heb
ik, na mij vele jaren intensief met Rembrandts grafisch
werk te hebben bezig gehouden, mij er toe bepaald, slechts
teekeningen van den meester in dit boek op te nemen, die
mij naar aard en kracht van temperament, zooal niet als
werken van zijn hand, dan toch als goede voorbeelden
van zijn machtig talent konden gelden. Mocht dus een
leerling, een vereerder, of wellicht zelfs een vervalscher van
Rembrandt die teekeningen hebben gemaakt, mochten zij
dus door den kunstenaar in moeilijke tijden of door anderen
XXXI

zijn ontworpen, indien zij waarlijk getuigenis afleggen van
zijn geest, die toch, niettegenstaande de vele dubieuse
stukken, nauwkeurig begrensd is, dan heb ik ze hier als
uitingen van Rembrandt opgenomen.
Als echter deze Rembrandtbijbel ook anderen dan kunstenaars en geleerden naar onze musea en vooral naar onze
prentenkabinetten zouden lokken, om daardoor ook hun
deel machtig to worden van de weelde, die daar voor alien
wordt uitgespreid, dan zal dit boek een groot deel van de
taak, die ik mij zeif stelde, hebben vervuld. Het boek wil
geen luxe-uitgave zijn en evenmin een werk voor geleerden.
Het wil niet antlers zijn dan eene uitgave, die u nailer zal
brengen tot den Bijbel en tot Rembrandt, en tot de Nederlandsche kunst.
MUNCHEN.
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David verzoent zich met Absalom.
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De Zondeval.

Het lijk van Abel, door zijn ouders beweend.

Genesis,
De zondeval.
25. En zij waren beiden naakt,
• Adam en zijne vrouw, en zij
schaamden zich niet.
1. De slang nu was listiger
• dan al het gedierte des
velds, hetwelk de Heere God gemaakt had; en zij zeide tot de
vrouw: Is het ook dat God gezegd heeft: Gijlieden zult niet
eten van allen boom dezes hofs ?
2. En de vrouw zeide tot de
slang: Van de vrucht der boomen
dezes hofs zullen wij eten;
3. Maar van de vrucht des
booms, die in het midden des
hofs is, heeft God gezegd: Gij
zult daarvan niet eten, noch die
aanroeren, opdat gij niet sterft.
4. Toen zeide de slang tot de
vrouw: Gijlieden zult den dood
niet sterven;
5. Maar God weet, dat ten

2
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dage als gij daarvan eet, zoo zullen
uwe oogen geopend worden, en
gij zult als God wezen, kennende
het goed en het kwaad.
6. En de vrouw zag, dat die
boom goed was tot spijze en dat
hij een lust was voor de oogen,
j a, een boom, die begeerlijk was
om verstandig te maken: en zij
nam van zijne vrucht en at; en
zij gaf ook haren man met haar,
en hij at.
7. Toen werden hun beider
oogen geopend, en zij werden
gewaar, dat zij naakt waren; en
zij hechtten vijgeboom-bladeren te
zamen en maakten zich schorten.

Kains broedermoord.
8. En Kain sprak met zijnen
broeder Abel; en het geschiedde als zij in het veld waren,
dat Kain tegen zijnen broeder

4•
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Abel opstond en hem doodsloeg.
9. En de Heere zeide tot Kain:
Waar is Abel uw broeder ? En
hij zeide: Ik weet het niet; ben
ik mijns broeders hoeder ?
10. En Hij zeide: Wat hebt
gij gedaan ? Daar is eene stem van
het bloed uws broeders, dat tot
Mij roept van den aardbodem.
11. En nu zijt gij vervloekt
van den aardbodem, die zijnen
mond heeft opengedaan om uws
broeders bloed van uwe hand to
ontvangen.
12. Als gij den aardbodem bouwen zult, hij zal u zijn vermogen
niet meer geven; gij zult zwervende en dolende zijn op aarde.
13. En Kain zeide tot den
Heere: Mijne misdaad is grooter
dan dat zij vergeven worde.
14. Zie, Gij hebt mij henen
verdreven van den aardbodem
en ik zal voor uw aangezicht verborgen zijn; en ik zal zwervende
en dolende zijn op de aarde en het
zal geschieden, dat al wie mij
vindt mij zal doodslaan.

15. Doch de Heere zeide tot
hem: Daarom al wie Kain doodslaat zal zevenvoudig gewroken
worden. En de Heere stelde een
teeken aan Kain, opdat hem niet
versloeg al wie hem vond.
16. En Kain ging uit van het
aangezicht des Heeren, en hij
woonde in het land Nod, ten
oosten van Eden.

Verschijningen aan Abram.
De Heere nu had tot
12 •1.Abram
gezegd: Ga gij
uit uw land en uit uwe maagschap
en uit uws vaders huis naar het
land, dat Ik u wijzen zal;
2. En Ik zal u tot een groot
yolk maken en u zegenen en
uwen naam groot maken, en
wees een zegen;
3. En Ik zal zegenen, die u
zegenen, en vervloeken, die u
vloekt; en in u zullen alle geslachten des aardrijks gezegend
worden.
4. En Abram toog henen, gelijk
de Heere tot hem gesproken had,

en Lot toog met hem; en Abram
was vijf en zeventig jaren oud,
toen hij uit Haran ging.
5. En Abram nam zijne
huisvrouw, en Lot zijns broeders
zoon, en al hunne have, die zij
verworven hadden, en de zielen,
die zij verkregen hadden in Haran;
en zij togen uit om te gaan naar
het land Kana5,n, en zij kwamen
in het land Kanadn.
6. En Abram is doorgetogen
in dat land, tot aan de plaats
Sichem, tot aan het eikenbosch
More; en de Kanadnieten waren
toen ter tijd in dat land.
7. Zoo verscheen de Heere
aan Abram en zeide: Uwen zade
zal Ik dit land geven. Toen bouwde hij aldaar een altaar den
Heere, die hem verschenen was.
8. En hij brak op van daar
naar het gebergte tegen het oosten
van Beth-El en hij sloeg zijne
tent op, zijnde Beth-El tegen
het Westen en Ai tegen het
Oosten; en hij bouwde daar den
Heere een altaar en riep den naam
des Heeren aan.
9. Daarna vertrok Abram,
gaande en trekkende naar het
Zuiden.
1. Alzoo toog Abram op
1
k/- uit Egypte naar het Zuiden, hij en zijne huisvrouw en
al wat hij had, en Lot met hem.
2. En Abram was zeer rijk, in
vee, in zilver en in goud.
3. En hij ging, volgens zijne
reizen, van het Zuiden tot BethEl toe, tot aan de plaats, waar
zijne tent in den beginne geweest
was, tusschen Beth-El en tusschen
Ai,
4. tot de plaats des altaars,
dat hij in het eerst daar gemaakt
had; en Abram heeft aldaar den
naam des Heeren aangeroepen.
5. En Lot, die met Abram
toog, had óók schapen en runderen en tenten.
6. En dat land droeg ze niet

om samen te wonen; want hunne
have was veel, zoodat zij samen
niet konden wonen;
7. en er was twist tusschen de
herders van Abrams vee en
tusschen de herders van Lots
vee. Ook woonden toen de Kanadnieten en Ferezieten in dat
land.
8. En Abram zeide tot Lot:
I,aat toch geen twisting zijn
tusschen mij en tusschen u, en
tusschen mijne herders en tusschen uwe herders; want wij zijn
mannen broeders.
9. Is niet het gansche land voor
uw aangezicht ? Scheid u toch
van mij; zoo gij de linkerhand
kiest, zoo zal ik ter rechterhand
gaan; en zoo gij de rechterhand,
zoo zal ik ter linkerhand gaan.
10. En Lot hief zijne oogen
op en hij zag de gansche vlakte
van den Jordaan, dat hij die
geheel bevochtigde; eer de Heere
Sodom en Gomorra verdorven
had, was zij als de hof des Heeren,
als Egypteland, als gij komt te
Zoar.
11. Zoo koos Lot voor zich de
gansche vlakte van den Jordaan,
en Lot trok tegen het Oosten;
en zij werden gescheiden, de
een van den ander.
12. Abram dan woonde in het
land Kanadn; en Lot woonde in
de steden der vlakte en sloeg
tenten tot aan Sodom toe.
13. En de mannen van Sodom
waren boos en groote zondaars
tegen den Heere.
14. En de Heere zeide tot
Abram, nadat Lot van hem gescheiden was: Hef nu uwe oogen
op en zie van de plaats, waar gij
zijt, noordwaarts en zuidwaarts
en oostwaarts en westwaarts;
15. want al dit land, dat gij
ziet, dat zal Ik u geven en uwen
zade tot in eeuwigheid.
16. En Ik zal uw zaad stellen
als het stof der aarde, zoodat,
3

Abram en Hagar.
indien iemand het stof der aarde
zal kunnen tellen, ook uw zaad
zal geteld worden.
17. Maak u op, wandel door
dit land in zijne lengte en in
zijne breedte; want Ik zal het u
geven.
18. En Abram sloeg tenten op
en kwam en woonde aan de eikenbosschen van Mamre, die bij
Hebron zijn; en hij bouwde
aldaar den Heere een altaar.

Abram en Hagar.
Doch Sarai, Abrams
16 •1.
huisvrouw, baarde hem

hare dienstmaagd, ten einde van
tien jaren dat Abram in het land
Kanaan gewoond had, en zij gaf
ze aan Abram haren man hem
tot eene vrouw.
4. En hij ging in tot Hagar,
en zij ontving. Als zij nu zag,
dat zij ontvangen had, zoo werd
hare vrouwe veracht in hare
oogen.
5. Toen zeide Sarai tot Abram:
Mijn ongelijk is op u; ik heb mijne
dienstmaagd in uwen schoot
gegeven; nu zij ziet, dat zij ontvangen heeft, zoo ben ik veracht
in hare oogen: de Heere richte
tusschen mij en tusschen u.
6. En Abram zeide tot Sarah
Zie, uwe dienstmaagd is in uwe
hand, doe haar wat goed is in uwe
oogen. En Sarai vernederde ze,
en zij vluchtte van haar aangezicht.

niet; en zij had eene Egyptische
dienstmaagd, welker naam was
Hagar.
2. Zoo zeide Sarai tot Abram:
Zie toch, de Heere heeft mij toegesloten, dat ik niet bare; ga
toch in tot mijne dienstmaagd,
misschien zal ik uit haar gebouwd
worden. En Abram hoorde naar Hagar' s vlucht.
7. En de Engel des Heeren
de stem van Sarai.
3. Zoo nam Sarai, Abrams huis- vond ze aan eene waterfonvrouw, de Egyptische Hagar, tein in de woestijn, aan de
4
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fontein op den weg van Sur;
8. en hij zeide: Hagar, gij
dienstmaagd van Sarai, van waar
komt gij, en waar zult gij henengaan ? En zij zeide: Ik ben vluchtende van het aangezicht mijner
vrouwe Sarai.
9. Toen zeide de Engel des
Heeren tot haar: Keer weder tot
uwe vrouwe, en verneder u
onder hare handen.
10. Voorts zeide de Engel des
Heeren tot haar: Ik zal uw zaad
grootelij ks vermenigvuldigen , zoodat het vanwege de menigte niet
zal geteld worden.
11. Ook zeide des Heeren Engel
tot haar: Zie, gij zijt zwanger en
zult eenen zoon baren, en gij zult
zijnen naam Ismael noemen,
omdat de Heere uwe verdrukking
aangehoord heeft.

12. En hij zal een woudezel
van een mensch zijn; zijne hand
zal tegen alien zijn, en de hand
van alien tegen hem; en hij zal
wonen voor het aangezicht aller
zijner broederen.
13. En zij noemde den naam
des Heeren, die tot haar sprak:
Gij God des aanziens; want zij
zeide: Heb ik ook bier gezien
naar dien, die mij aanziet ?
14. Daarom noemde men dien
put den put Lachai-Roi; zie, zij
is tusschen Kades en tusschen
Bered.
15. En Hagar baarde Abram
eenen zoon; en Abram noemde
den naam zijns zoons, dien Hagar
gebaard had, Ismael.
16. En Abram was zes en
tachtig jaren oud, toen Hagar
Ismael aan Abram baarde.
5

Hagar bij de bron in de woestijn.
Belofte aan Abram.
1 7 1. Als nu Abram negen
1 1 • en negentig jaren oud
was, zoo verscheen de Heere aan
Abram, en zeide tot hem: Ik
ben God de Almachtige: wandel
voor mijn aangezicht en wees
oprecht;
2. en Ik zal mijn verbond
stellen tusschen Mij en tusschen
u, en Ik zal u gansch zeer vermenigvuldigen.
3. Toen viel Abram op zijn
aangezicht; en God sprak met
hem, zeggende:
4. Mij aangaande, zie, mijn
verbond is met u, en gij zult
tot een vader van menigte der
volkeren worden;
5. en uw naam zal niet meer
6

genoemd worden Abram, maar
uw naam zal wezen Abraham,
want ik heb u gesteld tot een
vader van menigte der volkeren.
6. En Ik zal u gansch zeer
vruchtbaar maken en Ik zal u
tot volken stellen en koningen
zullen uit u voortkomen.
7. En Ik zal mijn verbond
oprichten tusschen Mij en tusschen u en tusschen uwen zade
na u in hunne geslachten tot een
eeuwig verbond, om u to zijn tot
eenen God en uwen zade na u.
8. En Ik zal u en uwen zade
na u het land uwer vreemdelingschappen geven, het geheele land
Kanaan, tot eeuwige bezitting en
Ik zal hun tot eenen God zijn.
15. Nog zeide God tot Abra-

De belofte van God aan Abraham.

ham: Gij zult den naam uwer
huisvrouw Sarai niet Sarai noemen, maar haar naam zal zijn Sara;
16. want Ik zal ze zegenen en
u ook uit haar eenen zoon geven,
ja, Ik zal ze zegenen, zoodat zij
tot volken worden zal; koningen
der volkeren zullen uit haar
worden.
17. Toen viel Abraham op zijn
aangezicht en hij lachte; en hij
zeide in zijn hart: Zal eenen, die
honderd jaar oud is, een kind
geboren worden, en zal Sara,
die negentig jaar oud is, baren ?
18. En Abraham zeide tot
God: Och dat Ismael mocht leven
voor uw aangezicht !
19. En God zeide: Voorwaar,
Sara uwe huisvrouw zal u eenen
zoon baren, en gij zult zijnen
naam noemen Isadk; en Ik zal
mijn verbond met hem oprichten
tot een eeuwig verbond zijnen
zade na hem.

20. En aangaande Ismael heb
Ik u verhoord; zie, Ik heb hem
gezegend en zal hem vruchtbaar
maken en hem gansch zeer vermenigvuldigen; twaalf vorsten
zal hij gewinnen en ik zal hem
tot een groot yolk stellen.
21. Maar mijn verbond zal Ik
met Isaak oprichten, dien u Sara
op dezen gezetten tijd in het
andere jaar baren zal.
22. En Hij eindigde met hem
to spreken, en God voer op van
Abraham.
Het bezoek aan Abraham.

verscheen hem
18 •1.deDaarna
Heere aan de eiken-

bosschen van Mamre, als hij in
de deur der tent zat, toen de dag
heet werd.
2. En hij hief zijne oogen op en
zag, en zie, daar stonden drie
mannen tegenover hem; als hij
ze zag, zoo liep hij hun tegemoet
7
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van de deur der tent en boog zich
ter aarde;
3. en hij zeide: Heere, heb ik
nu genade gevonden in uwe oogen,
zoo ga toch niet van uwen knecht
voorbij:
4. dat toch een weinig water
gebracht worde, en wascht uwe
voeten, en leunt onder dezen boom;
5. en ik zal eene bete broods
langen, dat Gij uw hart sterkt;
daarna zult Gij voortgaan; daarom dat Gij tot uwen knecht
overgekomen zijt. En zij zeiden:
Doe zooals gij gesproken hebt.
6. En Abraham haastte zich
naar de tent tot Sara, en hij
zeide: Haast u, kneed Brie maten
meelbloem en maak koeken.
7. En Abraham liep tot de
runderen, en hij nam een kalf,
teeder en goed, en hij gaf het
aan den knecht, die haastte om
dat toe te maken.
8

8. En hij nam boter en melk
en het kalf, dat hij toegemaakt
had, en hij zette het hun voor en
stond bij hen onder dien boom,
en zij aten.
9. Toen zeiden zij tot hem:
Waar is Sara uwe huisvrouw ?
En hij zeide: Zie, in de tent.
10. En Hij zeide: Ik zal voorzeker weder tot u komen omtrent
dezen tijd des levens, en zie,
Sara uwe huisvrouw zal eenen
zoon hebben. En Sara hoorde
het aan de deur der tent, welke
achter Hem was.
11. Abraham nu en Sara waren
oud en welbedaagd; het had Sara
opgehouden te gaan naar de wijze
der vrouwen.
12. Zoo lachte Sara bij zichzelve, zeggende: Zal ik wellust
hebben, nadat ik oud geworden
ben en mijn heere oud is ?
13. En de Heere zeide tot

Het bezoek aan Abraham.
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van uwen knecht en vernacht en
wascht uwe voeten, en gij zult
vroeg opstaan en gaan uws weegs.
En zij zeiden: Neen, maar wij
zullen op de straat vernachten .
3. En hij hield bij hen zeer aan,
zoodat zij tot hem inkeerden en
in zijn huis kwamen; en hij maakte hun eenen maaltijd en bakte
ongezuurde koekskens, en zij
aten.
4. Eer zij zich te slapen leiden,
zoo hebben de mannen dier
Sodom en Gomorra.
stad, de mannen van Sodom, van
1 a 1. En die twee Engelen den jongste tot den oudste toe,
1 --/ • kwamen te Sodom in den dat huis omsingeld, het gansche
avond, en Lot zat in de poort yolk, van het uiterste einde af;
5. en zij riepen Lot toe en
te Sodom; en als Lot hen zag,
stond hij op hun tegemoet en zeiden tot hem: Waar zijn die
boog zich met het aangezicht mannen, die dezen nacht tot u
gekomen zijn ? Breng ze uit tot
ter aarde,
2. en hij zeide: Zie nu, mijne ons: opdat wij ze bekennen.
6. Toen ging Lot uit tot hen
heeren, keert toch in ten huize
Abraham: Waarom heeft Sara
gelachen, zeggende: Zoude ik ook
waarlijk baren, nu ik oud geworden ben ?
14. Zoude iets voor den Heere
te wonderlijk zijn ? Ter gezetter
tijd zal Ik tot u wederkomen, omtrent dezen tijd des levens, en
Sara zal eenen zoon hebben.
15. En Sara loochende het,
zeggende: Ik heb niet gelachen;
want zij vreesde. En Hij zeide:
Neen, maar gij hebt gelachen.

10

De mannen voor Lot's huis.
aan de deur, en hij sloot de deur
achter zich toe;
7. en hij zeide: Mijne broeders,
doet toch geen kwaad.
8. Zie toch, ik heb twee dochters, die geen man bekend hebben;
ik zal ze nu tot u uitbrengen, en
doet haar zooals het goed is in
uwe oogen; alleen doet dezen
mannen niets, want daarom zijn
zij onder de schaduw mijns daks
ingegaan.
9. Toen zeiden zij : Kom verder
aan ! Voorts zeiden zij : Deze
eêne is gekomen om als een vreemdeling hier te wonen en zoude hij
alleszins rechter zijn ? Nu zullen
wij u meer kwaad doen dan hun.
En zij drongen zeer op den man,
op Lot, en zij traden toe om de
deur open te breken.
10. Doch de mannen staken
hunne hand uit en deden Lot
tot zich inkomen in het huis, en
sloten de deur toe.
11. En zij sloegen de mannen,

die aan de deur des huizes waren,
met verblindheden, van den kleinste tot aan den grootste, zoodat
zij moede werden om de deur te
vinden.
12. Toen zeiden die mannen tot
Lot: Wien hebt gij hier nog meer,
eenen schoonzoon, of uwe zonen,
of uwe dochteren, en alien, die
gij hebt in deze stad, breng ze
uit deze plaats:
13. want wij gaan deze plaats
verderven, omdat het geroep aangaande hen groot geworden is
voor het aangezicht des Heeren,
en de Heere ons uitgezonden heeft
om haar te verderven.
14. Toen ging Lot uit en sprak
tot zijne schoonzonen, die zijne
dochteren nemen zouden, en
zeide: Maakt u op, gaat uit deze
plaats, want de Heere gaat deze
stad verderven; maar hij was in
de oogen zijner schoonzonen als
jokkende .
15. En als de dageraad op11

Lot verlaat met de zijnen Sodom.
ging, drongen de Engelen Lot
aan, zeggende: Maak u op, neem
uwe huisvrouw en uwe twee
dochteren, die voorhanden zijn,
opdat gij in de ongerechtigheid
dezer stad niet omkomt.
16. Maar hij vertoefde: zoo
grepen dan die mannen zijne
hand en de hand zijner vrouw en
de hand zijner twee dochteren
om de verschooning des Heeren
over hem, en zij brachten hem
uit en stelden hem buiten de
stad.
17. En het geschiedde als zij
hen uitgebracht hadden naar
buiten, zoo zeide Hij : Behoud u
om uws levens wil, zie niet achter
u om en sta niet op deze gansche
vlakte: behoud u naar het gebergte henen, opdat gij niet
omkomt.
12

18. En Lot zeide tot hen:
Neen toch, Heere:
19. zie toch, uw knecht heeft
genade gevonden in uwe oogen,
en Gij hebt uwe weldadigheid
groot gemaakt, die Gij aan mij
gedaan hebt, om mijne ziel te
behouden bij het leven; maar ik
zal niet kunnen behouden worden
naar het gebergte henen, opdat
mij niet misschien dat kwaad
aankleve en ik sterve.
20. Zie toch, deze stad is
nabij om derwaarts te vluchten,
en zii is klein: laat mij toch derwaarts behouden worden (is zij
niet klein ?), opdat mijne ziel leve.
21. En Hij zeide tot hem: Zie,
Ik heb uw aangezicht opgenomen
ook in deze zaak, dat Ik deze stad
niet omkeere, waarvan gij gesproken hebt;

De dronken Lot met zijn dochters.
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22. haast u, behoud u derwaarts, want Ik zal niets kunnen doen, totdat gij daarhenen
ingekomen zijt. Daarom noemde
men den naam dezer stall Zoar.
23. De zon ging op boven de
aarde, als Lot te Zoar inkwam.
24. Toen deed de Heere zwavel
en vuur over Sodom en over
Gomorra regenen van den Heere
uit den hemel;
25. en Hij keerde deze steden
om en die gansche vlakte en alle
inwoners dezer steden, ook het
gewas des lands.
26. En zijne huisvrouw zag om
van achter hem: en zij werd een
zoutpilaar.
27. En Abraham maakte zich
des morgens vroeg op naar de
plaats, waar hij voor het aangezicht des Heeren gestaan had,
28. En hij zag naar Sodom en
Gomorra toe en naar het gansche
land van die vlakte: en hij zag,
en zie, daar ging een rook van het
land op, gelijk de rook eens ovens.
29. En het geschiedde toen God
de steden dezer vlakte verdierf,
dat God aan Abraham gedacht,
en Hij leidde Lot uit het midden
dezer omkeering, in het omkeeren
dier steden, in welke Lot gewoond had.
30. En Lot toog op uit Zoar,
en woonde op den berg en zijne
twee dochters met hem, want hij
vreesde binnen Zoar te wonen;
en hij woonde in eene spelonk,
hij en zijne twee dochters.
31. Toen zeide de eerstgeborene tot de jongste: Onze vader is
oud, en daar is geen man in dit
land om tot ons in te gaan naar
de wijze der gansche aarde:
32. kom, laat ons onzen vader
wijn te drinken geven, en bij hem
liggen, opdat wij van onzen
vader zaad in het leven behouden.
33. En zij gaven dien nacht
haren vader wijn te drinken, en
de eerstgeborene kwam en lag
0. T. P. 4.

bij haren vader; en hij werd het
niet gewaar bij haar nederliggen
noch bij haar opstaan.
34. En het geschiedde des
anderen daags, dat de eerstgeborene zeide tot de jongste:
Zie, ik heb gisteren nacht bij
mijnen vader gelegen: laat ons
ook dezen nacht hem wijn te
drinken geven; ga dan in, lig bij
hem, opdat wij van onzen vader
zaad in het leven behouden.
35. En zij gaven haren vader
ook dien nacht wijn te drinken,
en de jongste stond op, en lag
bij hem; en hij werd het niet
gewaar bij haar nederliggen noch
bij haar opstaan.
36. En de twee dochters van
Lot werden bevrucht van haren
vader.
37. En de eerstgeborene baarde
eenen zoon en noemde zijnen
naam Moab: deze is de vader der
Moabieten, tot op dezen dag.
38. En de jongste baarde óók
eenen zoon en noemde zijnen
naam Ben-Ammi: deze is de
vader der kinderen Ammons,
tot op dezen dag.

Hagar wordt weggezonden.
En de Heere bezocht
21. 1.• Sara
gelijk Hij gezegd had,
en de Heere deed aan Sara gelijk
als Hij gesproken had;
2. en Sara werd bevrucht en
baarde Abraham eenen zoon in
zijnen ouderdom, op den gezetten
tijd, dien hem God gezegd had.
3. En Abraham noemde den
naam zijns zoons, die hem geboren was, dien Sara hem gebaard had, Isadk.
4. En Abraham besneed zijnen
zoon Isadk, zijnde acht dagen
oud, gelijk God hem geboden had.
5. En Abraham was honderd
jaar oud, als hem Isad,k zijn zoon
geboren werd.
6. En Sara zeide: God heeft
mij een lachen gemaakt; al wie
15
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het hoort zal met mij lachen.
7. Voorts zeide zij : Wie zoude
Abraham gezegd hebben: Sara
heeft zonen gezoogd ? want ik
heb eenen zoon gebaard in zijnen
ouderdom.
8. En het kind werd groot, en
werd gespeend. Toen maakte
Abraham eenen grooten maaltijd
op den dag als Isadk gespeend
werd.
9. En Sara zag den zoon van
Hagar de Egyptische, dien zij
Abraham gebaard had, spottende,
10. en zij zeide tot Abraham:
J6

Drijf deze dienstmaagd en haren
zoon uit; want de zoon dezer
dienstmaagd zal met mijnen zoon,
met Isadk, niet erven.
11. En dit woord was zeer
kwaad in Abrahams oogen ter
oorzake van zijnen zoon.
12. Maar God zeide tot Abraham: Laat het niet kwaad zijn
in uw oogen over den jongen en
over uwe dienstmaagd: al wat
Sara tot u zal zeggen, hoor naar
hare stem; want in Isadk zal uw
zaad genoemd worden;
13. doch Ik zal ook den zoon

Hagar wordt weggezonden.
dezer dienstmaagd tot een yolk
stellen, omdat hij uw zaad is.
14. Toen stond Abraham 's morgens vroeg op en nam brood en
een flesch water en gaf ze aan
Hagar, die leggende op haren
schouder; ook gaf hij haar het
kind en zond haar weg. En zij ging
voort en dwaalde in de woestijn
Ber-Sêba.
15. Als nu het water uit de
flesch was, zoo wierp zij het kind
onder een van de struiken,
16. en zij ging en zette zich
tegenover, afgaande zoover als
die met den boog schieten; want
zij zeide: Dat ik het kind niet
zie sterven; en zij zat tegenover
en hief hare stem op en weende.
17. En God hoorde de stem
des jongens, en de Engel Gods

riep Hagar toe uit den hemel en
zeide tot haar: Vat is u, Hagar ?
Vrees niet, want God heeft
naar des jongens stem gehoord
ter plaatse waar hij is.
18. Sta op, hef den jongen op
en houd hem vast met uwe hand,
want ik zal hem tot een groot
yolk stellen.
19. En God opende hare oogen,
dat zij eenen waterput zag; en
zij ging en vulde de flesch met
water en gaf den jongen to drinken.
20. En God was met den jongen en hij werd groot en hij woonde in de woestijn en werd een
boogschutter;
21. en hij woonde in de woesstijn Paran en zijne moeder nam
hem eene vrouw uit Egypteland.
17

Hagar vvordt weggezonden.
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Hagar wordt weggezonden.

Hagar wordt weggezonden.
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De Engel troost Hagar.

Hagar's zorg over IsmaOls leven.

Abraham spreekt met Isadk.
Abraham offert I saA.
1. En het geschiedde na
• deze dingen, dat God Abraham verzocht. en Hij zeide tot
hem: Abraham ! En hij zeide:
Zie hier ben ik.
2. En Hij zeide: Neem nu
uwen zoon, uwen eenige, dien
gij liefhebt, Isaa,k, en ga henen
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naar het land Moria en offer
hem aldaar tot een brandoffer op
een van de bergen, dien Ik u
zeggen zal.
3. Toen stond Abraham 's morgens vroeg op en zadelde zijnen
ezel en nam twee van zijne jongens met zich en Isadk zijnen
zoon; en hij kloofde hout voor
21

Abraham offert Isacik.
het brandoffer en maakte zich henengaan tot daar; als wij aanop en ging naar de plaats, die gebeden zullen hebben, dan zullen wij tot u wederkeeren.
hem God gezegd had.
6. En Abraham nam het hout
4. Aan den derden dag, toen
hief Abraham zijne oogen op en des brandoffers en leide het op
Isadk zijnen zoon; en hij nam het
zag die plaats van verre;
5. en Abraham zeide tot zijne vuur en het mes in zijne hand, en
jongens: Blijft gij hier met den zij beiden gingen to zamen.
7. Toen sprak Isadk tot Abraezel en ik en de jongen zullen
22

Abraham offert Isacik.
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ham zijnen vader en zeide: Mijn
vader ! En hij zeide: Zie hier
ben ik, mijn zoon. En hij zeide:
Zie, het vuur en het hout, maar
waar is het lam tot het brandoffer ?
8. En Abraham zeide: God
zal Zichzelven een lam ten brandoffer voorzien, mijn zoon. Zoo
gingen zij beiden te zamen.
9. En zij kwamen tot de plaats,
die God hem gezegd had; en
Abraham bouwde aldaar een
altaar, en hij schikte het hout en
bond zijnen zoon Isadk en leide
hem op het altaar boven op het
hout;
10. en Abraham strekte zijne
hand uit en nam het mes om
zijnen zoon te slachten.
11. Maar de Engel des Heeren
riep tot hem van den hemel en
zeide: Abraham, Abraham ! En
hij zeide: Zie hier ben ik.
12. Toen zeide hij: Strek uwe
hand niet uit naar den jongen en
doe hem niets; want nu weet ik,
dat gij godvreezend zijt en uwen
zoon, uwen eenige, mij niet hebt
onthouden.
13. Toen hief Abraham zijne
oogen op en zag om, en zie,
achter was een ram in de verwarde struiken vast met zijne
hoornen; en Abraham ging en
nam lien ram, en offerde hem
ten brandoffer in zijns zoons
stede.
14. En Abraham noemde den
naam van die plaats: De Heere
zal 't voorzien; waarom heden
ten dage gezegd wordt: Op den
berg des Heeren zal 't voorzien
worden.
15. Toen riep de Engel des
Heeren tot Abraham ten tweeden
male van den hemel,
16. en zeide: Ik zweer bij
Mijzelven, spreekt de Heere:
daarom dat gij deze zaak gedaan hebt, en uwen zoon, uwen
eenige, niet onthouden hebt,
24

17. voorzeker zal Ik n grootelij ks zegenen en uw zaad zeer
vermenigvuldigen, als de sterren
des hemels en als het zand, dat
aan den oever der zee is; en uw
zaad zal de poort zijner vijanden
erfelijk bezitten,
18. en in uwen zade zullen
gezegend worden alle volken
der aarde, naardien gij mijner
stem gehoorzaam geweest zijt.
19. Toen keerde Abraham weder tot zijne jongens, en zij
maakten zich op en zij gingen
samen naar Ber-Sèba; en Abraham woonde te Ber-Seba.

Eliezer en Rebekka.
1. Abraham nu was oud
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• en welbedaagd en de Heere
had Abraham in alles gezegend.
2. Zoo sprak Abraham tot
zijnen knecht, den oudsten zijns
huizes, regeerende over alles dat
hij had: Leg toch uwe hand onder
mijne heup,
3. opdat ik u doe zweren bij
den Heere, den God des hemels
en den God der aarde, dat gij
voor mijnen zoon geene vrouw
nemen zult van de dochteren der
Kanadnieten in het midden derwelken ik woon,
4. maar dat gij naar mijn land
en naar mijne maagschap trekken en mijnen zoon Isadk eene
vrouw nemen zult.
5. En de knecht zeide tot
hem: Misschien zal die vrouw mij
niet willen volgen in dit land:
zal ik dan uwen zoon moeten
wederbrengen in het land, waar
gij uitgetogen zijt ?
6. En Abraham zeide tot hem:
Wacht u, dat gij mijnen zoon niet
weder daarhenen brengt.
7. De Heere, de God des
hemels, die mij uit mijns vaders
huis en uit het land mijner
maagschap genomen heeft, en
die tot mij gesproken heeft en

Eliezer en Rebekka aan de bron.
die mij gezworen heeft, zeggende:
Uwen zade zal Ik dit land geven:
die zelf zal zijnen Engel voor
uw aangezicht zenden, dat gij
voor mijnen zoon van daar eene
vrouw neemt.
8. Maar indien de vrouw u niet
volgen wil, zoo zult gij rein zijn
van dezen mijnen eed; alleenlijk
breng mijnen zoon daar niet
weder henen.
9. Toen legde de knecht zijne
hand onder Abrahams zijns heeren heup en hij zwoer hem over
deze zaak.
10. En de knecht nam tien
kemelen van zijns heeren kemelen en toog henen en al het goed
zijns heeren was in zijne hand;
en hij maakte zich op en toog
henen naar Mesopotamie, naar
de stad Nahors.
11. En hij deed de kemelen
nederknielen buiten de stad bij
eenen waterput op den avondtijd, ten tijde als de putsters uitkwamen;
12. en hij zeide: Heere, God
mijns heeren Abrahams, doe ze

mij toch heden ontmoeten, en
doe weldadigheid bij Abraham,
mijnen heere.
13. Zie, ik sta bij de waterfontein en de dochteren der
mannen dezer stad zijn uitgaande om water te putten:
14. zoo geschiede het, dat die
jonge dochter, tot welke ik zal
zeggen: Neig toch uwe kruik, dat
ik drinke, en die zal zeggen:
Drink, en ik zal ook uwe kemelen
drenken, degene zij, die Gij uwen
knecht Isaak toegewezen hebt,
en dat ik daaraan erkenne, dat
Gij weldadigheid bij mijnen heere
gedaan hebt.
15. En het geschiedde eer hij
geeindigd had te spreken, zie,
zoo kwam Rebekka uit, welke
aan Bethue geboren was, den
zoon van Milka, huisvrouw van
Nahor, den broeder Abrahams;
en zij had hare kruik op haren
schouder.
16. En die jonge dochter was
zeer schoon van aangezicht, eene
maagd, en geen man had haar
bekend; en zij ging of naar de
25

Rebekka laat Elfezer drinken.
fontein en vulde hare kruik en
ging op.
17. Toen liep die knecht haar
tegemoet, en hij zeide: Laat mij
toch een weinig water uit uwe
kruik drinken.
18. En zij zeide: Drink, mijn
heer; en zij haastte zich en liet
hare kruik neder op hare hand en
gaf hem te drinken.
19. Als zij nu voleindigd had
hem drinken te geven, zeide zij:
Ik zal ook voor uwe kemelen
putten, totdat zij voleindigd
hebben te drinken.
20. En zij haastte zich en goot
hare kruik uit in den drinkbak
en liep weder naar den put om
te putten en zij putte voor alle
zijne kemelen.
21. En de man ontzette zich
over haar, stilzwijgende, om te
merken of de Heere zijnen weg
voorspoedig gemaakt had of niet.
22. En het geschiedde als de
kemelen voleindigd handen te
26

drinken, dat die man een gouden
voorhoofdsiersel nam, welks gewicht was een halve sikkel en
twee armringen aan hare handen,
welker gewicht was tien sikkelen
gouds.
23. Want hij had gezegd: Wiens
dochter zijt gij ? geef het mij
toch te kennen: is er ook ten
huize uws vaders plaats voor
ons om te vernachten ?
24. En zij had tot hem gezegd: Ik ben de dochter Bethuels,
des zoons van Milka, dien zij
Nahor gebaard heeft.
25. Voorts had zij tot hem gezegd: Ook is er stroo en veel
voeder bij ons, ook plaats om te
vernachten.
26. Toen neigde die man zijn
hoofd en aanbad den Heere,
27. en hij zeide: Geloofd zij
de Heere, de God mijns heeren
Abrahams, die zijne weldadigheid
en waarheid niet nagelaten heeft
van mijnen heer; aangaande mij,

Esau verkoopt zijn eerstgeboorterecht.
de Heere heeft mij op dezen weg
geleid naar het huis van mijns
heeren broederen.
28. En die jonge dochter liep
en gaf ten huize harer moeder te
kennen, gelijk deze zaken waren.

Esau verkoopt zijn eerstgeboorteyecht.
19. Dit nu zijn de geboor-

25 . ten Isadks, des zoons Abra-

hams: Abraham gewon Isaak.
20. En Isaak was veertig jaar

oud, als hij Rebekka, de dochter
Bethuels, des Svriers, uit Paddan-Aram, de zuster van Laban
den Syrier, zich ter vrouwe nam.
21. En Isaak bad den Heere
zeer in de tegenwoordigheid van
zijne huisvrouw, want zij was onvruchtbaar; en de Heere liet
zich van hem verbidden, zoodat
Rebekka zijne huisvrouw zwanger werd.
22. En de kinderen stieten
zich te samen in haren lijve. Toen
27

zeide zij : Is het zoo ? Ikaarom
ben ik dus ? en zij ging om den
Heere te vragen.
23. En de Heere zeide tot
haar: Twee volkeren zijn in
uwen schoot en twee natien zullen
zich uit uw ingewand vanèenscheiden; en het 6ene yolk zal
sterker zijn dan het andere yolk,
en de meerdere zal den mindere
dienen.
24. Als nu hare dagen vervuld
waren om te baren, zie, zoo
waren tweelingen in haren schoot.
25. En de eerste kwam uit,
ros; hij was geheel als een haren
kleed: daarom noemden zij zijnen
naam Esau.
26. En daarna kwam zijn broeder uit, wiens hand Esaus verzenen hield: daarom noemde men
zijnen naam Jakob. En Isadk
was zestig jaar oud, als hij ze
gewon.
27. Als nu deze jongens groot
werden, werd Esau een man,
verstandig op de jacht, een veldman; maar Jakob werd een oprecht man, wonende in tenten.
28. En Isadk had Esau lief,
want het wildbraad was naar
zijnen mond; maar Rebekka had
Jakob lief.
29. En Jakob had een kooksel gekookt; en Esau kwam uit
het veld en was moede.
30. En Esau zeide tot Jakob:
Laat mij toch slorpen van dat
roode, dat roode daar, want ik
ben moede: daarom heeft men
zijnen naam genoemd Edom.
31. Toen zeide Jakob: Verkoop mij op dezen dag uwe eerstgeboorte.
32. En Esau zeide: Zie, ik ga
sterven; en waartoe mij dan de
eerstgeboorte ?
33. Toen zeide Jakob: Zweer
mij op dezen dag. En hij zwoer
hem en hij verkocht Jakob zijne
eerstgeboorte.
34. En Jakob gaf Esau brood
28

en het linzenkooksel ; en hij at
en dronk, en hij stond op en
ging henen: alzoo verachtte Esau
de eerstgeboorte.

I sacik zegent Jacob.
En het geschiedde als
27 •1.Isadk
oud geworden was
en zijne oogen donker geworden
waren, dat hij niet zien kon,
toen riep hij Esau zijnen grootsten
zoon, en zeide tot hem: Mijn
zoon ! En hij zeide tot hem:
Zie hier ben ik.
2. En hij zeide: Zie nu, ik ben
oud geworden, ik weet den dag
mijns doods niet:
3. nu dan, neem toch uw gereedschap, uwen pijlkoker en
uwen boog, en ga uit in het veld
en jaag mij een wildbraad
4. en maak mij smakelijke
spijzen, zooals ik ze gaarne heb
en breng ze mij, dat ik ete, opdat mijne ziel u zegene, eer ik
sterve.
5. Rebekka nu hoorde toe,
als Isadk tot zijnen zoon Esau
sprak; en Esau ging in het veld
om een wildbraad te jagen, dat
hij het inbracht.
6. Toen sprak Rebekka tot
Jakob haren zoon, zeggende:
Zie, ik heb uwen vader tot Esau
uwen brooder hooren spreken,
zeggende:
7. Breng mij een wildbraad
en maak mij smakelijke spijzen
toe, dat ik ete; en ik zal u zegenen
voor het aangezicht des Heeren
voor mijnen dood.
8. Nu dan, mijn zoon, hoor
mijne stem in hetgeen. dat ik u
gebied:
9. ga nu henen tot de kudde
en haal mij van daar twee goede
geitebokjes; en ik zal ze uwen
vader maken tot smakelijke spijzen, gelijk als hij gaarne heeft;
10. en gij zult ze uwen vader
brengen en hij zal eten, opdat

Isadk zegent Jakob.

hij u zegene vOOr zijnen flood.
11. Toen zeide Jakob tot Rebekka zijne moeder: Zie, mijn
broeder Esau is een harig man,
en ik ben een glad man.
12. Misschien zal mijn vader
mij betasten en ik zal in zijne
oogen zijn als een bedrieger, zoo
zoude ik eenen vloek over mij
halen, en niet eenen zegen.
13. En zijne moeder zeide tot
hem: Uw vloek zij op mij, mijn
zoon: hoor alleen naar mijne
stem, en ga, haal ze mij.
14. Toen ging hij , en hij haalde
ze en bracht ze zijner moeder, en
zijne moeder maakte smakelijke
spijzen, gelijk als zijn vader
gaarne had.

15. Daarna namRebekka Esaus
haars grootsten zoons kostelijke
kleederen, die zij bij zich in huis
had, en zij trok ze Jakob haren
kleinsten zoon aan;
16. En de vellen van de geitebokjes trok zij over zijne handen
en over de gladdigheid van zijnen
hals;
17. en zij gaf de smakelijke
spijzen en het brood, dewelke zij
toegemaakt had, in de hand
Jakobs haars zoons.
18. En hij kwam tot zijnen
vader en zeide: Mijn vader! En
hij zeide: Zie, bier ben ik; wie zijt
gij , mijn zoon ?
19. En Jakob zeide tot zijnen
vader: Ik ben Esau uw eerst29

Isadk zegent Jakob.
geborene; ik heb gedaan gelijk
als gij tot mij gesproken hadt;
sta toch op, zit en eet van mijn
wildbraad, opdat uwe ziel mij
zegene.
20. Toen zeide Isaak tot zijnen
zoon: Hoe is dit, dat gij het zoo
haastig gevonden hebt, mijn
zoon ? En hij zeide: Omdat de
Heere uw God het heeft doen
ontmoeten voor mijn aailgezicht.
21. En Isadk zeide tot Jakob:
Nader toch, dat ik u betaste, mijn
zoon, of gij mijn zoon Esau zelf
zijt of niet.
22. Toen kwam Jakob bij,
tot zijnen vader Isadk, die hem
betastte, en hij zeide: De stem
is Jacobs stem, maar de handen
zijn Esaus handen.
23. Doch hij kende hem niet,
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omdat zijne handen harig waren
gelijk zijns broeders Esaus handen: en hij zegende hem.
24. En hij zeide: Zijt gij mijn
zoon Esau zelf ? En hij zeide:
Ik ben 't.
25. Toen zeide hij : Stel het
nabij mij , dat ik van het wildbraad
mijns zoons ete, opdat mijne ziel
u zegene. En hij stelde het nabij
hem, en hij at; hij bracht hem ook
wijn, en hij dronk.
26. En zijn vader Isadk zeide
tot hem: Kom toch bij en kus
mij, mijn zoon.
27. En hij kwam bij en kuste
hem; toen rook hij den reuk
zijner kleederen en zegende hem,
en hij zeide: Zie, de reuk mijns
zoons is als de reuk des velds,
hetwelk de Heere gezegend heeft.

28. Zoo geve u dan God van
den dauw des hemels en de vettigheden der aarde, en menigte van
tarwe en most.
29. Volken zullen u dienen en
natien zullen zich voor u nederbuigen; wees heer over uwe
broederen, en de zonen uwer
moeder zullen zich voor u nederbuigen; vervloekt moet hij zijn
zoo wie u vervloekt, en zoo wie
u zegent zij gezegend.
30. En het geschiedde als Isaak
voleindigd had Jakob to zegenen,
zoo geschiedde het, toen Jakob
maar even van zijns vaders
Isadks aangezicht uitgegaan was,
dat Esau zijn broeder van zijne
jacht kwam.
31. Hij nu óók maakte smakelijke spijzen toe, en bracht ze
tot zijnen vader; en hij zeide tot
zijnen vader: Mijn vader sta op
en ete van het wildbraad zijns
zoons, opdat uwe ziel mij zegene.
32. En Isaak zijn vader zeide
tot hem: Wie zijt gij ? En hij
zeide: Ik ben uw zoon, uw eerstgeborene, Esau.
33. Toen verschrikte Isaak met
zeer groote verschrikking gansch
zeer, en zeide: Wie is hij dan, die
het wildbraad gejaagd en tot
mij gebracht heeft ? En ik heb
van alles geten, eer gij kwaamt,
en heb hem gezegend, ook zal
hij gezegend wezen.
34. Als Esau de woorden zijns
vaders hoorde, zoo schreeuwde hij
met eenen grooten en bitteren
schreeuw gansch zeer, en hij
zeide tot zijnen vader: Zegen mij,
ook mij, mijn vader !
35. En hij zeide: Uw broeder
is gekomen met bedrog en heeft
uwen zegen weggenomen.
36. Toen zeide hij: Is 't niet,
omdat men zijnen naam noemt
Jakob, dat hij mij nu twee reizen heeft bedrogen ? Mijne eerstgeboorte heeft hij genomen, en
zie, nu heeft hij mijnen zegen
O. T. P. 5.

genomen. Voorts zeide hij : Hebt
gij dan geenen zegen voor mij uitbehouden ?
37. Toen antwoordde Isaak en
zeide tot Esau: Zie, ik heb hem
eenen heer over u gesteld en alle
zijne broeders heb ik hem tot
knechten gegeven, en ik heb hem
met koren en most ondersteund:
wat zal ik u dan nu doen, mijn
zoon ?
38. En Esau zeide tot zijnen
vader: Hebt gij maar dezen
eenen zegen, mijn vader ? Zegen
mij, ook mij, mijn varier! En
Esau hief zijne stem op en weende.
39. Toen antwoordde zijn vader Isaak en zeide tot hem: Zie,
de vettigheden der aarde zullen
uwe woningen zijn, en van den
dauw des hemels van boven of
zult gij gezegend zijn.
40. En op uw zwaard zult gij
leven, en zult uwen broeder
dienen; doch het zal geschieden
als gij heerschen zult, dan zult
gij zijn juk van uwen hals afrukken.
41. En Esau haatte Jakob om
dien zegen, waarmede zijn vader
hem gezegend had, en Esau zeide
in zijn hart: De dagen van den
rouw mijns vaders naderen, en ik
zal mijnen broeder Jakob dooden.
42. Toen aan Rebekka deze
woorden van Esau haren grootsten zoon geboodschapt werden,
zoo zond zij henen en ontbood
Jakob haren kleinsten zoon, en
zeide tot hem: Zie, uw broeder
Esau troost zich over u, dat hij
u dooden zal.
43. Nu dan, mijn zoon, hoor
naar mijne stem en maak u op,
vlied gij naar Haran, tot Laban
mijnen broeder,
44. en blijf bij hem eenige
dagen, totdat de hittige gramschap uws broeders keere,
45. totdat de toorn uws broeders van u afkeere en hij vergeten hebbe hetgeen gij hem ge31

daan hebt; dan zal ik zenden en
u van daar nemen: waarom zoude
ik ook van u beiden beroofd
worden op 661-len dag ?
46. En Rebekka zeide tot Isaak:
Ik heb verdriet aan mijn leven
vanwege de dochteren Heths:
indien Jakob eene vrouw neemt
van de dochteren Heths, gelijk
deze zijn, van de dochteren dezes
lands, waartoe zal mij het leven
zijn ?

Isarik zevdt Jakob naar Laban.
En Isadk riep Jakob
28. en1.zegende
hem, en gebood hem en zeide tot hem:
Neem geene vrouw van de dochteren Kanadns:
2. maak u op, ga naar PaddanAram, ten huize van Bethuel, uw
moeders vader, en neem u van
daar eene vrouw van de dochteren
Labans, uw moeders broeder.
3. En God almachtig zegene
u en make u vruchtbaar en vermenigvuldige u, dat gij tot eene
menigte van volkeren wordt:
4. en Hij geve u den zegen
Abrahams, u en uwen zade met
u, opdat gij erfelijk bezit het
land uwer vreemdelingschappen,
hetwelk God Abraham gegeven
heeft.
5. Alzoo zond Isadk Jakob
weg, dat hij toog naar PaddanAram, tot Laban, Bethuels zoon,
den Syrier, den broeder van Rebekka, Jakobs en Esaus moeder.
6. Als nu Esau zag, dat Izadk
Jakob gezegend en hem naar
Paddan-Aram weggezonden had
om zich van daar eene vrouw te
nemen; en als hij hem zegende,
dat hij hem geboden had, zeggende: Neem geene vrouw van de
dochteren Kanaiins;
7. en dat Jakob zijnen vader
en zijner moeder gehoorzaam
geweest was en naar PaddanAram getrokken was;
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8. en dat Esau zag, dat de
dochteren Kanadns kwaad waren
in de oogen Isaaks zijns vaders,
9. zoo ging Esau tot Ismael,
en nam zich tot eene vrouw, boven
zijne vrouwen, Mahalath, de
dochter Ismaels, des zoons Abrahams, de zuster van Nebajoth.

Jakob's droom.
10. Jakob dan toog uit van
Ber-Sêba en ging naar Haran.
11. En hij geraakte op eene
plaats waar hij vernachtte, want
de zon was ondergegaan; en hij
nam van de steenen dier plaats
en maakte zijn hoofdpeluw en
leide zich te slapen te dierzelfder
plaatse.
12. En hij droomde; en zie,
eene ladder was gesteld op de
aarde, Welker opperste aan den
hemel raakte; en zie, de Engelen
Gods klommen daarbij op en
neder.
13. En zie, de Heere stond op
dezelve en zeide: Ik ben de Heere,
de God uws vaders Abrahams en
de God Isadks: dit land, waarop
gij ligt te slapen, zal Ik u geven
en uwen zade.
14. En uw zaad zal wezen als
het stof der aarde, en gij zult
uitbreken in menigte, westwaarts
en oostwaarts en noordwaarts
en zuidwaarts; en in u en in
uwen zade zullen alle geslachten
des aardbodems gezegend worden.
15. En zie, Ik ben met u en
Ik zal u behoeden overal waar gij
henentrekken zult, en Ik zal u
wederbrengen in ditzelfde land;
want Ik zal u niet verlaten,
totdat Ik zal gedaan hebben
hetgeen Ik tot u gesproken heb.
16. Toen nu Jakob van zijnen
slaap ontwaakte, zeide hij : Gewisselijk is de Heere aan deze
plaats, en ik heb 't niet geweten.
17. En hij vreesde, en zeide:
Hoe vreeselijk is deze plaats !

Jakobs Broom to Bethel.
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Dit is niet dan een huis Gods, en
dit is de poort des hemels.
18. Toen stond Jakob des
morgens vroeg op en hij nam
dien steen, dien hij tot zijne
hoofdpeluw gelegd had, en zette
hem tot een opgericht teeken en
goot daar olie boven op;
19. en hij noemde den naam
dier plaats Beth-El, daar toch
de naam dier stad te voren was
Luz.
20. En Jakob beloofde eene
gelofte, zeggende: Wanneer God
met mij geweest zal zijn en mij
behoed zal hebben op dezen weg,
dien ik reis, en mij gegeven zal
hebben brood om te eten en
kleederen om aan te trekken,
21. en ik ten huize mijns
vaders in vrede zal wedergekeerd zijn: zoo zal de Heere mij
tot eenen God zijn;
22. en deze steen, dien ik tot
een opgericht teeken gezet heb,
zal een huis Gods wezen, en alles
wat Gij mij geven zult, daarvan
zal ik U voorzeker de tienden
geven.

Jakob en Laban.
Toen hief Jacob zijne
29 -1.voeten
op, en ging naar
het land der kinderen van het
Oosten.
2. En hij zag toe, en zie, daar
was een put in het veld; en zie,
daar waren drie kudden schapen
nevens dien nederliggende, want
uit dien put drenkten zij de
kudden; en daar was een groote
steen op den mond van dien put.
3. En derwaarts werden alle
de kudden verzameld, en zij
wentelden den steen van den
mond des puts en drenkten de
schapen en leiden den steen weder
op den .mond van dien put, op
zijne plaats.
4. Toen zeide Jakob tot hen:
Mijne broeders, van waar zijt
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gij ? En zij zeiden: Wij zijn van
Haran.
5. En hij zeide tot hen: Kent
gij Laban, den zoon Nahors ?
En zij zeiden: Wij kennen hem.
6. Voorts zeide hij tot hen:
Is 't wel met hem ? En zij zeiden:
't Is wel, en zie, Rachel zijne
dochter, die komt met de scha,pen.
7. En hij zeide: Zie, het is nog
hoog dag, het is geen tijd, dat het
vee verzameld worde: drenkt de
schapen, en gaat henen, weidt ze.
8. Toen zeiden zij: Wij kunnen niet, totdat alle de kudden
te zamen zullen verzameld zijn
en men den steen van den mond
des puts afwentele, opdat wij de
schapen drenken.
9. Als hij nog met hen sprak,
zoo kwam Rachel met de schapen, die haren vader toebehoorden; want zij was een herderin.
10. En het geschiedde als Jakob
Rachel zag, de dochter van
Laban, zijn moeders broeder, en
de schapen van Laban, zijn
moeders broeder, dat Jacob toetrad en wentelde den steen van
de mond des puts, en drenkte
de schapen van Laban, zijn
moeders broeder.
11. En Jakob kuste Rachel, en
hij hief zijne stem op en weende.
12. En Jakob gaf Rachel te
kennen, dat hij haars vaders
broeder en dat hij de zoon van
Rebekka was. Toen liep zij henen
en gaf het haren vader te kennen.
13. En het geschiedde als Laban die tijding hoorde van Jakob
zijn zusters zoon, zoo liep hij hem
tegemoet en omhelsde hem en
kuste hem en bracht hem tot
zijn huis; en hij vertelde Laban
alle deze Bingen.
14. Toen zeide Laban tot hem:
Voorwaar, gij zijt mijn gebeente
en mijn vleesch; en hij bleef bij
hem eene voile maand.
15. Daarna zeide Laban tot
Jakob: Omdat gij mijn broeder

Laban voert Lea tot Jakob.
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zijt, zoudt gij mij deshalve om
niet dienen ? Verklaar mij, wat
zal uw loon zijn ?
16. En Laban had twee dochters: de naam der grootste was
Lea, en de naam der kleinste was
Rachel.
17. Doch Lea had teedere
oogen, maar Rachel was schoon
van gedaante en schoon van aangezicht.
18. En Jakob had Rachel lief;
en hij zeide: Ik zal u zeven jaren
dienen om Rachel uw kleinste
dochter.
19. Toen zeide Laban: Het is
beter, dat ik ze u geve, dan dat
ik ze eenen anderen man geve:
blijf bij mij.
20. Alzoo diende Jakob om
Rachel zeven jaren; en die waren
in zijne oogen als eenige dagen,
omdat hij haar liefhad.
21. Toen zeide Jacob tot Laban;
Geef mijne huisvrouw, want mijne
dagen zijn vervuld, dat ik tot
haar inga.
22. Zoo verzamelde Laban alle
de mannen dier plaats en maakte
eenen maaltijd.
23. En het geschiedde des
avonds, dat hij zijn dochter Lea
nam en bracht haar tot hem; en
hij ging tot haar in.
24. En Laban gaf Zilpa, zijne
dienstmaagd, aan Lea zijne dochter, haar tot eene dienstmaagd.
25. En het geschiedde des
morgens en zie, het was Lea.
Daarom zeide hij tot Laban:
Wat is dit, dat gij mij gedaan
hebt ? Heb ik niet bij u gediend
om Rachel ? Waarom hebt gij mij
dan bedrogen ?
26. En Laban zeide: Men doet
alzoo niet te dezer onzer plaatse,
dat men de kleinste uitgeve voor
de eerstgeborene.
27. Vervul de week van deze;
dan zullen wij u ook die geven,
voor den dienst, lien gij nog andere
zeven jaren bij mij dienen zult.
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28. En Jakob deed alzoo, en
hij vervulde de week van deze.
Toen gaf hij hem Rachel zijne
dochter, hem tot eene vrouw.
29. En Laban gaf aan zijne
dochter Rachel zijne dienstmaagd
Bilha, haar tot eene dienstmaagd.
30. En hij ging ook in tot
Rachel, en had ook Rachel liever
dan Lea; en hij diende bij hem
nog andere zeven jaren.
31. Toen nu de Heere zag, dat
Lea gehaat was, opende Hij hare
baarmoeder; maar Rachel was
onvruchtbaar.
32. En Lea werd bevrucht en
baarde eenen zoon en zij noemde
zijnen naam Ruben, want zij
zeide: Omdat de Heere mijne verdrukking heeft aangezien, daarom
zal mijn man mij nu liefhebben.
33 En zij werd weder bevrucht
en baarde eenen zoon en zeide:
Dewijl de Heere gehoord heeft,
dat ik gehaat was, zoo heeft Hij
mij ook dezen gegeven, en zij
noemde zijnen naam Simeon.
34. En zij werd nog bevrucht
en baarde eenen zoon en zeide:
Nu zal zich ditmaal mijn man
bij mij voegen, dewijl ik hem Brie
zonen gebaard heb; daarom noemde hij zijnen naam Levi.
35. En zij werd weder bevrucht
en baarde eenen zoon en zeide:
Ditmaal zal ik den Heere loven;
daarom noemde zij zijnen naam
Juda. En zij hield op van baren.
Jakobs verirek van Laban.
17. Toen maakte zich
I. • Jakob op en laadde zijne
zonen en zijne vrouwen op
kemelen,
18. en hij voerde al zijn vee
weg, en al zijne have die hij
verworven had, het vee dat hij
bezat, hetwelk hij in Paddan
Aram verworven had, om te
komen tot Isadk, zijnen vader,
naar het land Kanaan.
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Laban bij den schapenscheerder.
19. Laban nu was gegaan om
zijne schapen te scheren.

Jakobs ontmoeting met Esau.
Jakob toog 66k zijns
32 •1.weegs;
en de Engelen
Gods ontmoetten hem.
2. En Jakob zeide, met dat
hij ze zag: Dit is een heirleger
Gods; en hij noemde den naam
derzelver plaats Mahanaim.
3. En Jakob zond boden uit
voor zijn aangezicht tot Esau
zijnen broeder, naar het land Sell.,
de landstreek Edoms.
4. En hij gebood hun, zeggende: Z66 zult gij zeggen tot mijnen
heere, tot Esau: Z66 zegt Jakob
uw knecht: Ik heb als vreemdeling gewoond bij Laban en heb
er tot nu toe vertoefd.
5. En ik heb ossen en ezels,
schapen en knechten en maagden;
en ik heb gezonden om mijnen
heere aan te zeggen, opdat ik
genade vinde in uwe oogen.
6. En de boden kwamen weder

tot Jakob, zeggende: Wij zijn
gekomen tot uwen broeder, tot
Esau; en ook trekt hij u tegemoet
en vierhonderd mannen met hem.
7. Toen vreesde Jakob zeer
en hem was bang, en hij verdeelde
het yolk, dat met hem was en de
schapen en de runderen en de
kemelen in twee heiren.
8. Want hij zeide: Indien Esau
tegen het eerie heir komt en slaat
het, zoo zal het overgebleven heir
ontkothen.
9. Voorts zeide Jakob: 0 God
mijns vaders Abrahams en God
mijns vaders Isadks, o Heere, die
tot mij gezegd hebt: Keer weder
tot uw land en tot uwe maagschap en Ik zal wel bij u doen:
10. Ik ben geringer dan alle
deze weldadigheden en dan al
deze trouw, die Gij aan uwen
knecht gedaan hebt; want ik
ben met mijnen staf over dezen
Jordaan gegaan, en nu ben ik tot
twee heiren geworden.
11. Ruk mij toch uit mijns
broeders hand, uit Esaus hand;
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want ik vrees hem, dat hij niet
misschien kome en mij sla, de
moeder met de zonen!
12. Gij hebt immers gezegd:
Ik zal gewisselijk bij u weldoen
en Ik zal uw zaad stellen als het
zand der zee, dat vanwege de
menigte niet geteld kan worden.
13. En hij vernachtte aldaar
dienzelfden nacht; en hij nam
van hetgeen dat in zijne hand
kwam een geschenk voor Esau
zijnen broeder:
14. tweehonderd geiten en
twintig bokken, tweehonderd
ooien en twintig rammen,
15. dertig zoogende kemelinnen met hare veulens, veertig
koeien en tien varren, twintig
ezelinnen en tien jonge ezels;
16. en hij gaf ze in de hand
zijner knechten, elke kudde bijzonder; en hij zeide tot zijne
knechten: Gaat gijlieden door
voor mijn aangezicht, en stelt
ruimte tusschen kudde en tusschen kudde.
17. En hij gebood den eerste,
zeggende: Wanneer Esau mijn
broeder u ontmoeten zal en u
vragen, zeggende: Wiens zijt
gij en waarhenen gaat gij en
wiens zijn deze voor uw aangezicht ?
18. Zoo zult gij zeggen: Dat is
een geschenk van uwen knecht
Jakob, gezonden tot mijnen heere,
tot Esau, en zie, hij zelf is ook
achter ons.
19. En hij gebood ook den
tweede, ook den derde, ook alien,
die de kudden nagingen, zeggende: Naar ditzelfde woord zult gij
spreken tot Esau, als gij hem
vinden zult.
20. En gij zult ook zeggen:
Zie, uw knecht Jakob is achter
ons. Want hij zeide: Ik zal zijn
aangezicht verzoenen met dit
geschenk, dat voor mijn aangezicht gaat, en daarna zal ik
zijn aangezicht zien; misschien
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zal hij mijn aangezicht aannemen.
21. Alzoo ging dat geschenk
henen voor zijn aangezicht; doch
hij zelf vernachtte dien nacht in
het leger.
22. En hij stond op in dien
nacht en hij nam zijn twee vrouwen en zijne twee dienstmaagden
en zijne elf kinderen en hij toog
over het veer Jabbok;
23. en hij nam ze en deed ze
over die beek trekken; en hij
deed overtrekken hetgeen hij had.
24. Doch Jakob bleef alleên
over; en een man worstelde met
hem, totdat de dageraad opging;
25. en toen hij zag, dat hij
hem niet overmocht, roerde hij
het gewricht zijner heup aan,
zoodat het gewricht van Jakobs
heup verwrongen wend, als hij
met hem worstelde;
26. en hij zeide: Laat mij
gaan, want de dageraad is opgegaan. Maar hij zeide: Ik zal u
niet laten gaan, tenzij dat gij
mij zegent.
27. En hij zeide tot hem: Hoe
is uw naam ? En hij zeide: Jakob.
28. Toen zeide hij: Uw naam
zal voortaan niet Jakob heeten,
maar Israel; want gij hebt u vorstelijk gedragen met God en met
de menschen, en hebt overmocht.
29. En Jakob vraagde en zeide:
Geef toch uwen naam to kennen.
En hij zeide: Waarom is 't, dat
gij naar mijnen naam vraagt ?
En hij zegende hem aldaar.
30. En Jakob noemde den
naam dier plaats Pniel; want,
zeide hij, ik heb God gezien van
aangezicht tot aangezicht, en
mijne ziel is gered geweest.
31. En de zon rees hem op als
hij door Pniel gegaan was; en
hij was hinkende aan zijne heup.
32. Daarom eten de kinderen
Israels de verrukte zenuw niet,
die op het gewricht der heup is,
tot op dezen dag, omdat hij het
gewricht van Jakobs heup aan-

Jakob' s ontmoeting met Esau.
geroerd had aan de verrukte en viel hem aan den hals en kuste
hem; en zij weenden.
zenuw.
5. Daarna hief hij zijne oogen
1. En Jakob hief zijne op en zag die vrouwen en die
•-/• oogen op en zag, en zie, kinderen en zeide: Wie zijn dezen
Esau kwam en vierhonderd man- bij u ? En hij zeide: De kinderen,
nen met hem. Toen verdeelde die God uwen knecht genadighij de kinderen onder Lea en lijk verleend heeft.
6. Toen traden de dienstmaagonder Rachel en onder de twee
den toe, zij en hare kinderen, en
dienstmaagden;
2. en hij stelde de dienst- zij bogen zich neder;
maagden en hare kinderen voor- 7. en Lea trad óók toe met
aan, en Lea en hare kinderen hare kinderen en zij bogen zich
meer achterwaarts, maar Rachel neder; en daarna trad Jozef toe
en Rachel en zij bogen zich neder.
en Jozef de achterste.
3. En hij ging voorbij hun 8. En hij zeide: Voor wien is
aangezicht henen, en hij boog al dit heir, dat ik ontmoet heb ?
zich zeven malen ter aarde, En hij zeide: Om genade to
totdat hij bij zijnen broeder vinden in de oogen mijns heeren.
9. Maar Esau zeide: Ik heb
kwam.
4. Toen liep Esau hem tege- veel, mijn broeder: het zij het
moet en nam hem in den arm uwe wat gij hebt.
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Esau verzoent zich met Jakob.
10. Toen zeide Jakob: Och
neen , indien ik nu genade in
uwe oogen gevonden heb, zoo
neem mijn geschenk van mijne
hand, daarom dat ik uw aangezicht gezien heb als had ik Gods
aangezicht gezien, en gij welgevallen aan mij genomen hebt.
11. Neem toch mij nen zegen, die
u toegebracht is, dewiji God het
mij genadig verleend heeft en
dewij 1 ik alles heb. En hij hield
bij hem aan, zoodat hij het nam.
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12. En hij zeide: Laat ons reizen en voorttrekken, en ik zal
voor u trekken.
13. Maar hij zeide tot hem:
Mijn heere weet, dat deze kinderen
teeder zijn, en dat ik zoogende
schapen en koeien bij mij heb;
indien men ze maar eenen dag
afdrij ft, zoo zal de geheele kudde
sterven:
14. mijn heere trekke toch
voorbij voor het aangezicht zijns
knechts; en ik zal mij op mijn

Jozef verhaalt zijne droonien aan zijne broeders.
gemak als leidsman voegen naar
den gang van het werk, hetwelk
voor mijn aangezicht is, en naar
den gang dezer kinderen, totdat
ik bij mijnen heere te Sell- kome.
15. En Esau zeide: Laat mij
toch van dit yolk, dat met mij is,
u bijstellen. En hij zeide: Waartoe dat ? Laat mij genade vinden
in mijns heeren oogen.
16. Alzoo keerde Esau dien
dag wederom zijns weegs naar
Sell- toe.

Jozef door zijne broeders verkocht.
1. En Jakob woonde in.
37 • het
land der vreemdelingschappen zijns vaders, in het
land Kanadn.
2. Dit zijn Jakobs geschiedenissen. Jozef, zijnde een zoon
van zeventien jaar, weidde de

kudde met zijne broeders (en hij
was een jongeling), met de zonen
van Bilha en de zonen van Zilpa,
zijns vaders vrouwen; en Jozef
bracht hun kwaad gerucht tot
hunnen vader.
3. En Israel had Jozef lief
boven alle zijne zonen, want hij
was hem een zoon des ouderdoms;
en hij maakte hem eenen veelvervigen rok.
4. Als nu zijne broeders zagen,
dat hun vader hem boven alle
zijne broederen liefhad, haatten
zij hem en konden hem niet
vrediglijk toespreken.
5. Ook droomde Jozef eenen
droom, dien hij aan zijne broederen vertelde; daarom haatten
zij hem nog te meer;
6. en hij zeide tot hen: Hoort
toch dezen droom, dien ik gedroomd heb;
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J ozef verhaalt zijne droomen aan zijne broeders .
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J ozet verhaalt zijne droomen aan zijne broeders .
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Jozef met zijn broeders bij de kudde.

7. en zie, wij waren schoven
binden de in het midden des
velds; en zie, mijne schoof stond
op, en bleef ook staande; en zie,
uwe schoven kwamen rondom en
bogen zich neder voor mijne
schoof.
8. Toen zeiden zijne broeders
tot hem: Zult gij dan ganschelijk
over ons regeeren ? Zult gij dan
ganschelijk over ons heerschen ?
Zoo haatten zij hem nog te meer
om zijne droomen en om zijne
woorden.
9. En hij droomde nog eenen
anderen droom en verhaalde dien
aan zijne broeders en hij zeide: Zie
ik heb nog eenen droom gedroomd,
en zie, de zon en de maan en elf
sterren bogen zich voor mij neder.
10. En als hij het aan zijnen
vader en aan zijne broederen
verhaalde, bestrafte hem zijn
vader en zeide tot hem: Wat is
dit voor een droom, dien gij gedroomd hebt ? Zullen wij dan
ganschelijk komen, ik en uwe
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moeder en uwe broeders, om ons
voor u ter aarde te buigen ?
11. Zijne broeders dan benijdden hem, doch zijn vader
bewaarde deze zaak.
12. En zijne broeders gingen
henen om de kudde van hunnen
vader te weiden bij Sichem.
13. Zoo zeide Israel tot Jozef:
Weiden uwe broeders niet bij
Sichem ? Kom, dat ik u tot hen
zende. En hij zeide tot hem: Zie,
hier ben ik.
14. En hij zeide tot hem: Ga
toch henen, zie naar den welstand
van uwe broederen en naar den
welstand van de kudde en breng
mij een woord wederom. Zoo
zond hij hem uit het dal Hebron;
en hij kwam te Sichem.
15. En een man vond hem
(want zie, hij was dwalende in
het veld); zoo vraagde hem deze
man, zeggende: Wat zoekt gij ?
16. En hij zeide: Ik zoek mijne
broederen; geef mij toch te
kennen waar zij weiden.

De broeders werpen Jozef in den kuil.
17. Zoo zeide die man: Zij
zijn van hier gereisd, want ik
hoorde ze zeggen: Laat ons naar
Dothan gaan. Jozef dan ging
zijne broederen na en vond ze te
Dothan.
18. En zij zagen hem van verre;
en eer hij tot hen naderde, sloe-gen zij tegen hem eenen listigen
raad om hem te dooden,
19. en zij zeiden de een tot
den ander: Zie, daar komt deze
meesterdroomer aan:
20. nu komt dan en laat ons
hem doodslaan en hem in een
dezer kuilen werpen; en wij zullen

zeggen: Een boos dier heeft hem
opgegeten; zoo zullen wij zien
wat van zijne droomen worden
zal.
21. Ruben hoorde dat en verloste hem uit hunne hand, en hij
zeide: Laat ons hem niet aan
het leven slaan.
22. Ook zeide Ruben tot hen:
Vergiet geen bloed: werpt hem
in dezen kuil, die in de woestijn
is, en legt de hand niet aan hem;
opdat hij hem uit hunne hand verloste om hem tot zijnen vader
weder te brengen.
23. En het geschiedde als Jo45

Jozef wordt door zijne broeders verkocht.
zef tot zijne broederen kwam, zoo
togen zij Jozef zijnen rok uit,
den veelvervigen rok, dien hij
aanhad,
24. en zij namen hem en wierpen hem in den kuil; doch de kuil
was ledig, er was geen water in.
25. Daarna zaten zij neder
om brood te eten en hieven hunne
oogen op en zagen, en zie, een
reisgezelschap van Ismaelieten
kwam uit Gilead, en hunne kemelen droegen specerijen en balsem
en mirre, reizende om dat of te
brengen naar Egypte.
26. Toen zeide Juda tot zijne
broederen: Wat gewin zal het
zijn, dat wij onzen broeder doodslaan en zijn bloed verbergen ?
27. Komt en laat ons hem aan
deze Ismaelieten verkoopen en
onze hand zij niet aan hem;
want hij is onze broeder, ons
vleesch. En zijne broeders hoorden hem.
28. Als nu de Midianietische
kooplieden voorbijtogen, zoo trok46

ken en hieven zij Jozef op uit den
kuil en verkochten Jozef aan deze
Ismaelieten voor twintig zilverlingen; die brachten Jozef naar
Egypte.
29. Als nu Ruben tot den kuil
wederkeerde, zie, zoo was Jozef
niet in den kuil; toen scheurde
hij zijne kleederen,
30. en hij keerde weder tot
zijne broederen en zeide: De jongeling is er niet; en ik, waar zal ik
henengaan ?
31. Toen namen zij Jozefs rok
en zij slachtten eenen geitebok
en zij doopten den rok in het
bloed;
32. en zij zonden den veelvervigen rok en deden hem tot
hunnen vader brengen, en zeiden:
Dezen hebben wij gevonden;
beken toch, of deze uws zoons
rok zij, of niet.
33. En hij herkende hem en
zeide: 't Is mijns zoons rok, een
boos dier heeft hem opgegeten:
voorzeker is Jozef verscheurd.

Ruben vindt zijn broeder fozef niet meet' in den kuil.
34. Toen scheurde Jakob zijne
kleederen, en leide eenen zak om
zijne lendenen en hij bedreef
rouw over zijnen zoon vele dagen;
35. En alle zijne zonen en alle
zijne dochteren maakten zich
op om hem te troosten, maar
hij weigerde zich te laten troos-

O. T. P. 6.

ten en zeide: Want ik zal rouw
bedrijvende tot mijnen zoon in het
graf nederdalen. Alzoo beweende
hem zijn vader.
36. En de Midianieten verkochten hem in Egypte aan Potifar, Farao's hoveling, overste
der trawanten.
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De zonen brengen Jozef's bloedigen rok aan den ouden Jakob.
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Jakob's smart over het verlies van Jozef.

50

Jozef bij Potifar.

3

0 1. Jozef nu werd naar
■I• Egypte afgevoerd; en Potifar, Farao's hoveling, een overste
der trawanten, een Egyptisch
man, kocht hem uit de hand der
Ismaelieten, die hem derwaarts
afgevoerd hadden.
2. En de Heere was met Jozef,
zoodat hij een voorspoedig man
was, en hij was in zijns heeren des
Egyptenaars huis.
3. Als nu zijn heer zag, dat
de Heere met hem was en dat de
Heere al wat hij deed door zijne
hand voorspoedig maakte,
4.- zoo vond Jozef genade in
zijne oogen en diende hem; en
hij stelde hem over zijn huis en
al wat hij had gaf hij in zijne hand.
5. En het geschiedde van toen
of dat hij hem over zijn huis en
over al wat het zijne was gesteld
had, dat de Heere des Egyptenaars
huis zegende om Jozefs wil, ja,
de zegen des Heeren was in alles
dat hij had, in het huis en in het
veld.
6. En hij liet alles wat hij had
in Jozefs hand, zoodat hij met
hem van geen ding kennis had,
behalve van het brood, dat hij at.
En Jozef was schoon van gedaante en schoon van aangezicht.
7. En het geschiedde na deze
dingen, dat zijns heeren huisvrouw hare oogen op Jozef wierp;
en zij zeide: Lig bij mij.
8. Maar hij weigerde het en
zeide tot zijns heeren huisvrouw:
Zie, mijn heer heeft geen kennis
met mij wat er in het huis is;
en al wat hij heeft, dat heeft hij
in mijne hand gegeven;
9. niemand is grooter in dit
huis dan ik, en hij heeft mij
niets onthouden dan u, daarin
dat gij zijne huisvrouw zijt; hoe
zoude ik dan een z(56 groot kwaad
doen en zondigen tegen God ?
10. En het geschiedde als zij
Jozef dag op dag aansprak, en

hij naar haar niet hoorde, om
bij haar te liggen en bij haar te
zijn,
11. zoo gebeurde het op zekeren dag, dat hij in het huis kwam
om zijn werk te doen en niemand
van de lieden des huizes was
daar binnenshuis;
12. En zij greep hem bij zijn
kleed, zeggende: Lig bij mij; en
hij liet zijn kleed in hare hand en
vluchtte en ging uit naar buiten.
13. en het geschiedde als zij
zag, dat hij zijn kleed in hare
hand gelaten had en naar buiten
gevlucht was,
14. zoo riep zij de lieden van
haar huis, en sprak tot hen,
zeggende: Ziet, hij heeft ons den
Hebreeuwschen man ingebracht
om met ons te spotten; hij is tot
mij gekomen om bij mij te liggen,
en ik heb geroepen met luider stem:
15. en het geschiedde als hij
hoorde, dat ik mijne stem verhief
en riep, zoo liet hij zijn kleed bij
mij en vluchtte en ging uit naar
buiten.
16. En zij leide zijn kleed bij
zich, totdat zijn heer in zijn huis
kwam.
17. Toen sprak zij tot hem naar
diezelfde woorden, zeggende: De
Hebreeuwsche knecht, dien gij ons
hebt ingebracht, is tot mij gekomen om met mij te spotten;
18. En het is geschied als ik
mijne stem verhief en riep, dat
hij zijn kleed bij mij liet en naar
buiten vluchtte.
19. En het geschiedde als zijn
heer de woorden zijner huisvrouw
hoorde, die zij tot hem sprak,
zeggende: Naar deze woorden
heeft mij uw knecht gedaan, zoo
ontstak zijn toorn;
20. en Jozefs heer nam hem
en leverde hem in het gevangenhuis, ter plaatse waar des Konings
gevangenen waren; alzoo was hij
daar in het gevangenhuis.
21. Doch de Heere was met

I
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J ozef wordt door P °tit ar' s vrouw aangeklaagd.
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Jozef legt bakker en schenker hun droom ult.
Jozef en wendde zijne goedertierenheid tot hem en gaf hem
genade in de oogen des oversten
van het gevangenhuis;
22. en de overste van het
gevangenhuis gaf alle de gevangenen, die in het gevangenhuis waren, in jozefs hand, en
al wat zij daar deden, deed hij;
23. de overste van het gevangenhuis zag gansch op geen
ding, dat in zijne hand was,
overmits dat de Heere met hem
was; en wat hij deed, dat deed
de Heere wel gedijen.

Jozef legt bakker en schenker hun
droom nit.
En het geschiedde na
40 •1.
deze dingen, dat de schenker des Konings van Egypte

en de bakker zondigden tegen
hunnen heer, tegen den Koning
van Egypte,
2. zoodat Farao zeer toornig
werd op zijne twee hovelingen,
op den overste der schenkers en
op den overste der bakkers;
3. en hij leverde ze in bewaring ten huize van den overste
der trawanten, in het gevangenhuis, ter plaatse waar Jozef
gevangen was.
4. En de overste der trawanten bestelde Jozef bij hen, dat
hij ze diende; en zij waren eenige
dagen in bewaring.
5. Zij droomden nu beiden
eenen droom, elk zijnen droom,
in eenen nacht, elk naar de uitlegging zijns drooms: de schenker
en de bakker, die des Konings
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van Egypte waren, die gevangen
waren in het gevangenhuis.
6. En Jozef kwam des morgens tot hen en hij zag ze aan,
en zie, zij waren ontsteld.
7. Toen vraagde hij de hovelingen van Farao, die bij hem
waren in hechtenis in het huis
zijns heeren, zeggende: Waarom
zijn uwe aangezichten heden
kwalijk gesteld ?
8. En zij zeiden tot hem:
Wij hebben eenen droom gedroomd en daar is niemand, die
hem uitlegge. En Jozef zeide
tot hen: Zijn de uitleggingen niet
Godes ? Vertelt ze mij toch.
9. Toen vertelde de overste
der schenkers Jozef zijnen droom
en zeide tot hem: In mijnen
droom, zie, zoo was een wijnstok
voor mijn aangezicht;
10. en aan den wijnstok waren
drie ranken; en hij was als bottende, zijn bloeisel ging op, zijne
trossen brachten rijpe druiven
voort;
11. en Farao's beker was in
mijne hand; en ik nam die druiven en drukte ze uit in Farao's
beker en ik gaf den beker in
Farao's hand.
12. Toen zeide Jozef tot hem:
Dit is zijne uitlegging: de drie
ranken zijn drie dagen;
13. binnen nog drie dagen zal
Farao uw hoofd verheffen en zal
u in uwen staat herstellen en gij
zult Farao's beker in zijne hand
geven, naar de vorige wijze, toen
gij zijn schenker waart.
14. Doch gedenk mijner bij
uzelven, wanneer het u wel gaan
zal, en doe toch weldadigheid aan
mij en doe aan mij melding bij
Farao en maak, dat ik uit dit
huis kome;
15. want ik ben diefelijk ontstolen uit der Hebreen land; en
ook heb ik hier niets gedaan, dat
zij mij in dezen kuil gezet hebben.
16. Toen de overste der bak54

kers zag, dat hij een goede uitlegging gedaan had, zoo zeide hij
tot Jozef: Ik was óók in mijnen
droom, en zie, drie getraliede
korven waren op mijn hoofd;
17. en in den oppersten korf
was van alle spijs van Farao, die
bakkerswerk is; en het gevogelte
at dezelve uit den korf van boven
mijn hoofd.
18. Toen antwoordde Jozef en
zeide: Dit is zijne uitlegging:
de drie korven zijn drie dagen;
19. binnen nog drie dagen zal
Farao uw hoofd verheffen van
boven u en hij zal u aan een hout
hangen en het gevogelte zal uw
vleesch van boven u eten.
20. En het geschiedde op den
derden dag, den dag van Farao's
geboorte, dat hij voor alle zijne
knechten eenen maaltijd maakte;
en hij verhief het hoofd van den
overste der schenkers en het hoofd
van den overste der bakkers in
het midden zijner knechten;
21. en hij deed den overste
der schenkers wederkeeren tot
zijn schenk-ambt, zoodat hij
den beker op Farao's hand
gaf,
22. maar den overste der bakkers hing hij op, gelijk Jozef hun
uitgelegd had.
23. Doch de overste der schenkers gedacht aan Jozef niet,
maar vergat hem.

Jozef voor Farao.
En het geschiedde ten
41 •1.
einde van twee voile jaren,
dat Farao droomde, en zie, hij
stond aan de rivier:
2. En zie, daar kwamen op
uit die rivier zeven koeien, schoon
van aanzien en vet van vleesch,
en zij weidden in het gras;
3. en zie, zeven andere koeien
kwamen na die op uit de rivier,
leelijk van aanzien en dun van
vleesch, en zij stonden bij de

andere koeien aan den oever van
de rivier.
4. En die koeien, leelijk van
aanzien en dun van vleesch, aten
op die zeven koeien, schoon
van aanzien en vet. Toen ontwaakte Farao.
5. Daarna sliep hij en droomde
andermaal, en zie zeven aren
rezen op in eenen halm, vet en
goed;
6. en zie, zeven dunne en van
den oostenwind verzengende aren
schoten na deze uit;
7. en de dunne aren verslonden
de zeven vette en voile aren.
Toen ontwaakte Farao, en zie,
het was een droom.
8. En het geschiedde in den
morgenstond, dat zijn geest verslagen was, en hij zond henen en
riep alle de toovenaars van Egypte en alle de wijzen, die daar
waren, en Farao vertelde hun
zijnen droom; maar daar was
niemand, die ze Farao uitleide.
9. Toen sprak de overste der
schenkers tot Farao zeggende:
Ik gedenk heden aan mijne
zonden.
10. Farao was zeer vertoornd
op zijne dienaars en leverde mij
in bewaring ten huize van den
overste der trawanten, mij en
den overste der bakkers.
11. En in eenen nacht droomden wij eenen droom, ik en hij:
wij droomden, elk naar de uitlegging zijns drooms.
12. En aldaar was bij ons een
Hebreeuwsche jongeling, een
knecht van den overste der trawanten; en wij vertelden ze hem
en hij leide ons onze droomen uit,
aan ieder leide hij ze uit naar
zijnen droom;
13. en gelijk hij ons uitleide,
alzOO is het geschied: mij heeft hij
hersteld in mijnen staat, en hem
gehangen.
14. Toen zond Farao en riep
Jozef, en zij deden hem haastig-

lijk uit den kuil komen; en men
schoor hem en men veranderde
zijne kleederen, en hij kwam tot
Farao.
15. En Farao sprak tot Jozef:
Ik heb eenen droom gedroomd
en daar is niemand, die hem uitlegge; maar ik heb van u hooren
zeggen, als gij een droom hoort,
dat gij hem uitlegt.
16. En Jozef antwoordde
Farao, zeggende: Het is buiten
mij : God zal Farao's welstand
aanzeggen.
17. Toen sprak Farao tot Jozef:
Zie, in mijnen droom stond ik aan
den oever der rivier;
18. en zie, daar kwamen op
uit de rivier zeven koeien, vet
van vleesch en schoon van gedaante, en zij weidden in het
gras;
19. en zie, zeven andere koeien
kwamen op na deze, mager en
zeer leelijk van gedaante, rank
van vleesch, ik heb dergelijke
van leelijkheid niet gezien in het
gansche Egypteland:
20. en die ranke en leelijke
koeien aten die eerste zeven vette
koeien op,
21. dewelke in haren buik
inkwamen, maar men merkte
niet, dat zij in haren buik ingekomen waren, want haar aanzien
was leelijk gelijk als in den beginne. Toen ontwaakte ik.
22. Daarna zag ik in mijnen
droom, en zie, zeven aren rezen
op in eenen halm, vol en goed;
23. en zie, zeven dorre, dunne
en van den oostenwind verzengde aren schoten na deze uit;
24. en de zeven dunne aren
verslonden die zeven goede aren.
En ik heb het den toovenaars
gezegd, maar daar was niemand,
die het mij verklaarde.
25. Toen zeide Jozef tot Farao:
Farao's droom, die is een: hetgeen God is doende, heeft Hij
Farao to kennen gegeven.
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Jozef legt den honing zijn droom uit.

26. Die zeven schoone koeien
zijn zeven jaren; die zeven schoone aren zijn 66k zeven jaren : de
droom, die is eên.
27. En die zeven ranke en
leelijke koeien, die na gene opkwamen, zijn zeven jaren; en
die zeven ranke van den oostenwind verzengde aren zullen zeven
jaren des hongers wezen.
28. Dit is het woord, hetwelk
ik tot Farao gesproken heb: hetgeen dat God is doende, heeft Hij
Farao vertoond.
29. Zie, de zeven aankomende
jaren zal er groote overvloed in
het gansche land van Egypte
zijn.
30. Maar na dezelve zullen er
opstaan zeven jaren des hongers;
dan zal in het land van Egypte
al die overvloed vergeten worden
en de honger zal het land verteren.
31. Ook zal de overvloed in
het land niet gemerkt worden
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vanwege dien honger, die daarna
wezen zal; want hij zal zeer
zwaar zijn.
32. En aangaande dat die
droom aan Farao ten tweeden
male is herhaald, dit is, omdat
de zaak van God vast besloten
is en dat God haast om dezelve
to doen.
33. Zoo zie nu Farao naar eene
verstandigen en wijzen man en
zette hem over het land van
Egypte.
34. Farao doe zoo, en bestelle
opzieners over het land en neme
het vijfde deel des lands van
Egypte in de zeven jaren des
overvloeds;
35. en dat zij alle spijs van
deze aankomende goede jaren
verzamelen en koren opleggen
onder de hand van Farao tot
spijs in de steden en het bewaren:
36. zoo zal de spijs zijn tot
voorraad voor het land, voor
zeven jaren des hongers, die in

Jozef verdeelt koren in Egypte.
Egypteland wezen zullen, opdat
het land van honger niet verga.
37. En dit woord was goed in
de oogen van Farao en in de
oogen aller zijner knechten.
38. Zoo zeide Farao tot zijne
knechten: Zouden wij wel eenen
man vinden als dezen, in denwelke Gods Geest is ?
39. Daarna zeide Farao tot
Jozef: Naardien God u dit alles
heeft kond gedaan, zoo is er niemand zoo verstandig en wijs als gij :
40. gij zult over mijn huis zijn,
en op uw bevel zal al mijn yolk
de hand kussen; alleen dezen
troon zal ik grooter zijn dan gij.
41. Voorts sprak Farao tot
Jozef: Zie, ik heb u over gansch
Egypteland gesteld.
42. En Farao nam zijnen ring
van zijne hand of en deed hem
aan Jozefs hand en liet hem fijne
linnen kleederen aantrekken, en
leide een gouden keten aan zijnen
hals.

43. En hij deed hem rijden op
den tweeden wagen, dien hij had,
en zij riepen voor zijn aangezicht:
Knielt ! Alzoo stelde hij hem over
gansch Egypteland.
44. En Farao zeide tot Jozef:
Ik ben Farao; doch zonder u zal
niemand zijne hand of zijnen
voet opheffen in gansch Egypte-land.
45. En Farao noemde Jozefs
naam Zafnath-Padneah, en gaf
hem Asnath, de dochter van
Potifera, overste van On, tot
eene vrouw; en Jozef toog uit
door het land van Egypte.
46. Jozef nu was dertig jaar
oud, als hij stond voor het aangezicht van Farao, Koning van
Egypte; en Jozef ging uit van
Farao's aangezicht en hij toog
door gansch Egypteland.
47. En het land bracht voort
in de zeven jaren des overvloeds
bij handvollen.
48. En hij vergaderde alle spijs
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der zeven jaren, die in Egypteland was, en deed de spijs in de
steden: de spijs van het veld van
elke stad, hetwelk rondom haar
was, deed hij daar binnen.
49. Alzoo bracht Jozef bijeen
zeer veel koren, als het zaad der
zee, totdat men ophield te tellen,
want daarvan was geen getal.
50. En Jozef werden twee
zonen geboren, eer een jaar des
hongers aankwam, die Asnath,
de dochter van Potifera, overste
van On, hem baarde.
51. En Jozef noemde den naam
des eerstgeborenen Manasse: Want
zeide hij, God heeft mij doen
vergeten al mijne moeite, en het
gansche huis mijns vaders.
52. En den naam des tweeden
noemde hij Efraim: Want, zeide
hij, God heeft mij doen wassen
in het land mijner verdrukking.
53. Toen eindigden de zeven
jaren des overvloeds, die in
Egypte geweest was.
54. En de zeven jaren des
hongers begonnen aan te komen,
gelijk als Jozef gezegd had; en
daar was honger in alle de landen,
maar in gansch Egypteland was
brood.
55. Als nu gansch Egypteland hongerde, riep het yolk
tot Farao om brood; en Farao
zeide tot alle Egyptenaren: Gaat
tot Jozef, doet wat hij u zegt.
56. Als dan de honger over
het gansche land was, zoo opende
Jozef alles waarin iets was en
verkocht aan de Egyptenaren,
want de honger werd sterk in
Egypteland.
57. En alle landen kwamen in
Egypte tot Jozef om te koopen,
want de honger was sterk in alle
landen.

zoo zeide Jakob tot zijne zonen:
Waarom ziet gij op elkander ?
2. Voorts zeide hij: Zie, ik
heb gehoord, dat er koren in
Egypte is: trekt daarhenen af en
koopt ons koren van daar, opdat
wij Leven en niet sterven.
3. Toen togen Jozefs tien braedeYen af om koren uit Egypte te
koopen;
4. doch Benjamin, Jozefs broeder, zond Jakob niet met zijne
broederen; want hij zeide: Opdat
hem niet misschien het verderf
ontmoette.
5. Alzoo kwamen Israels zonen
om te koopen onder degenen, die
daar kwamen; want de honger
was in het land Kanadn.
6. Jozef was nu regent over
dat land: hij verkocht aan alien
volke des lands; en Jozefs broederen kwamen en bogen zich voor
hem met het aangezicht ter aarde.
7. Als Jozef zijne broederen
zag, zoo kende hij ze; maar hij
hield zich vreemd jegens hen en
sprak hard met hen, en zeide
tot hen: Van waar komt gij ? En
zij zeiden: Uit het land Kanaan,
om spijs te koopen.
8. Jozef dan kende zijne broederen, maar zij kenden hem niet.
9. Toen gedacht Jozef aan de
droomen, die hij van hen gedroomd had, en hij zeide tot
hen: Gij zijt verspieders, gij
zijt gekomen om te bezichtigen
waar het land bloat is.
10. En zij zeiden tot hem:
Neen mijn heer, maar uwe knechten zijn gekomen om spijs te
koopen;
11. wij alien zijn Bens mans
zonen; wij zijn vroom: uwe
knechten zijn geen verspieders.
12. En hij zeide tot hen:
Neen, maar gij zijt gekomen om te
De yetis van Jozef 's broeders bezichtigen waar het land bloat is.
zonder Benjamin.
13. En zij zeiden: Wij uwe
1. Toen Jakob zag, dat knechten waren twaalf geboeders,
• er koren in Egypte was, Bens mans zonen in het land
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Het verhaal van de zonen van Jakob.
Kanad,n; en zie, de kleinste is
heden bij onzen vader; doch de
een, die is niet meer.
14. Toen zeide Jozef tot hen:
Dat is het wat ik tot u gesproken
heb, zeggende: Gij zijt verspieders.
15. Hierin zult gij beproefd
worden: zoo waarlijk als Farao
leeft, indien gij van hier zult uitgaan, tenzij dan wanneer uw
kleinste broeder herwaarts zal
gekomen zijn.
16. Zendt 661-len uit u, die
uwen broeder hale: maar weest
gijlieden gevangen, en uwe woorden zullen beproefd worden of de
waarheid bij u is; en indien niet,
zoo waarlijk als Farao leeft, zoo
zijt gij verspieders.
17. En hij zette ze to zamen
Brie dagen in bewaring.
18. En ten derden dage zeide
jozef tot hen: Doet dit, zoo zult
gij leven: ik vrees God.

19. Zoo gij vroom zijt, zoo zij
een uwer broederen gebonden in
het huis uwer bewaring; en gaat
gij henen, brengt het koren voor
den honger uwer huizen;
20. en brengt uwen kleinsten
broeder tot mij : zoo zullen uwe
woorden waar gemaakt worden,
en gij zult niet sterven. En zij
deden alzoo.
21. Toen zeiden zij de een tot
den ander: Voorwaar, wij zijn
schuldig aan onzen broeder, wiens
benauwdheid der ziel wij zagen,
toen hij ons om genade bad, maar
wij hoorden niet; daarom komt
deze benauwdheid over ons.
22. En Ruben antwoordde hun,
zeggende: Heb ik het tot u niet
gezegd, toen ik zeide: Zondigt
niet aan dezen jongeling; maar
gij hoordet niet; en ook zijn bloed,
zie, het wordt gezocht.
23. En zij wisten niet, dat
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Jozef het hoorde; want daar was
een taalman tusschen hen.
24. Toen wendde hij zich om
van hen af, en weende; daarna
keerde hij weder tot hen en sprak
tot hen en nam Simeon van hen
en bond hem voor hunne oogen.
25. En Jozef gebood, dat men
hunne zakken met koren vullen
zoude en dat men hun geld
wederkeerde een iegelijk in zijnen
zak en dat men hun teerkost gaf
voor den weg; en men deed hun
alzoo.
26. En zij laadden hun koren
op hunne ezels en togen van daar.
27. Toen een zijnen zak opendeed om zijnen ezel voeder te
geven in de herberg, zoo zag hij
zijn geld; want zie, het was in
den mond van zijnen zak;
28. En hij zeide tot zijne
broederen: Mijn geld is wedergekeerd, daartoe ook zie, het
is in mijnen zak. Toen ontging
hun het hart en zij verschrikten,
de een tot den ander zeggende:
Wat is dit, dat ons God gedaan
heeft ?
29. En zij kwamen in het land
Kanadn tot Jakob hunnen vader
en zij gaven hem te kennen al hun
wedervaren, zeggende:
30. Die man, de heer van dat
land, heeft hard met ons gesproken, en hij heeft ons gehouden
voor verspieders des lands;
31. maar wij zeiden tot hem:
Wij zijn vroom, wij zijn geen verspieders:
32. onzer waren twaalf gebroeders, onzes vaders zonen;
de een, die is niet meer, en de
kleinste is heden bij onzen varier
in het land Kanadn.
33. En die man, de heer van
dat land, zeide tot ons: Hieraan
zal ik erkennen, dat gijlieden
vroom zijt: laat een uwer broederen bij mij en neemt voor den
honger uwer huizen en trekt
henen;
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34. en brengt uwen kleinsten
broeder tot mij: zoo za 1 ik weten,
dat gij geen verspieders zijt, maar
dat gij vroom zijt; uwen broeder
zal ik u wedergeven, en gij zult
in dit land handelen.
35. En het geschiedde als zij
hunne zakken ledigden, zie, zoo
had een iegelijk den bundel zijns
gelds in zijnen zak, en zij zagen
de bundels huns gelds, zij en hun
vader, en zij waren bevreesd .
36. Toen zeide Jakob hun
vader tot hen: Gij berooft mij
van kinderen: Jozef, die is er
niet, en Simeon, die is er niet, nu
zult gij Benjamin wegnemen: alle
deze dingen zijn tegen mij.
37. Toen sprak Ruben tot
zijnen vader, zeggende: Dood
twee mijner zonen, zoo ik hem
tot u niet wederbreng; geef hem
in mijne hand, en ikzal hem weder
tot u brengen.
38. Maar hij zeide: Mijn zoon
zal met ulieden niet aftrekken,
want zijn broeder is dood en hij
is alleen overgebleven: zoo hem
een verderf ontmoette op den
weg, dien gij zult gaan, zoo zoudt
gij mijne grauwe haren met droe fenis ten grave doen nederdalen.
Reis van Jozef 's broeders met
Benjamin.

De honger nu werd
43 •1.
zwaar in dat land.
2. Zoo geschiedde het als zij
den leeftocht, dien zij uit Egypte
gebracht hadden, opgegeten hadden, dat hun vader tot hen zeide:
Keert weder, koopt ons een weinig
spijs.
3. Toen sprak Juda tot hem,
zeggende: Die man heeft ons op
het hoogste betuigd, zeggende:
Gij zult mijn aangezicht niet zien,
tenzij dat uw broeder met u is.
4. Indien gij onzen broeder
met ons zendt, wij zullen aftrekken en u spijs koopen;

Juda begeert Benjamin van Jakob.

5. maar indien gij hem niet
zendt, wij zullen niet aftrekken;
want die man heeft tot ons gezegd: Gij zult mijn aangezicht
niet zien, tenzij dat uw broeder
met u is.
6. En Israel zeide: Waarom
hebt gij zoo kwalijk aan mij gedaan, dat gij dien man te kennen
gaaft, of gij nog eenen broeder
hadt ?
7. En zij zeiden: Die man
vraagde zeer nauw naar ons en
naar onze maagschap, zeggende:
Leeft uw vader nog ? Hebt gij
nog eenen broeder ? Zoo gaven wij
het hem te kennen volgens diezelfde woorden: hebben wij juist
geweten, dat hij zeggen zoude:
Brengt uwen broeder af ?
8. Toen zeide Juda tot Israel
zijnen vader: Zend den jongeling
met mij, zoo zullen wij ons opmaken en reizen, opdat wij
leven en niet sterven, noch wij,

noch gij, noch onze kinderkens.
9. Ik zal borg voor hem zijn,
van mijne hand zult gij hem
eischen: indien ik hem niet tot
u breng en hem voor uw aangezicht stel, zoo zal ik alle dagen
tegen u gezondigd hebben;
10 want hadden wij niet verzuimd, voorwaar, wij waren alreede tweemaal wedergekomen.
11. Toen zeide Israel hun vader
tot hen: Is 't nu alzOO, zoo doet
dit: neemt van het loffelijkste
dezes lands in uwe vaten en breng
dien man een geschenk henen af:
een weinig balsem en een weinig
honig, specerijen en mirre, terpentijnnoten en amandelen.
12. En neemt dubbel geld in
uwe hand; en brengt het geld,
hetwelk in den mond uwer
zakken wedergekeerd is, wederom in uwe hand; misschien is 't
een foil.
13 Neemt ook uwen broeder
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mede, en maakt u op, keert
wederom tot dien man.
14. En God de Almachtige
geve u barmhartigheid voor het
aangezicht diens mans, dat hij
uwen anderen broeder en Benj amin met u late gaan. En mij
aangaande, als ik van kinderen
beroofd ben, zoo ben ik beroofd.
15. En die mannen namen dat
geschenk en namen dubbel geld
in hunne hand, en Benjamin;
en zij maakten zich op en togen
of naar Egypte, en zij stonden
voor Jozefs aangezicht.
16. Als jozef Benjamin met
hen zag, zoo zeide hij tot dengene, die over zijn huis was;
Breng deze mannen naar het huis
toe en slacht slachtvee en maak
het gereed; want deze mannen
zullen te middag met mij eten.
17. De man nu deed gelijk
Jozef gezegd had; en de man
bracht deze mannen ten huize
Jozefs.
18. Toen vreesden deze mannen, omdat zij ten huize Jozefs
gebracht werden, en zij zeiden:
Ter oorzake van dat geld, dat
in het begin in onze zakken wedergekeerd is, worden wij bier ingebracht, opdat hij ons overrompele en ons overvalle en ons tot
slaven neme met onze ezels.
19. Daarom naderden zij tot
dien man, die over Jozefs huis was,
en zij spraken tot hem aan de
deur van het huis.
20. En zij zeiden: Och mijn
heere, wij waren in 't begin gewisselijk afgekomen om spijs te
koopen;
21. het is nu geschied als wij
in de herberg gekomen waren en
wij onze zakken opendeden, zie,
zoo was ieders geld in den mond
van zijnen zak, ons geld in zijn
gewicht, en wij hebben hetzelve
wedergebracht in onze hand;
22. wij hebben ook ander geld
in onze hand afgebracht om spijs
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te koopen: wij weten niet, wie
ons geld in onze zakken gelegd
heeft.
23. En hij zeide: Vrede zij
ulieden, vreest niet: uw God en
uws vaders God heeft u eenen
schat in uwe zakken gegeven; uw
geld is tot mij gekomen. En hij
bracht Simeon tot hen uit.
24. Daarna bracht de man
deze mannen in Jozefs huis en
hij gaf water, en zij wieschen
hunne voeten; hij gaf ook aan
hunne ezels voeder.
25. En zij bereidden het geschenk, totdat jozef kwam op
den middag; want zij hadden gehoord, dat zij aldaar brood zouden
eten.
26. Als nu Jozef te huis gekomen was, zoo brachten zij
hem het geschenk, hetwelk in
hunne hand was, in het huis;
en zij bogen zich voor hem ter
aarde.
27. En hij vraagde ze naar
hunnen welstand en zeide: Is
het wel met uwen vader, den
oude, daar gij van zeidet ? I,eeft
hij nog ?
28. En zij zeiden: Het is wel
met uwen knecht onzen vader,
hij leeft nog; en zii neigden het
hoofd en bogen zich neder.
29. En hij hief zijne oogen op
en zag Benjamin zijnen broeder,
den zoon zijner moeder, en zeide:
Is dit uw kleinste broeder, daar
gij tot mij van zeidet ? Daarna
zeide hij: Mijn zoon, God zij u
genadig !
30. En Jozef haastte zich, want
zijn ingewand ontstak jegens zijne
broeder en hij zocht te weenen;
en hij ging in een kamer en weende
aldaar.
31. Daarna wiesch hij zijn
aangezicht en kwam uit, en hij
bedwong zichzelven en zeide:
Zet brood op.
32. En zij richtten voor hem
aan in 't bijzonder, en voor hen

in 't bijzonder, en voor de Egyptenaren, die met hem aten, in 't
bijzonder; want de Egyptenaren
mogen geen brood eten met de
Hebreen, dewijl zulks den Egyptenaren een gruwel is.
33. En zij zaten voor zijn aangezicht, de eerstgeborene naar
zijn eerstgeboorte, en de jongere
naar zijne jonkheid; dies verwonderden zich de mannen onder
elkander.
34. En hij langde hun van de
gerechten, die voor hem waren;
maar Benjamins gerecht was
vijfmaal grooter dan de gerechten van hen alien. En zij dronken,
en zij werden dronken met hem.
Jozef stelt vine broeders nog eenmaal op de proef.
1. En hij gebood dengene
44 • die over zijn huis was,
zeggende: Vul de zakken dezer
mannen met spijs, naardat zij
zullen kunnen dragen, en leg
ieder mans geld in den mond
van zijnen zak;
2. en mijnen beker, den zilveren beker, zult gii leggen in den
mond van des kleinsten zak, met
het geld van zijn koren. En hij
deed naar Jozefs woord, hetwelk
hij gesproken had.
3. Des morgens als het licht
werd, zoo liet men deze mannen
trekken, hen en hunne ezels.
4. Zij zijn ter stad uitgegaan,
zij waren nog niet ver gekomen,
als jozef tot dengene, die over
zijn huis was, zeide: Maak u op
en jaag die mannen achterna, en
als gij ze zult achterhaald hebben,
zoo zult gij tot hen zeggen: Waarom hebt gij kwaad voor goed vergolden ?
5. Is 't deze niet, daar mijn heer
uit drinkt en waarbij hij iets
zekerlijk waarnemen zal ? Gij
hebt kwalijk gedaan, wat gij
gedaan hebt.
O. T. P.7

6. En hij achterhaalde ze en
sprak tot hen diezelfde woorden.
7. En zij zeden tot hem:
Waarom spreekt mijn heer zulke
woorden ? Het zij verre van uwe
knechten, dat zij zoodanig een
ding doen zouden.
8. Zie, het geld, dat wij in
den mond onzer zakken vonden,
hebben wij tot u uit het land
Kanadn wedergebracht; hoe zouden wij dan uit uws heeren huis
zilver of goud stelen ?
9. Bij denwelke van uwe knechten hij gevonden zal worden, dat
hij sterve; en ook zullen wij mijnen
heere tot slaven zijn.
10. En hij zeide: Dit zij nu ook
alzOO naar uwe woorden: bij
wien hij gevonden wordt, die zij
mijn slaaf; maar gijlieden zult
on schuld ig zijn.
11. En zij haastten zich en
een iegelijk zette zijnen zak neder
op de aarde, en een iegelijk opende zijnen zak.
12. En hij doorzocht, beginnende met den grootste en voleindigende met den kleinste; en
de beker werd gevonden in Benj amins zak.
13. Toen scheurden zij hunne
kleederen, en ieder laadde zijnen
ezel op en zij keerden weder naar
de stad.
14. En Juda kwam met zijne
broederen in Jozefs huis, want
hij was nog zelf aldaar; en zij
vielen voor zijn aangezicht neder
ter aarde.
15. En jozef zeide tot hen:
Wat daad is dit, die gij gedaan
hebt ? Weet gij niet, clat zulk een
man als ik dat zekerlijk waarnemen zoude ?
16. Toen zeide Juda: Wat
zullen wij tot mijnen heere zeggen ?
Wat zullen wij spreken en wat
zullen wij ons rechtvaardigen ?
God heeft de ongerechtigheid
uwer knechten gevonden; zie,
wij zijn mijns heeren slaven, zoo
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wij, als hij, in wiens hand de
beker gevonden is.
17. Maar hij zeide: Het zij
verre van mij zulks to doen; die
man, in wiens hand de beker gevonden is, die zal mijn slaaf zijn;
doch trekt gijlieden op in vrede
tot uwen vader.
18. Toen naderde Juda tot
hem en zeide: Och mijn heere,
laat toch uw knecht een woord
spreken voor mijns heeren ooren,
en laat uw toorn tegen uwen
knecht niet ontsteken; want gij
zijt even gelijk Farao.
19. Mijn heer vraagde zijne
knechten, zeggende: Hebt gijlieden eenen vader of broeder ?
20. Zoo zeiden wij tot mijnen
heere: Wij hebben een ouden vader,
en eenen jongeling des ouderdoms,
den kleinste, wiens broeder dood
is, en hij is alleen van zijne moeder
overgebleven, en zijn vader heeft
hem lief.
21. Toen zeidet gij tot uwe
knechten: Brengt hem of tot mij,
dat ik mijn oog op hem sla.
22. En wij zeiden tot mijnen
heere: Die jongeling zal zijnen
vader niet kunnen verlaten: indien hij zijnen vader verlaat, zoo
zal hij sterven.
23. Toen zeidet gij tot uwe
knechten: Indien uw kleinste
broeder met u niet afkomt, zoo
zult gij mijn aangezicht niet
meer zien.
24. En het is geschied, als wij
tot uwen knecht mijnen vader
opgetrokken zijn, en wij hem
mijns heeren woorden verhaald
hebben,
25. en dat onze vader gezegd
heeft: Keert weder, koopt ons
een weinig spijze:
26. zoo hebben wij gezegd:
Wij zullen niet mogen aftrekken;
indien onze kleinste broeder bij
ons is, zoo zullen wij aftrekken;
want wij zullen diens mans aangezicht niet mogen zien, zoo deze
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onze kleinste broeder niet bij ons is.
27. Toen zeide uw knecht mijn
vader tot ons: Gijlieden weet,
dat mijne huisvrouw mij twee
zonen gebaard heeft;
28. en de een is van mij uitgegaan, en ik heb gezegd: Voorwaar, hij is gewisselijk verscheurd
geworden, en ik heb hem niet
gezien tot nu toe.
29. Indien gij nu dezen óók
van mijn aangezicht wegneemt
en hem een verderf ontmoette,
zoo zoudt gij mijne grauwe haren
met jammer ten grave doen
nederdalen.
30. Nu dan, als ik tot uwen
knecht mijnen vader kome en
de jongeling niet bij ons is (alzoo
zijne ziel aan diens ziel gebonden
is),
31. zoo zal het geschieden,
als hij ziet, dat de jongeling er
niet is, dat hij sterven zal; en
uwe knechten zullen de grauwe
haren van uwen knecht onzen
vader met droefenis ten grave
doen nederdalen.
32. Want uw knecht is voor
dezen jongeling borg bij mijnen
vader, zeggende: Zoo ik hem tot
u niet wederbreng, zoo zal ik
tegen mijnen vader alle dagen gezondigd hebben.
33. Nu dan, laat toch uw knecht
voor dezen jongeling mijns heeren slaaf blijven, en laat den jongeling met zijne broederen optrekken;
34. want hoe zoude ik optrekken tot mijnen vader, indien de jongeling niet met mij
was ? Opdat ik den jammer niet
zie, Welke mijnen vader overkomen zoude.

Jozef maakt zich aan zijn broeders
bekend.
K 1. Toen kon zich Jozef

4 u• niet bedwingen voor alien,

die bij hem stonden, en hij riep:

Doet alle man van mij uitgaan.
En daar stond niemand bij hem,
als Jozef zich aan zijne broederen
bekend maakte.
2. En hij verhief zijne stem
met weenen, zoodat het de Egyptenaren hoorden en dat het
Farao's huis hoorde.
3. En Jozef zeide tot zijne
broeders: Ik ben Jozef ! leeft
mijn vader nog ? En zijne broeders konden hem niet antwoorden, want zij waren verschrikt
voor zijn aangezicht.
4. En Jozef zeide tot zijne
broeders: Nadert toch tot mij;
en zij naderden. Toen zeide hij:
Ik ben Jozef, uw broeder, lien
gij naar Egypte verkocht hebt.
5. Maar nu, weest niet bekommerd, en de toorn ontsteke niet
in uwe oogen, omdat gij mij hierhenen verkocht hebt: want God
heeft mij voor uw aangezicht
gezonden tot behoudenis des
Leven ,.
6. Want het zijn nu twee
jaren des hongers in het midden
des lands, en er zijn nog vijf
jaren, in dewelke geen ploeging
noch oogst zijn zal;
7. loch God heeft mij voor
ulieder aangezicht henengezonden om u een overblijfsel te
stellen op de aarde en om u bij
het leven te behouden door eene
groote verlossing.
8. Nu dan, gij hebt mij herwaarts niet gezonden, maar God
zelf, die mij tot Farao's vader
gesteld heeft, en tot eenen heer
over zijn gansche huis en regeerder in het gansche land van
Egypte.
9. Haast u en trekt op tot
mijnen vader, en zegt tot hem:
AlzOO zegt uw zoon Jozef: God
heeft mij tot eenen heer over
gansch Egypteland gesteld: kom
af tot mij en vertoef niet.
10. En gij zult in den lande
Gosen woven en nabij mij wezen,

gij en uw zonen en de zonen uwer
zonen en uwe schapen en uwe
runderen en al wat gij hebt.
11. En ik zal u aldaar onderhouden, want er zullen nog vijf
jaren des hongers zijn, opdat gij
niet verarmt, gij en uw huis en
alles wat gij hebt.
12. En zie, uwe oogen zien
het, en de oogen mijns broeders
Benjamins, dat mijn mond tot
u spreekt.
13. En boodschapt mijnen vader al mijne heerlijkheid in
Egypte en alles wat gij gezien
hebt; en haast u en brengt mijnen
vader herwaarts af.
14. En hij viel aan Benjamins
zijns broeders hals en weende; en
Benjamin weende aan zijnen hals.
15. En hij kuste alle zijne broederen en hij weende over hen;
en daarna spraken zijne broeders
met hem.
16. Als dit gerucht in het
huis Farao's gehoord werd, dat
men zeide: Jozefs broeders zijn
gekomen, was het goed in de
oogen Farao's en in de oogen
zijner knechten;
17. En Farao zeide tot Jozef:
Zeg tot uwe broederen: Doet dit,
laadt uwe beesten en trekt henen,
gaat naar het land Kanadn,
18. En neemt uwen vader en
uwe huisgezinnen en komt tot
mij, en ik zal u het beste van
Egypteland geven en gij zult
het vette dezes lands eten.
19. Gij zijt toch gelast; doet
dit, neemt u uit Egypteland
wagenen voor uwe kinderkens en
voor uwe vrouwen, en voert
uwen vader en komt.
20. En uw oog verschoone uw
huisraad niet; want het beste
van gansch Egypteland, dat zal
uwe zijn.
21. En de zonen Israels deden
alzoo. Zoo gaf Jozef hun wagenen naar Farao's bevel; ook gaf
hij hun teerkost op den weg.
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22. Hij gaf hun alien, een
voor een, wisselkleederen; maar
Benjamin gaf hij driehonderd zilverlingen en vijf wisselkleederen.
23. En zijnen vader desgelijks
zond hij tien ezels, dragende van
het beste van Egypte, en tien
ezelinnen, dragende koren en
brood en spijs voor zijnen vader
op den weg.
24. En hij zond zijne broeders
henen en zij vertrokken; en hij
zeide tot hen : Verstoort u niet
op den weg.
25. En zij trokken op uit Egypte en zij kwamen in het land
Kanadn tot hunnen vader Jacob.
26. Toen boodschapten zij hem
zeggende: Jozef leeft nog, ja,
ook is hij regeerder in gansch
Egypteland ! Toen bezweek zijn
hart, want hij geloofde ze niet.
27. Maar als zij tot hem gesproken hadden alle de woorden
Jozefs, die hij tot hen gesproken
had, en dat hij de wagens zag, die
Jozef gezonden had om hem te
voeren, zoo werd Jakobs huns
vaders geest levendig.
28. En Israel zeide: Het is
genoeg, mijn zoon Jozef leeft nog!
Ik zal gaan, en hem zien, eer ik
sterve.

zoo leg toch uwe hand onder
mijne heup; en doe weldadigheid
en trouw aan mij en begraaf mij
toch niet in Egypte,
30. maar dat ik bij mijne
vaderen ligge; hierom zult gij mij
uit Egypte voeren en mij in hun
graf begraven. En hij zeide: Ik
zal doen naar uw woord.
31. En hij zeide: Zweer mij;
en hij zwoer hem. En Israel
boog zich ten hoofde van het bed.

1. Het geschiedde nu na
deze dingen, dat men Jozef
zeide: Zie, uw vader is krank.
Toen nam hij zijne twee zonen
met zich, Manasse en Efraim.
2. En men boodschapte Jakob
en men zeide: Zie, uw zoon Jozef
komt tot u. Zoo versterkte zich
Israel en zat op het bed.
3. Daarna zeide Jakob tot
Jozef: God de Almachtige is mij
verschenen te Luz in het land
Kanadn, en Hij heeft mij gezegen d ,
4. en Hij heeft tot mij gezegd:
Zie, Ik zal u vruchtbaar maken
en u vermenigvuldigen en u tot
een hoop van volkeren stellen; en
Ik zal uwen zade na u dat land
tot eene eeuwige bezitting geven.
5. Nu dan, uwe twee zonen,
die u in Egypteland geboren
Jakob zegent J ozef s zonen.
waren, eer ik in Egypte tot u
27. Zoo woonde Israel in gekomen ben, zijn mijne: Efralm
• het land van Egypte, in en Manasse zullen mijne zijn, als
het land Gosen, en zij stelden Ruben en Simeon.
zich tot bezitters daarin en zij
6. Maar uw geslacht, dat gij na
werden vruchtbaar en vermeer- hen zult gewinnen, zullen uwe
zijn; zij zullen naar hunner broederden zeer.
28. En Jakob leefde in het deren naam genoemd worden in
land van Egypte zeventien jaar; hun erfdeel.
zoodat de dagen Jakobs, de
7. Toen ik nu van Paddan
jaren zijns levens, geweest zijn kwam, zoo is Rachel bij mij gehonderd en zeven en veertig jaar. storven in het land Kanadn op
29. Als nu de dagen Israels den weg, als het nog eene kleine
naderden, dat hij sterven zoude, streek lands was om tot Efrath
zoo riep hij zijnen zoon Jozef en te komen; en ik begroef haar alzeide tot hem: Indien ik nu ge- daar aan den weg van Efrath,
nade gev-mden heb in uwe oogen, hetwelk is Bethlehem.
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Jakob zegent Jozef's zonen, Eiraim en Manasse.
8. En Israel zag de zonen Jozefs en zeide: Wiens zijn dezen ?
9. En Jozef zeide tot zijnen
vader: Zij zijn mijne zonen, die
God mij hier gegeven heeft. En
hij zeide: Breng ze toch tot mij,
dat ik ze zegene.
10. Doch Israels oogen waren
zwaar van ouderdom, hij kon
niet zien. En hij deed ze tot hem
naderen; toen kuste hij ze en
omhelsde ze.
11. En Israel zeide tot Jozef:
Ik had niet gemeend uw aangezicht to zien, maar zie, God heeft
mij ook uw zaad doen zien.
12. Toen deed hen Jozef uitgaan van zijne knieen en hij
boog zich voor zijn aangezicht
neder ter aarde;
13. en Jozef nam die beiden,

Efraim met zijne rechterhand
tegenover Israels linkerhand, en
Manasse mBt zijne linkerhand
tegenover Israels rechterhand,
en hij deed ze tot hem naderen.
14. Maar Israel strekte zijne
rechterhand uit en leide ze op
Efraims hoofd, hoewel hij de
minste was, en zijne linkerhand
op Manasse's hoofd; hij bestuurde zijne handen verstandiglijk,
want Manasse was de eerstgeborene.
15. En hij zegende Jozef en
zeide: De God, voor wiens aangezicht mijne vaderen Abraham
en Isaak gewandeld hebben, die
God, die mij gevoed heeft van
dat ik was, tot op dezen dag,
16. die Engel, die mij verlost
heeft van alle kwaad, zegene deze
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jongelingen, en dat in hen mijn
naam genoemd worde en de
naam mijner vaderen Abraham,
en Isad,k, en dat zij vermenigvuldigen als visschen in menigte in
het midden des lands.
17. Toen Jozef zag, dat zijn
vader zijn rechterhand op Efraims
hoofd leide, zoo was het kwaad
in zijne oogen, en hij vatte zijns
vaders hand, om die van Efraims
hoofd op Manasse's hoofd af te
brengen;
18. en Jozef zeide tot zijnen
vader: Niet alz66, mijn vader;
want deze is de eerstgeborene: leg
uwe rechterhand op zijn hoofd.
19. Maar zijn vader weigerde
het en zeide: Ik weet het, mijn
zoon, ik weet het; hij zal 66k
tot een yolk worden, en hij zal

66k groot worden; maar nochtans zal zijn kleinste broeder
grooter worden dan hij, en zijn
zaad zal een voile menigte van
volkeren worden.
20. Alzoo zegende hij ze te
dien dage, zeggende: In u zal
Israel zegenen. zeggende: God
stelle u als Efraim en als Manasse.
En hij stelde Efraim voor Manasse.
21. Daarna zeide Israel tot
Jozef: Zie, ik sterf; maar God zal
met ulieden wezen, en Hij zal u
wederbrengen in het land uwer
vaderen.
22. En ik heb u een stuk lands
gegeven boven uwe broederen,
hetwelk ik met mijn zwaard en
met mijnen boog uit der Amorieten hand genomen heb.

Exodus.
Mozes' geboorte en redding.
1. En een man van den
2•• huize Leviging en nam eene
dochter van Levi;
2. en de vrouw werd zwanger
en baarde eenen zoon. Toen zij
hem zag, dat hij schoon was, zoo
verborg zij hem Brie maanden;
3. doch als zij hem niet langer
verbergen kon, zoo nam zij voor
hem een kist van biezen en belijmde ze met lijm en met pek; en
zij leide het jongsken daarin en
en leide ze in de biezen aan den
oever der rivier.
4. En zijne zuster stelde zich
van verre, om te weten wat hem
ba edaan zoude worden.
5. En Farao's dochter ging
af om zich te wasschen in - de
rivier, en hare jonkvrouwen wandelden aan den kant der rivier.
Toen zij de kist in het midden
van de biezen zag, zoo zond zij
hare dienstmaagd henen en liet
ze halen.
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6. Toen zij ze opendeed, zoo
zag zij dat jongsken, en zie, het
knaapje weende; en zij werd
met barmhartigheid bewogen over
hetzelve, en zij zeide: Dit is een
van de jongskens der Hebreen.
7. Toen zeide zijne zuster tot
Farao's dochter: Zal ik henengaan en u eene voedstervrouw
uit de Hebreinnen roepen, die u
dat jongsken zooge ?
8. En de dochter Farao's zeide
tot haar: Ga henen. En de jonge
maagd ging en riep des jongskens
moeder.
9 Toen zeide Farao's dochter
tot haar: Neem dit jongsken
henen en zoog het mii, ik zal u
uw loon geven. En de vrouw
nam het jongsken en zoogde het.
10. En toen het jongsken groot
geworden was, zoo bracht zij het
tot Farao's dochter, en het werd
haar ten zoon; en zij noemde zijne
naam Mozes, en zeide: Want ik
heb hem uit het water getogen.

Farao's dochter vindt Mozes.
Mozes' roepin4.

q

1. En Mozes hoedde de kudde
•-/ • zijns schoonvaders Jethro's,
des Priesters in Midian; en hij
leidde de kudde achter de woestijn
en hij kwam aan den berg Gods,
aan Horeb;
2. en de Engel des Heeren
verscheen hem in eene vlam des
vuurs uit het midden van een
braambosch; en hij zag, en zie,
het braambosch brandde in het
vuur en het braambosch werd
niet verteerd.
3. En Mozes zeide: Ik zal mij
nu daarhenen wenden en zien
dat groot gezicht, waarom het
braambosch niet verbrandt.
4. Toen de Heere zag, dat hij
zich daarhenen wendde om te
zien, zoo riep God tot hem uit

het midden van het braambosch en zeide: Mozes, Mozes!
En hij zeide: Zie hier ben ik.
5. En Hij zeide: Nader hier
niet toe; trek uwe schoenen uit
van uwe voeten, want de plaats,
waar gij op staat, is heilig land.
6. Hij zeide voorts: Ik ben de
God uws vaders, de God Abrahams, de God Isadks, en de God
Jakobs. En Mozes verborg zijn
aangezicht, want hij vreesde
God aan te zien.
7. En de Heere zeide: Ik heb
zeer wel gezien de verdrukking
mijns yolks, hetwelk in Egypte is,
en heb hun geschrei gehoord
vanwege hunne drijvers; want Ik
heb hunne smarten bekend.
8. Daarom ben Ik nedergekomen, dat Ik het verlosse uit
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God verschijnt aan Mozes in een vuurvlam van een braambosch
de hand der Egyptenaren, en
het opvoere uit dit land naar een
goed en ruim land, naar een land,
vloeiende van melk en honig,
tot de plaats der Kanadnieten
en der Hethieten en der Amorieten en der Ferezieten en der Hevieten en der jebusieten.
9. En nu, zie, het geschrei der
kinderen Israels is tot Mij gekomen, en ook heb ik gezien de
verdrukking, waarmede de Egyptenaars hen verdrukken.
10. Zoo kom nu, en 1k zal u
tot Farao zenden, opdat gij mijn
yolk, de kinderen Israels, uit
Egypte voert.
11. Toen zeide Mozes tot God:
Wie ben ik, dat ik tot Farao zoude
gaan, en dat ik de kinderen Israels uit Egypte zoude voeren ?
12. Hij dan zeide: Ik zal voorzeker met u zijn, en dit zal u
een teeken zijn, dat Ik u gezonden heb: wanneer gij dit yolk
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uit Egypte geleid hebt, zult gijlieden God dienen op dezen berg.
13. Toen zeide Mozes tot God:
Zie, wanneer ik tot de kinderen
Israels kom en zeg tot hen: De
God uwer vaderen heeft mij tot
ulieden gezonden, en zij mij zeggen: Hoe is zijn naam ? wat zal ik
tot hen zeggen ?
14. En God zeide tot Mozes:
IK ZAL ZI JN, DIE IK ZIJN
ZAL. Ook zeide Hij: AlzOO zult
gij tot de kinderen Israels zeggen: IK ZAL ZI JN heeft mij tot
ulieden gezonden.
15. Toen zeide God verder tot
Mozes: Aldus zult gij tot de
kinderen Israels zeggen: De Heere
uwer vaderen God, de God Abrahams, de God Isaals, en de God.
Jakobs, heeft mij tot ulieden gezonden; dat is mijn naam eeuwiglijk, en dat is mijne gedachtenis
van geslacht tot geslacht.
16. Ga henen en verzamel de

oudsten van Israel en zeg tot
hen: De Heere, uwer vaderen
God, is mij verschenen, de God
Abrahams, Isaaks en Jakobs,
zeggende: Ik heb ulieden getrouwelijk bezocht en hetgeen dat
ulieden in Egypte is aangedaan:
17. daarom heb 1k gezegd:
Ik zal ulieden uit de verdrukking
van Egypte opvoeren tot het
land der Kanadnieten en der
Hethieten en der Amorieten en
der Ferezieten en der Hevieten
en der Jebusieten, tot het land,
vloeiende van melk en honig.
18. En zij zullen uwe stem
hooren; en gij zult gaan, gij en
de oudsten van Israel, tot den
Koning van Egypte en gijlieden
zult tot hem zeggen: De Heere,
de God der Hebreen, is ons ontmoet; zoo laat ons nu toch gaan
den weg van drie dagen in de
woestijn, opdat wij den Heere
onzen God offeren.
19. Doch Ik weet, dat de Koning van Egypte ulieden niet zal
laten gaan, ook niet door een
sterke hand.
20. Want Ik zal mijne hand
uitstrekken en Egypte slaan met
alle mijne wonderen, die Ik in
het midden deszelven doen zal;
daarna zal hij ulieden laten vertrekken .
21. En Ik zal dezen volke
genade geven in de oogen der
Egyptenaren, en het zal geschieden , wanneer gijlieden uitgaan
zult, zoo zult gij niet ledig uitgaan;
22. maar elke vrouw zal van
hare naburin en van de waardin
haars huizes eischen zilveren
vaten en gouden vaten en kleederen; die zult gijlieden op uwe
zonen en op uwe dochteren leggen
en zult Egypte berooven.

Mozes' loom over het gouden kalf.
Toen het yolk zag, dat
32 •1.
Mozes vertoefde van den
berg af te komen, zoo verzamelde

zich het yolk tot Aaron en zij
zeiden tot hem: Sta op, maak ons
goden, die voor ons aangezicht
gaan; want deze Mozes, die man,
die ons uit Egypteland uitgevoerd heeft, wij weten niet wat
hem geschied zij.
2. Aaron nu zeide tot hen:
Rukt af de gouden oorsierselen,
die in de ooren uwer vrouwen,
uwer zonen en uwer dochteren
zijn, en brengt ze tot mij.
3. Toen rukte het gansche
yolk de gouden oorsierselen af,
die in hunne ooren waren, en
zij brachten ze tot Aaron;
4. en hij nam ze uit hunne
hand en hij ontwierp het met
een griffel en hij maakte een
gegoten kalf daaruit. Toen zeiden
zij: Dit zijn uwe goden, Israel,
die u uit Egypteland opgevoerd
hebben !
5. Als Aaron dat zag, zoo bouwde hij een altaar voor hetzelve
en Aaron riep uit en zeide: Morgen zal den Heere een feest zijn!
6. En zij stonden des anderen
daags vroeg op en offerden brandoffer en brachten dankoffer daartoe; en het yolk zat neder om te
eten en te drinken, daarna stonden zij op om te spelen.
7. Toen sprak de Heere tot
Mozes: Ga henen, klim af; want
uw yolk, dat gij uit Egypteland
opgevoerd hebt, heeft het verdorven.
8. En zij zijn haast afgeweken
van den weg, dien Ik hun geboden had; zij hebben zich een
gegoten kalf gemaakt en zij
hebben zich voor hetzelve gebogen en hebben het offerande
gedaan en gezegd: Dit zijn uwe
Goden Israel, die u uit Egypteland opgevoerd hebben.
9. Voorts zeide de Heere tot
Mozes: Ik heb dit yolk gezien,
en zie, het is een hardnekkig
yolk:
10. en nu, laat Mij toe, dat
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Mozes verbrijzelt de tafelen der wet.
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mijn toorn tegen hen ontsteke
en hen vertere; zoo zal Ik u tot
een groot yolk maken.
11. Doch Mozes aanbad het
aangezicht des Heeren zijns Gods
en hij zeide: 0 Heere, waarom
zoude uw toorn ontsteken tegen
uw yolk, hetwelk Gij met groote
kracht en met een sterke hand
uit Egypteland uitgevoerd hebt ?
12. Waarom zouden de Egyptenaars spreken, zeggende: In
kwaadheid heeft Hij ze uitgevoerd, dat Hij ze doodde op de
bergen en opdat Hij ze vernielde
van den aardbodem ? Keer af
van de hittigheid uws toorns en
laat U over het kwaad uws yolks
berouwen.
13. Gedenk aan Abraham, aan
Isadk en aan Israel, uwe knechten, denwelken Gij bij Uzelven
gezworen hebt en hebt tot hen
gesproken: Ik zal ulieder zaad
vermenigvuldigen als de sterren
des hemels en dit geheele land,
waarvan Ik gezegd heb, zal Ik
ulieder zaad geven, dat zij het
erfelijk bezitten in eeuwigheid.
14. Toen berouwde het den
Heere over het kwaad, hetwelk
Hij gesproken had zijn yolk te
zullen doen.

15. En Mozes wendde zich
om en klom van den berg af,
met de twee tafelen der getuigenis in zijne hand; deze tafelen
waren op hare beide zijden beschreven, zij waren op de eene en
op de andere zijde beschreven;
16. en die tafelen waren Gods
werk, het geschrift was ook
Gods geschrift zelf, in de tafelen
gegraveerd.
17. Toen nu Jozua des yolks
stem hoorde als het juichte, zoo
zeide hij tot Mozes; Daar is een
krijgsgeschrei in het leger.
18. Maar hij zeide: Het is
geene stem des roepens van overwinning, het is ook geene stem
des roepens van nederlaag; ik hoor
eene stem des zingens bij beurte.
19. En het geschiedde als hij
aan het leger naderde en het kalf
en de reien zag, dat de toorn van
Mozes ontstak, en dat hij de tafelen uit zijne handen wierp en
dezelve beneden aan den berg
verbrak.
20. En hij nam dat kalf, dat
zij gemaakt hadden, en verbrandde het in 't vuur en vermaalde
het, totdat het klein werd en
strooide het op 't water en deed
het de kinderen Israels drinken.

Numeri.
J o ma' s roe ping.

twisting der vergadering om Mij
12. Daarna zeide de Heere aan de wateren voor hunne
• tot Mozes: Klim op dezen oogen te heiligen: dat zijn de
berg Abarim en zie dat land, het- wateren van Meriba, van Kades
welk Ik den kinderen Isra els ge- in de woestijn Zin.
geven heb:
15. Toen sprak Mozes tot den
13. wanneer gij dat gezien Heere, zeggende:
zult hebben, dan zult gij tot uwe
16. Dat de Heere, de God der
volken verzameld worden, gij geesten van alle vleesch, eenen
ook, gelijk als uw broeder Aaron man stelle over deze vergadering,
verzameld geworden is,
17. die voor hun aangezicht
14. naardien gijlieden mijnen uitga en die voor hun aangezicht
monde wederspannig zijt ge- inga, en die hen uitleide en die
weest in de woestijn Zin in de hen inleide; opdat de vergadering
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Jozua tot Mozes' opvolger gewijd.
des Heeren niet zij als schapen,
die geenen herder hebben.
18. Toen zeide de Heere tot
Mozes; Neem tot u Jozua, den
zoon van Nun, een man in welken
de Geest is, en leg uwe hand op
hem,
19. en stel hem voor het aangezicht Eleazars des Priesters
en voor het aangezicht der
gansche vergadering en geef hem
bevel voor hunne oogen,
20. en leg op hem van uwe
heerlijkheid, opdat zij hooren, to
74

weten de gansche vergadering der
kinderen Israels.
21. En hij zal voor het aangezicht Eleazars des Priesters staan,
die voor hem raad vragen zal,
naar de wijze van Urim, voor het
aangezicht des Heeren; naar zijnen mond zullen zij uitgaan en
naar zijnen mond zullen zij ingaan, hij, en alle de kinderen
Israels met hem, en de gansche
vergadering.
22. En Mozes deed gelijk als
de Heere hem geboden had; want

hij nam Jozua en stelde hem 23. en hij leide zijne handen
voor het aangezicht Eleazars op hem en gaf hem bevel, gelijk
des Priesters en voor het aange- als de Heere door den dienst
van Mozes gesproken had.
zicht der gansche vergadering,

Jozua.
ik ben de Vorst van het heir des
God verschijnt aan Jozua.
Voorts geschiedde het Heeren, ik ben nu gekomen.
‘i• als Jozua bij Jericho was, Toen viel Jozua op zijn aangezicht
dat hij zijne oogen ophief en ter aarde en aanbad, en zeide
toezag, en zie, daar stond een tot hem: Wat spreekt mijn Heere
man tegenover hem, die een uit- tot zijnen knecht ?
15. Toen zeide de Vorst van
getogen zwaard in zijne hand
had. En Jozua ging tot hem, en het heir des Heeren tot Jozua: Trek
zeide tot hem: Zijt gij van ons uwe schoenen of van uwe voeten,
of van onze vijanden ?
want de plaats, waarop gij staat,
114. En hij zeide: Neen, maar is heilig. En Jozua deed alzoo.

5

Richteren.
Jael en Sisera.
1. Maar de kinderen Israels
• voeren voort te doen dat
kwaad was in de oogen des Heeren,
als Ehud gestorven was.
2. Zoo verkocht ze de Heere
in de hand van Jabin, Koning
der Kanadnieten, die te Hazor
regeerde; en zijn krijgsoverste
was Sisera: dezelve nu woonde
te HarOseth der heidenen.
3. Toen riepen de kinderen
Israelis tot den Heere; want hij
had negenhonderd ijzeren wagens
en hij had de kinderen Israels
met geweld onderdrukt twintig
j aar.
4. Debora nu, eene vrouw, die
eene Profetes was, de huisvrouw
van Lappidoth, deze richtte te
dier tijd Israel;
15. en zij woonde onder den
palmboom van Debora, tusschen
4•

Rama en tusschen Beth-El, op
het gebergte Efraims, en de
kinderen Israels gingen tot haar
op ten gerichte.
6. En zij zond henen en riep
Barak, den zoon AbinOams van
Kedes-Naftali, en zij zeide tot
hem: Heeft de Heere de God
Israels niet geboden: Ga henen en
trek op den berg Tabor, en neem
met u tien duizend man van de
kinderen van Naftali en van de
kinderen van Zebulon;
7. en Ik zal aan de beek Kison
tot u trekken Sisera, Jabins
krijgsoverste, met zijne wagenen
en zijne menigte, en Ik zal hem
in uwe hand geven ?
8. Toen zeide Barak tot haar:
Indien gij met mij trekken zult,
zoo zal ik henentrekken; maar indien gij niet met mij zult trekken,
zoo zal ik niet trekken.
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Jaël doodt Sisera.
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9. En zij zeide: Ik zal zekerlijk
met u trekken, behalve dat de
eer uwe niet zal zijn op dezen
weg, dien gij wandelt; want de
Heere zal Sisera verkoopen in de
hand eener vrouw. Alzoo maakte
Debora zich op en toog met
Barak naar Kedes.
10. Toen riep Barak Zebulon
en Naftali bijeen te Kedes en
hij toog op op zijne voeten met
tien duizend man; ook toog Debora met hem op.
11. Heber nu de Keniet had
zich afgezonderd van Kain, uit
de kinderen van Hobab, Mozes
schoonvader, en hij had zijne
tenten opgeslagen tot aan den
eik in Zadnaim, die bij Kedes is.
12. Toen boodschapten zij
Sisera, dat Barak, AbinOams
zoon, op den berg Tabor getogen
was.
13. Zoo riep Sisera alle zijne
wagenen bijeen, negenhonderd
ijzeren wagenen, en al het yolk,
dat met hem was, van HarOseth der heidenen tot de beek
Kison.
14. Debora dan zeide tot Barak: Maak u op, want dit is de
dag, in welken de Heere Sisera
in uwe hand gegeven heeft:
is de Heere niet voor uw aangezicht henen uitgetogen-? Zoo
trok Barak van den berg Tabor
of en tienduizend man achter
hem.
15. En de Heere versloeg Sisera
met alle zijne wagenen en het
gansche heirleger door de scherpte
des zwaards voor Baraks aangezicht, dat Sisera van den wagen
afklom en vluchtte op zijne
voeten.
16. En Barak jaagde ze na,
achter de wagenen en achter het
heirleger, tot aan HarOseth der
heidenen; en het gansche heirleger van Sisera viel door de
scherpte des zwaards, dat er
niet overbleef tot een toe.

17. Maar Sisera vluchtte op
zijne voeten naar de tent van
Jael, de huisvrouw van Heber
den Keniet; want daar was vrede
tusschen Jabin den Koning van
Hazor, en tusschen het huis van
p
Heber den Keniet.
18. Jael nu ging uit Sisera tegemoet, en zeide tot hem: Wijk in,
mijn heer, wijk in tot mij, vrees
niet ! En hij week tot haar in de
tent en zij bedekte hem met eene
de ken .
19. Daarna zeide hij tot haar:
Geef mij toch een weinig water
te drinken, want mij Borst. Toen
opende zij eene melkflesch en
gaf hem te drinken en dekte hem
toe.
20. Ook zeide hij tot haar:
Sta in de deur der tent: en het zij,
zoo iemand zal komen en u vragen en zeggen: Is hier iemand ?
dat gij zegt: Niemand.
21. Daarna nam Jael, Hebers
huisvrouw, eenen nagel der tent
en greep eenen hamer in hare
hand en ging stillekens tot hem
in en dreef den nagel in den slaap
zijns hoofds, dat hij in de aarde
vast werd; hij nu was met eenen
diepen slaap bevangen en vermoeid, en stierf.
22. En zie, Barak vervolgde
Sisera en Jael ging uit hem tegemoet en zeide tot hem: Kom,
en ik zal u den man wijzen, dien
gij zoekt. Zoo kwam hij tot haar
in, en zie, Sisera lag dood, en de
nagel was in den slaap zijns
hoofds.
23. Alzoo heeft God te dien
dage Jabin, den Koning van
Kanaan ten onder gebracht voor
het aangezicht der kinderen Israels.
24. En de hand der kinderen
Israels ging steeds voort en werd
hard over Jabin den Koning van
Kanaan, totdat zij Jabin den
Koning van Kanaan hadden nitgeroeid.
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De Engel verlaat ManOah na de aankondiging.
Simson'sgeboorte.
1. En de kinderen Israels
• voeren voort te doen dat
kwaad was in de oogen des
Heeren; zoo gaf ze de Heere in
de hand der Filistijnen veertig
jaar.
2. En daar was een man van.
Zora, uit het geslacht eens Daniets, wiens naam was ManOah,
en zijne huisvrouw was onvruchtbaar en baarde niet.
3. En een Engel des Heeren
verscheen aan deze vrouw en hij
zeide tot haar: Zie nu, gij zijt
onvruchtbaar en hebt niet gebaard, maar gij zult zwanger
worden en eenen zoon baren.
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4. Zoo wacht u toch nu en
drink geen wijn nog sterken
drank en eet niets onreins.
5. Want zie, gij zult zwanger
worden en eenen zoon baren, op
wiens hoofd geen scheermes zal
komen; want dat jongsken zal
een Nazireêr Gods zijn van den
moederschoot af; en hij zal beginnen Israel te verlossen uit der
Filistijnen hand.
6. Toen kwam deze vrouw in
en sprak tot haren man, zeggende:
Daar kwam een man Gods tot
mij, wiens aangezicht was als
het aangezicht van een Engel
Gods, zeer vreeselijk; en ik vraagde hem niet van waar hij was, en

De Engel verlaat ManOah na de aankondiging.
zijnen naam gaf hij mij niet te
kennen;
7. maar hij zeide tot mij : Zie,
gij zult zwanger worden en eenen
zoon baren: zoo drink nu geen
wijn noch sterken drank en eet
niets onreins; want dat jongsken
zal een Nazireer Gods zijn van
den moederschoot of tot op den
dag zijns doods.
8. Toen aanbad ManOah den
Heere vuriglijk en zeide: Och
Heere, dat toch de man Gods,
dien Gij gezonden hebt, weder
tot ons kome en ons leere wat
wij dat jongsken doen zullen,
dat geboren zal worden.
9. En God verhoorde de stem
van ManOah en de Engel Gods
kwam wederom tot de vrouw.
Zij nu zat in het veld, doch haar
O. T. P. 8.

man ManOah was niet bij haar.
10. Zoo haastte de vrouw en
liep en gaf het haren man te
kennen en zij zeide tot hem: Zie,
die man is mij verschenen, dewelke op dien dag tot mij kwam.
11. Toen stond ManOah op en
ging zijne huisvrouw na en hij
kwam tot dien man en zeide tot
hem: Zijt gij die man, dewelke
tot deze vrouw gesproken heeft ?
En hij zeide: Ik ben 't.
12. Toen zeide ManOah: Nu,
dat uwe woorden komen; maar
wat zal des jongskens wijze en zijn
werk zijn ?
13. En de Engel des Heeren
zeide tot ManOah: Van alles, dat
ik tot de vrouw gezegd heb, zal
zij zich wachten:
14. zij zal niet eten van iets
79

dat van den wijnstok des wijns
voortkomt, en wijn en sterken
drank zal zij niet drinken, noch
iets onreins eten: al wat ik haar
geboden heb, zal zij onderhouden.
15. Toen zeide ManOah tot
den Engel des Heeren: Laat ons
u toch ophouden en een geitebokje voor uw aangezicht bereiden .
16. Maar de Engel des Heeren
zeide tot ManOah: Indien gij mij
zult ophouden, ik zal van uw
brood niet eten; en indien gij
een brandoffer zult doen, dat
zult gij den Heere offeren. Want
ManOah wist niet, dat het een
Engel des Heeren was.
17. En ManOah zeide tot den
Engel des Heeren: Wat is uw
naam ? opdat wij u vereeren,
wanneer uw woord zal komen.
18. En de Engel des Heeren
zeide tot hem: Waarom vraagt
gij dus naar mijnen naam ? Die
is toch wonderlijk.
19. Toen nam ManOah een
geitebokje en het spijsoffer en
offerde het op den rotssteen den
Heere. En hij handelde wonderlijk
in zijn doen; en ManOah en zijne
huisvrouw zagen toe:
20. en het geschiedde als de
vlam van het altaar opvoer naar
den hemel, zoo voer de Engel
des Heeren op in de vlam des
altaars. Als ManOah en zijne huisvrouw dat zagen, zoo vielen zij
op hunne aangezichten ter aarde.
21. En de Engel des Heeren verscheen niet meer aan ManOah
en aan zijne huisvrouw. Toen
bekende ManOah, dat het een
Engel des Heeren was,
22. en ManOah zeide tot zijne
huisvrouw: Wij zullen zekerlijk
sterven, omdat wij God gezien
hebben.
23. Maar zijne huisvrouw zeide
tot hem: Zoo de Heere lust had
ons te dooden, Hij had het brandoffer en spijsoffer van onze hand
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niet aangenomen, noch ons dit
alles getoond, noch ons om dezen
tijd laten hooren, zulks als dit is.
24. Daarna baarde deze vrouw
eenen zoon en zij noemde zijnen
naam Simson; en dat jongsken
werd groot en de Heere zegende
het.
25. En de Geest des Heeren
begon hem bijwijlen te drijven in
het leger van Dan, tusschen Zora
en tusschen Estaol.

Sirnson's jeugd en bruiloft.
1. En Simson ging af naar
14
• Timnath, en gezien hebbende eene vrouw te Timnath,
van de dochteren der Filistijnen,
2. zoo ging hij opwaarts en
gaf het zijnen vader en moeder
te kennen en zeide: Ik heb eene
vrouw gezien te Timnath, van de
dochteren der Filistijnen: nu
dan, neemt mij die tot eene vrouw.
3. Maar zijn vader zeide tot
hem, mitsgaders zijne moeder: Is
er geen vrouw onder de dochteren
uwer broederen en onder al mijn
yolk, dat gij henengaat om eene
vrouw te nemen van de Filistijnen, die onbesnedenen ? En Simson zeide tot zijnen vader: Neem
mij die, want zij is bevallig in
mijne oogen.
4. Zijn vader nu en zijne moeder wisten niet, dat dit van den
Heere was, dat hij gelegenheid
zocht van de Filistijnen; want
de Filistijnen heerschten te dier
tijd over Israel.
5. Alzoo ging Simson met zijne
vader en zijne moeder henen af
naar Timnath. Als zij nu kwamen
tot aan de wijngaarden van Timnath, ziedaar een jonge leeuw
brullende hem tegemoet.
6. Toen werd de geest des
Heeren vaardig over hem, dat
hij hem vaneenscheurde gelijk
men een bokje vanêenscheurt,
en daar was niets in zijne hand;

Simson verscheurt een leeuw.
doch hij gaf zijnen vader en zijner
moeder niet te kennen wat hij
gedaan had.
7. En hij kwam af en sprak
tot de vrouw; en zij beviel in
Simsons oogen.
8. En na sommige dagen kwam
hij weder om haar te nemen;
toen week hij af om het aas van
den leeuw te bezien; en zie, een
bijenzwerm was in het lichaam
van den leeuw, met honig;
9. en hij nam lien in zijne
handen en ging voort, al gaande
en etende; en hij ging tot zijnen
vader en tot zijne moeder en gaf
hun daarvan en zij aten; doch hij
gaf hun niet te kennen, dat hij
den honig uit het lichaam van
den leeuw genomen had.
10. Als nu zijn vader afgekomen was tot die vrouw, zoo
maakte Simson aldaar eene bruiloft, want alzOO plachten de
jongelingen te doen.
11. En het geschiedde als zij
hem zagen, zoo namen zij dertig

metgezellen, die bij hem zouden
zijn.
12. Simson dan zeide tot hen:
Ik zal nu ulieden een raadsel te
raden geven; indien gij mij dat
in de zeven dagen dezer bruiloft
wel zult verklaren en uitvinden,
zoo zal ik ulieden geven dertig
fijne lijnwaadskleederen en dertig
wisselkleederen:
13. en indien gij het mij niet
zult kunnen verklaren, zoo zult
gijlieden mij geven dertig fijne
lijnwaadskleederen en dertig wisselkleederen. En zij zeiden tot
hem: Geef uw raadsel te raden en
laat het ons hooren.
14. En hij zeide tot hen:
Spijze ging uit van den eter en
zoetigheid ging uit van den
sterke. En zij konden dat raadsel
in drie dagen niet verklaren.
15. Daarna geschiedde het op
den zevenden dag, dat zij tot
Simsons huisvrouw zeiden: Overreed uwen man, dat hij ons dat
raadsel verklare, opdat wij niet
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Simson' sbruiloftsmaal.
misschien u en uws vaders huis
met vuur verbranden. Hebt gijlieden ons genoodigd om het onze
te bezitten ? Is het zoo niet ?
16. En Simsons huisvrouw
weende voor hem en zeide: Gij
haat mij maar en hebt mij niet
lief; gij hebt den kinderen mijns
yolks een raadsel te raden gegeven en hebt het mij niet verklaard. En hij zeide tot haar:
Zie, ik heb het mijnen vader en
mijner moeder niet verklaard,
zoude ik het u dan verklaren ?
17. En zij weende voor hem op
den zevenden der dagen in dewelke zij deze bruiloft hadden;
zoo geschiedde het op den zevenden dag, dat hij het haar verklaarde, want zij perste hem; en
zij verklaarde dat raadsel den
kinderen haars yolks.
18. Toen zeiden de mannen
der stad tot hem op den zevenden
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dag, eer de zon onderging: Wat
is zoeter dan honig, en wat is
sterker dan een leeuw ? En hij
zeide tot hen: Zoo gij met mijn
kalf niet hadt geploegd, gij zoudt
mijn raadsel niet hebben uitgevonden.
19. Toen werd de Geest des
Heeren vaardig over hem, en hij
ging of naar de Askelonieten en
versloeg van hen dertig man; en
hij nam hun gewaad en gaf de
wisselkleederen dengenen, die dat
raadsel verklaard hadden. Doch
zijn toorn ontstak en hij ging op
in zijns vaders huis.
20. En Simsons huisvrouw werd
zijns metgezels, die hem vergezelschapt had.

Simson verslaat de Filistijnen.
1. En het geschiedde na
15 • sommige
dagen, in de
dagen des tarwenoogstes, dat

Sirnson bedreigt zijn schoonvader.
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Simson zijne huisvrouw bezocht
met een geitebokje, en hij zeide:
Laat mij tot mijne huisvrouw
ingaan in de kamer; maar haar
vader liet hem niet toe in te gaan;
2. want haar vader zeide: Ik
sprak zeker, dat gij haar ganschelijk haattet, zoo heb ik ze uwen
metgezel gegeven. Is niet hare
kleinste zuster schooner dan zij ?
Laat ze u toch zijn in plaats van
haar.
3. Toen zeide Simson van henlieden: Ik ben ditmaal onschuldig
van de Filistijnen, wanneer ik
aan hen kwaad doe.
4. En Simson ging henen en
ving driehonderd vossen; en hij
nam fakkelen en keerde staart
aan staart en deed eene fakkel
tusschen twee staarten in het
midden,
5. en hij stak de fakkelen aan
met vuur en liet ze loopen in het
staande koren der Filistijnen; en
hij stak in brand zoowel de korenhoopen als het staande koren,
zelfs tot de wijngaarden en olijfboomen toe.
6. Toen zeiden de Filistijnen:
Wie heeft dit gedaan ? En men
zeide: Simson, de schoonzoon
van den Timniet, omdat hij zijne
huisvrouw heeft genomen en
heeft ze zijnen metgezel gegeven.
Toen kwamen de Filistijnen op
en verbrandden haar en haren
vader met vuur.
7. Toen zeide Simson tot hen:
Zoudt gij alzOO doen ? Zeker, als
ik mij aan u gewroken heb, zoo
zal ik daarna ophouden.
8. En hij sloeg ze, den schenkel en de heup, met eenen grooten
slag; en hij ging af en woonde op
de hoogte van de rots Etam.
9. Toen togen de Filistijnen op
en legerden zich tegen Juda en
breidden zich uit in Lechi.
10. En de mannen van Juda
zeiden: Waarom zijt gijlieden
tegen ons opgetogen ? En zij
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zeiden: Wij zijn opgetogen om
Simson te binden, om hem te
doen gelijk als hij ons gedaan
heeft.
11. Toen kwamen Brie duizend
mannen af uit Juda tot het hol
der rots Etam en zeiden tot Simson: Wist gij niet, dat de Filistijnen over ons heerschen ? Waarom
hebt gij ons dan dit gedaan ? En
hij zeide tot hen: Gelijk zij mij
gedaan hebben, alzOO heb ik
hunlieden gedaan.
12. En zij zeiden tot hem: Wij
zijn afgekomen om u te binden,
om u over te geven in de hand.
der Filistijnen. Toen zeide Simson tot hen: Zweert mij, dat gijlieden op mij niet zult aanvallen.
13. En zij spraken tot hem,
zeggende: Neen, maar wij zullen
u wel binden en u in hunlieder
hand overgeven; loch wij zullen
u geenszins dooden. En zij bonden
hem met twee nieuwe touwen en
voerden hem op van de rots.
14. Als hij kwam te Lechi, zoo
juichten de Filistijnen hem tegemoet; maar de Geest des Heeren
werd vaardig over hem; en de
touwen, die aan zijne armen
waren, werden als linnen draden,
die van het vuur gebrand zijn, en
zijne banden versmolten van
zijne handen;
15. en hij vond een vochtig
ezelskinnebakken en hij strekte
zijne hand uit en nam het en
sloeg daarmede duizend man.
16. Toen zeide Simson: Met
een ezelskinnebakken eenen hoop,
twee hoopen, met een ezelskinnebakken heb ik duizend man geslagen.
17. En het geschiedde als hij
geeindigd had te spreken, zoo
wierp hij het kinnebakken uit
zijne hand en hij noemde die
plaats Ramath-Lechi.
18. Als hem nu zeer dorstte,
zoo riep hij tot den Heere en zeide:
Gij hebt door de hand uws

knechts dit groote heil gegeven:
zoude ik dan nu van dorst steryen en vallen in de hand dezer
onbesnedenen ?
19. Toen kloofde God de holle
plaats, die in Lechi is, en er ging
water uit van dezelve en hij
dronk. Toen kwam zijn geest
weder en hij werd levendig.
Daarom noemde hij Karen naam
de fontein des aanroepers, die in
Lechi is tot op dezen dag.
20. En hij richtte Israel in de
dagen der Filistijnen twintig jaar.
Simson valt door Delila.

Simson nu ging henen
16 •1.naar
Gaza en hij zag aldaar eene vrouw, die eene hoer
was, en hij ging tot haar in.
2. Toen werd den Gazieten
gezegd: Simson is hier ingekomen;
zoo gingen zij rondom en leiden
hem den ganschen nacht lagen
in de stadspoort, doch zij hielden
zich den ganschen nacht stil,
zeggende: Tot aan het morgenlicht, dan zullen wij hem dooden.
3. Maar Simson lag tot middernacht toe: toen stond hij op te
middernacht en hij greep de
deuren der stadspoort met de
beide posten en nam ze weg met
den grendelboom en leide ze op
zijne schouderen en droeg ze
opwaarts op de hoogte des bergs,
die in het gezicht van Hebron is.
4. En het geschiedde daarna,
dat hij eene vrouw liefkreeg aan
de beek Sorek, welker naam was
Delila.
5. Toen kwamen de Vorsten
der Filistijnen tot haar op, en
zeiden tot haar: Overreed hem
en zie waarin zijne groote kracht
zij en waarmede wij hem zouden
machtig worden en hem binden
om hem te plagen; zoo zullen wij
u geven een iegelijk duizend en
honderd zilverlingen.
6. Delila dan zeide tot Sim-

son: Verklaar mij toch waarin
uwe groote kracht zij, en waarmede gij zoudt kunnen gebonden
worden, dat men u plage.
7. En Simson zeide tot haar:
Indien zij mij bonden met zeven
versche zeelen, die niet verdroogd
zijn, zoo zoude ik zwak worden
en wezen als een ander mensch.
8. Toen brachten de Vorsten
der Filistijnen tot haar op zeven
versche zeelen, die niet verdroogd waren, en zij bond hem
daarmede.
9. De achterlage nu zat bij
haar in eene kamer. Zoo zeide zij
tot hem: De Filistijnen over u,
Simson ! Toen verbrak hij de
zeelen, gelijk als een snoertje
van grof vlas verbroken wordt, als
het vuur ruikt. Alzoo werd zijne
kracht niet bekend.
10. Toen zeide Delila tot Simson: Zie, gij hebt met mij gespot
en leugenen tot mij gesproken:
verklaar mij toch nu waarmede
gij zoudt kunnen gebonden worden.
11. En hij zeide tot haar:
Indien zij mij vastbonden met
nieuwe touwen, met welke geen
werk gedaan is, zoo zoude ik
zwak worden en wezen als een
ander mensch.
12. Toen nam Delila nieuwe
touwen en bond hem daarmede
en zeide tot hem: De Filistijnen
over u, Simson ! (De achterlage
nu was zittende in eene kamer).
Toen verbrak hij ze van zijne
armen als een draad.
13. En Delila zeide tot Simson: Tot hiertoe hebt gij met mij
gespot en leugenen tot mij gesproken: verklaar mij toch nu
waarmede gij zoudt kunnen gebonden worden. En hij zeide tot
haar: Indien gij de zeven haarlokken mijns hoofds vlocht aan
eenen weversboom.
14. En zij maakte ze vast met
eene pin en zeide tot hem: De
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Delila roept lemand, die Simson's lokken zal afscheren.
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Simson slaapt bii Delila.
Filistijnen over u, Simson ! Toen
waakte hij op uit zijnen slaap
en nam weg de pin der gevlochten
haarlokken en den weversboom.
15. Toen zeide zij tot hem: Hoe
zult gij zeggen: Ik heb u lief,
daar uw hart niet met mij is ?
Gij hebt nu driemaal met mij
gespot en mij niet verklaard,
waarin uwe groote kracht zij.
16. En het geschiedde als zij
hem alle dagen met hare woorden
perste en hem moeielijk viel, dat
zijne ziel verdrietig werd tot
stervens toe.
17. Zoo verklaarde hij haar
zijn gansche hart en zeide tot
haar: Daar is nooit scheermes op
mijn hoofd gekomen, want ik ben
een Nazireer Gods van mijner
moeder schoot af: indien ik geschoren werd, zoo zoude mijne
kracht van mij wijken en ik
zoude zwak worden en wezen
als alle de menschen.
18. Als nu Delila zag, dat hij
haar zijn gansche hart verklaard

had, zoo zond zij henen en riep
de Vorsten der Filistijnen, zeggende: Komt ditmaal op, want
hij heeft mij zijn gansche hart
verklaard. En de Vorsten der
Filistijnen kwamen tot haar op
en brachten het geld in hunne
hand.
19. Toen deed zij hem slapen
op hare knieèn en riep eenen man
en liet hem de zeven haarlokken
zijns hoofds afscheren en zij
begon hem to plagen; en zijne
kracht week van hem.
20. En zij zeide: De Filistijnen
over u, Simson ! En hij ontwaakte
uit zijnen slaap, en zeide: Ik
zal ditmaal uitgaan als op andere
malen en mij uitschudden; want
hij wist niet, dat de Heere van
hem geweken was.
21. Toen grepen hem de Filistijnen en groeven zijne oogen
uit; en zij voerden hem af naar
Gaza en bonden hem met twee
koperen ketenen en hij was
malende in het gevangenhuis.
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Simson wordt overweldigd en blind gemaakt.
22. En het haar zijns hoofds
begon weder te wassen, gelijk
toen hij geschoren werd.
23. Toen verzamelden zich de
Vorsten der Filistijnen om hunnen
god Dagon een groot offer te
offeren en tot vroolijkheid; en
zij zeiden: Onze god heeft onzen
vijand Simson in onze hand
gegeven.
24. Desgelijks als hem het
yolk zag, loofden zij hunnen god,
want zij zeiden: Onze god heeft
in onze hand gegeven onzen
vijand, en die ons land verwoestte
en die onzer verslagenen velen
maakte.
25. En het geschiedde als hun
hart vroolijk was, dat zij zeiden:
Roept Simson, dat hij voor ons
spele. En zij riepen Simson uit
het gevangenhuis en hij speelde
voor hunne aangezichten en zij
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deden hem staan tusschen de
pilaren.
26. Toen zeide Simson tot
den jongen, die hem bij de hand
hield: Laat mij gaan, dat ik de
pilaren betaste op dewelke het
huis gevestigd is, dat ik daaraan
leune.
27. Het huis nu was vol mannen en vrouwen, ook waren daar
alle Vorsten der Filistijnen; en op
het dak waren omtrent drie duizend mannen en vrouwen, die
toezagen, als Simson speelde.
28. Toen riep Simson tot den
Heere en zeide: Heere Heere,
gedenk toch mijner, en sterk mij
toch alleenlijk ditmaal, o God,
dat ik mij met eerie wraak voor
mijne twee oogen aan de Filistijnen wreke.
29. En Simson vatte de twee
middelste pilaren, op welke het

huis was gevestigd en waarop
het steunde, den eenen met zijne
rechterhand en den anderen met
zijne linkerhand,
30. En Simson zeide: Mijne
ziel sterve met de Filistijnen;
en hij boog zich met kracht, en
het huis viel op de Vorsten en op
al het yolk, dat daarin was: en de
dooden, die hij in zijn sterven

gedood heeft, waren meer dan die
hij in zijn leven gedood had.
31. Toen kwamen zijne broeders
af en zijns vaders gansche huis
en namen hem op en brachten
hem opwaarts en begroeven hem
tusschen Zora en tusschen Estaol
in het graf zijns vaders ManOah.
Hij nu had Israel gericht twintig
j aar.

Ruth.
Ruth leest aren op het veld van heeft gestaan van 's morgens af
tot nu toe; nu is haar tehuisblijven
Boas en vindt genade bij hem.
I. Naomi nu had eenen
• bloedvriend haars mans, een
man geweldig van vermogen, van
Elimelechs geslacht, en zijn naam
was Boaz.
2. En Ruth de Moabietische
zeide tot Naomi: Laat mij toch in
het veld gaan en van de aren
oplezen, achter dien in wiens
oogen ik genade zal vinden. En zij
zeide tot haar: Ga henen, mijne
dochter.
3. Zoo ging zij henen en kwam
en las op in het veld achter de
maaiers; en haar viel bijgeval
vOOr een deel des velds van Boaz,
die van het geslacht Elimelechs
was.
4. En zie, Boaz kwam van
Bethlehem en zeide tot de maaiers:
De Heere zij met ulieden ! En zij
zeiden tot hem: De Heere zegene u !
5. Daarna zeide Boaz tot zijnen
jongen, die over de maaiers gezet
was: Wiens is deze jonge vrouw ?
6. En de jongen, die over de
maaiers gezet was, antwoordde
en zeide: Deze is de Moabietische
jonge vrouw, die met Naomi wedergekomen is uit de velden
Moabs,
7. en zij heeft gezegd: Laat
mij toch oplezen en aren bij de
garven verzamelen achter de
maaiers ! Zoo is zij gekomen en
2•

weinig.
8. Toen zeide Boaz tot Ruth:
Hoort gij niet, mijne dochter ?
Ga niet om in een ander veld op
te lezen; ook zult gij van hier
niet weggaan, maar hier zult gij
u houden bij mijne maagden.
9. Uwe oogen zullen zijn op
dit veld, dat zij maaien zullen,
en gij zult achter haarlieden
gaan; heb ik den jongens niet
geboden, dat men u niet aanroere ? Als u dorst, zoo ga tot
de vaten en drink van hetgeen
de jongens zullen geschept hebben.
10. Toen viel zij op haar aangezicht en boog zich ter aarde en
zij zeide tot hem: Waarom heb ik
genade gevonden in uwe oogen,
dat gij mij kent, daar ik eene
vreemde ben ?
11. En Boaz antwoordde en
zeide tot haar: Het is mij wel
aangezegd alles wat gij bij uwe
schoonmoeder gedaan hebt na den
dood uws mans, en hebt uwen
vader en uwe moeder en het land
uwer geboorte verlaten, en zijt
heengegaan tot een yolk, dat gij
van te voren niet kendet.
12. De Heere vergelde u uwe
daad en uw loon zij volkomen
van den Heere den God Israels,
onder wiens vleugelen gij gekomen zijt om toevlucht te nemen.
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13. En zij zeide: Laat mij genade vinden in uwe oogen, mijn
heere, dewijl gij mij getroost
hebt en dewijl gij naar het hart
van uwe dienstmaagd gesproken
hebt, hoewel ik niet ben gelijk
eene uwer dienstmaagden.
14. Als het nu etenstijd was,
zeide Boaz tot haar. Kom bier
bij en eet van het brood en doop
uwe bete in den azijn. Zoo zat
zij neder aan de zijde van de
maaiers en hij langde haar geroost
koren, en zij at en werd verzadigd en hield over.
15. Als zij nu opstond om op
te lezen, zoo gebood Boaz zijnen
jongens, zeggende: Laat ze ook
tusschen de garven oplezen, en
beschaamt ze niet;
16. j a, laat ook allengskens van
de handvollen voor haar wat
vallen en laat het liggen, dat zij
het opleze, en bestraft ze niet.
17. Alzoo las zij op in dat veld
tot aan den avond; en zij sloeg
uit wat zij opgelezen had en het
was omtrent eene efa gerst.
18. En zij nam het op en kwam
in de stad: en hare schoonmoeder
zag wat zij opgelezen had; ook
bracht zij voort en gaf haar wat
zij van hare verzadiging overgehouden had.
19. Toen zeide hare schoonmoeder tot haar: Waar hebt gij
heden opgelezen en waar hebt
gij gewerkt ? Gezegend zij wie u
gekend heeft. En zij verhaalde
hare schoonmoeder bij wien zij
gewerkt had, en zeide: De naam
des mans, bij wien ik heden gewerkt heb, is Boaz.
20. Toen zeide Naomi tot hare
schoondochter: Gezegend zij hij
den Heere, die zijne weldadigheid
niet heeft nagelaten aan de levenden en aan de dooden. Voorts
zeide Naomi tot haar: Die man
is ons nabestaande, hij is een
van onze lossers.
21. En Ruth de Moabietische
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zeide: Ook omdat hij tot mij gezegd heeft: Gij zult u houden bij
de jongens, die ik heb, totdat
zij den ganschen oogst, dien ik
heb, zullen hebben voleindigd.
22. En Naomi zeide tot hare
schoondochter Ruth: Het is goed,
mijne dochter, dat gij met zijne
maagden uitgaat, opdat zij u niet
tegenvallen in een ander veld.
23. Alzoo hield zij zich bij de
maagden van Boaz om op te
lezen, totdat de gerstenoogst en
tarweoogst voleindigd waren; en
zij bleef bij hare schoonmoeder.
Ruth volgt Naomi's raad op.

Q 1. En Naomi hare schoon%J• moeder zeide tot haar: Mijne
dochter, zoude ik u geene rust
zoeken, dat het u wel ga ?
2. Nu dan, is niet Boaz, met
wiens maagden gij geweest zijt,
van onze bloedvriendschap ? Zie,
hij zal dezen nacht gerst op den
dorschvloer wannen.
3. Zoo baad u en zalf u en doe
uwe kleederen aan en ga af naar
den dorschvloer; maar maak u
den man niet bekend, totdat hij
geeindigd zal hebben te eten en
te drinken.
4. En het zal geschieden als
hij nederligt, dat gij de plaats zult
merken waar hij zal nedergelegen zijn; ga dan in en sla zijn
voetdeksel op en leg u: zoo zal
hij u te kennen geven, wat gij
doen zult.
5. En zij zeide tot haar: Al
wat gij tot mij zegt, zal ik doen.
6. Alzoo ging zij af naar den
dorschvloer en deed naar alles
dat hare schoonmoeder haar geboden had.
7. Als nu Boaz gegeten en
gedronken had en zijn hart
vroolijk was, zoo kwam hij om
neder te liggen aan het uiterste
eens korenhoops. Daarna kwam
zij stillekens in en sloeg zijn
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Boaz stort gerst in Ruth's mantel uit,
voetdeksel op en legde zich.
8. En het geschiedde te middernacht, dat die man verschrikte
en om zich greep, en zie, eene
vrouw lag aan zijn voetdeksel.
9. En hij zeide: Vie zijt gij ?
En zij zeide: Ik ben Ruth uwe
dienstmaagd: breid dan uwen
vleugel uit over uwe dienstmaagd,
want gij zijt de losser.
10. En hij zeide: Gezegend zijt
gij den Heere, mijne dochter; gij
hebt deze uwe laatste weldadigheid beter gemaakt dan de eerste,
dewijl gij geen jonge gezellen zijt
nagegaan, hetzij arm of rijk.
11. En nu, mijne dochter,
vrees niet; al wat gij gezegd hebt,

zal ik u doen; want de gansche
stad mijns yolks weet, dat gij
eene deugdelijke vrouw zijt.
12. Nu dan , wel is -waar, dat
ik een losser ben, maar daar is
nog een losser nader dan ik.
13. Blijf dezen nacht over;
voorts in den morgen zal het geschieden, indien hij u lost, goed,
laat hij lossen; maar indien het
hem niet lust u te lossen, zoo zal
ik u lossen, zoo waarachtig als
de Heere leeft; leg u neder tot
den morgen toe.
14. Alzoo lag zij neder aan
zijn voetdeksel tot den morgen
toe en stond op, eer dat de een
den ander kennen kon, want hij
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Eli's gesprek met den man Gods.
zeide: Het worde niet bekend,
dat eene vrouw op den dorschvloer gekomen is.
15. Voorts zeide hij: Lang

den sluier, die op u is, en houd dien.
En zij hield hem; en hij mat zes
maten gerst en leide ze op haar;
daarna ging hij in de stall.

I. Samuel.
Verhondiging van het oordeel over aangezicht te dragen, en heb den
huize uws vaders gegeven alle
het huis Eli.
een man
2 . GodsEntotdaarElikwam
en zeide tot

de vuurofferen der kinderen Israels:
hem: Zoo zegt de Heere: Heb ik
29. waarom slaat gijlieden achMij niet klaarlijk geopenbaard teruit tegen mijn slachtoffer
den huize uws vaders, toen zij in en tegen mijn prijsoffer, hetwelk
Egypte waren, in het huis van Ik geboden heb in de woning,
en eert uwe zonen meer dan Mij,
Farao ?
28. En Ik heb hem uit alle dat gijlieden u mest van het
stammen Israels Mij ten Priester voornaamste aller spijsofferen van
verkoren om te offeren op mijn mijn yolk Israel ?
30. Daarom spreekt de Heere
altaar, om het reukwerk aan te
steken, om den efod voor mijn de God Israels: Ik had wel klaar92

lijk gezegd: Uw huis en uws vaders huis zouden voor mijn aangezicht wandelen tot in eeuwigheid; maar nu spreekt de Heere:
Dat zij verre van Mij, want die
Mij eeren, zal Ik eeren, maar die
Mij versmaden, zullen licht geacht worden.
31. Zie, de dagen komen, dat Ik
uwen arm zal afhouwen en den
arm van uws vaders huis, dat er
geen oud man in uw huis wezen
zal.
32. En gij zult aanschouwen
de benauwdheid der woning Gods,
in plaats van al het goede, dat
Hij Israel zoude gedaan hebben;
en daar zal te geenen dage een
oud man in uw huis zijn.
33. Doch de man, dien Ik u
niet zal uitroeien van mijn altaar,
zoude zijn om uwe oogen te
verteren en om uwe ziel te bedroeven; en al de menigte uws
huizes zal sterven, mannen geworden zijnde.
34. Dit nu zal u een teeken
zijn, hetwelk over uwe beide
zonen, over Hofni en Pinchas,
komen zal: op eenen dag zullen
zij beiden sterven.
35. En ik zal Mij eenen getrouwen Priester verwekken; die
zal doen gelijk als in mijn hart en
in mijne ziel zijn zal; dien zal Ik
een bestendig huis bouwen en
hij zal altijd voor het aangezicht
mijns Gezalfden wandelen.
36. En het zal geschieden, dat
al wie van uwen huize zal overig
zijn, zal komen om zich voor
hem neder te buigen voor een
stuksken geld en een bolle brood,
en zal zeggen: Neem mij toch
aan tot eenige priesterlijke bediening, dat ik eene bete broods
moge ete.

David troost Saul.
En de Geest des Hee16 •14.
ren week van Saul, en een

booze geest van den Heere verschrikte hem.
15. Toen zeiden Sauls knechten
tot hem: Zie toch, een booze geest
Gods verschrikt u:
16. Onze Heer zegge toch uwen
knechten, die voor uw aangezicht staan, dat zij eenen man
zoeken, die op de harp spelen
kan; en het zal geschieden, als de
booze geest Gods op u is, dat hij
met zijne hand spele, dat het
beter met u worde.
17. Toen zeide Saul tot zijne
knechten: Ziet mij toch naar
eenen man uit, die wel spelen kan,
en brengt hem tot mij.
18. Toen antwoordde een van
de jongelingen en zeide: Zie, ik
heb gezien eenen zoon van Isai
den Bethlehemiet, die spelen
kan, en hij is een dapper held en
een krijgsman en verstandig in
zaken en een schoon man, en
de Heere is met hem.
19. Saul nu zond boden tot
Isai en zeide: Zend uwen zoon
David tot mij, die bij de schapen is.
20. Toen nam Isai eenen ezel
met brood, en eenen lederen zak
met wijn en een geitebokje, en
zond ze door de hand zijns zoons
Davids aan Saul.
21. Alzoo kwam David tot
Saul, en hij stond voor zijn aangezicht, en hij beminde hem
zeer, en hij werd zijn wapendrager.
22. Daarna zond Saul tot Isai,
om te zeggen: Laat toch David
voor mijn aangezicht staan, want
hij heeft genade in mijne oogen
gevonden.
23. En het geschiedde als de
geest Gods over Saul was, zoo
nam David de harp en hij speelde
met zijne hand: dat was Saul
eene verademing, en het werd
beter met hem en de booze geest
week van hem.
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David troost Saul met harpstel.
David en Goliath.
1. En de Filistijnen ver• zamelden hun heir ten
strijde en verzamelden zich to
Socho, dat in Juda is; en zij legerden zich tusschen Socho en tusschen Azeka, aan het einde van
Dammim.
2. Doch Saul en de mannen
Israels verzamelden zich en legerden zich in het Eikendal en
stelden de slagorde tegen de
Filistijnen aan.
3. De Filistijnen nu stonden
aan eenen berg aan gene, en de
Israelieten stonden aan eenen
berg aan deze zijde, en de vallei
was tusschen hen.
4. Toen ging daar een kampvechter uit, uit het leger der
Filistijnen; zijn naam was Goliath, van Gath; zijne hoogte was
zes ellen en een span,

17
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5. en hij had eenen koperen
helm op zijn hoofd en hij had een
schubachtig pantser aan en het
gewicht des pantsers was vijf
duizend sikkelen koper,
6. en een koperen scheenharnas boven zijne voeten en een
koperen schild tusschen zijne
schouderen.
7. En de schacht zijner spies
was als een weversboom en het
lemmer zijner spies was van
zeshonderd sikkelen ijzer; en de
schilddrager ging voor zijn aangezicht.
8. Deze nu stond en riep tot de
slagorden Israels en zeide tot
hen: Waarom zoudt gijlieden uittrekken om de slagorde to stellen ?
Ben ik niet een Filistijn en gijlieden knechten van Saul ? Kiest
eenen man onder u, die tot mij
afkome:

David speelt VOOY Saul en ontgaat zijn toorn.
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9. indien hij tegen mij strijden
en mij verslaan kan, zoo zullen
wij ulieden tot knechten zijn:
maar indien ik hem overwin en
hem sla, zoo zult gij ons tot
knechten zijn en ons dienen.
10. Voorts zeide de Filistijn:
Ik heb heden de slagorden Israels gehoond, zeggende: Geeft
mij eenen man, dat wij te zamen
strijden.
11. Toen nu Saul en het gansche Israel deze woorden des
Filistijns hoorden, zoo ontzetten
zij zich en vreesden zeer.
12. David nu was de zoon
des Efrathischen mans van Bethlehem- Juda, wiens naam was
Isai, en die acht zonen had; en
in de dagen Sauls was hij een
oud man, afgaande onder de
mannen.
13. En de drie grootste zonen
van Isai gingen henen, zij volgden
Saul na in den krijg. De namen
nu zijner drie zonen, die in den
krijg gingen, waren: Eliab de
eerstgeborene en zijn tweede
Abinadab en de derde Samma.
14. En David was de kleinste;
en de drie grootsten waren Saul
nagevolgd.
15. Doch David ging henen en
kwam weder van Saul om zijns
vaders schapen te weiden te
Bethlehem.
16. De Filistijn nu trad toe
des morgens vroeg en des avonds:
alzoo stelde hij zich daar veertig
dagen lang.
17. En Isai zeide tot zijnen
zoon David: Neem toch voor
uwe broeders eene efa van dit
geroost koren en deze tien brooden en breng ze met haast in het
leger tot uwe broeders,
18. maar breng deze tien melkkazen aan den overste over
duizend; en gij zult uwe broeders
bezoeken, of het hun wel gaat,
en gij zult van hen panel medenemen.
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19. Saul nu, en zij, en alle
mannen Israels waren bij het
Eikendal met de Filistijnen strijdende.
20. Toen maakte zich David
des morgens vroeg op en hij liet
de schapen bij den hoeder en hij
nam het op en ging henen gelijk
als Isai hem bevolen had; en
hij kwam aan den wagenburg,
als het heir in slagorde uitoog,
en men ten strijde riep.
21. En de Israelieten en Filistijnen stelden slagorde tegen
slagorde.
22. David nu liet de vaten van
zich onder de hand des bewaarders der vaten en hij liep ter
slagorde; en hij kwam en vraagde
zijnen broeders naar hunnen
welstand.
23. Toen hij met hen sprak, zie,
zoo kwam de kampvechter op;
zijn naam was Goliath, de Filistijn van Gath uit der Filistijnen
heir, en hij sprak achtervolgens
die woorden en David hoorde ze.
24. Doch alle mannen in Israel, als zij dien man zagen, zoo
vluchtten zij voor zijn aangezicht
en zij vreesden zeer;
25. en de mannen Israels
zeiden: Hebt gijlieden dien man
wel gezien, die opgekomen is ?
Want hij is opgekomen om Israel
te hoonen; en het zal geschieden,
dat de Koning dien man, die
hem verslaat, met grooten rijkdom verrijken zal en hij zal hem
zijne dochter geven en hij zal
zijns vaders huis vrijmaken in
Israel.
26. Toen zeide David tot de
mannen, die bij hem stonden,
zeggende: Wat zal men dien
man doen, die dezen Filistijn verslaat en den smaad van Israel
wendt ? Want wie is deze onbesneden Filistijn, dat hij de slagorden des levenden Gods zoude
hoonen ?
27. Wederom zeide hem het

yolk achtervolgens dat woord,
zeggende: AlzOO zal men den
man doen, die hem verslaat.
28. Als Eliab, zijn oudste broeder, hem tot die mannen hoorde
spreken, zoo ontstak de toorn
Eliabs tegen David en hij zeide:
Waarom zijt gij nu afgekomen
en onder wien hebt gij de weinige
schapen in de woestijn gelaten ?
Ik ken uwe vermetelheid en de
boosheid uws harten wel, want gij
zijt afgekomen, opdat gij den
strijd zaagt.
29. Toen zeide David: Wat
heb ik nu gedaan ? Is er geen
oorzaak ?
30. En hij wendde zich af van
dien naar een ander toe en hij
zeide achtervolgens dat woord
en het yolk gaf hem weder
antwoord achtervolgens de eerste
woorden.
3 1 . Toen nu die woorden gehoord
werden, die David gesproken
had en in de tegenwoordigheid
Sauls verkondigd werden, zoo
liet hij hem halen.
32. En David zeide tot Saul:
Aan geen mensch ontvalle het
hart om zijnentwil: uw knecht
zal henengaan en hij zal met dezen
Filistijn strijden.
33. Maar Saul zeide tot David:
Gij zult niet kunnen henengaan
tot dezen Filistijn om met hem
te strijden, want gij zijt een jongeling en hij is een krijgsman van
zijne jeugd af.
34. Toen zeide David tot Saul:
Uw knecht weidde de schapen
zijns vaders en daar kwam een
leeuw en een beer en nam een
schaap van de kudde weg;
35. en ik ging uit, hem na, en
ik sloeg hem en redde het uit
zijnen mond; en toen hij tegen
mij opstond, zoo vatte ik hem
bij zijnen baard en versloeg hem
en doodde hem:
36. uw knecht heeft zoo den
leeuw als den beer verslagen;

alzOO zal deze onbesneden Filistijn zijn gelijk een van die,
omdat hij de slagorden des levenden Gods gehoond heeft.
37. Voorts zeide David: De
Heere, die mij van de macht des
leeuws gered heeft en uit de macht
des beers, die zal mij redden uit
de hand dezes Filistijns. Toen
zeide Saul tot David: Ga henen
en de Heere zij met u.
38. En Saul kleedde David met
zijne kleederen en zette een koperen helm op zijn hoofd en hij
kleedde hem met een pantser.
39. En David gordde zijn
zwaard aan over zijne kleederen
en wilde gaan; want hij had het
nooit beproefd. Toen zeide David
tot Saul: Ik kan in deze niet
gaan, want ik heb het nooit beproefd; en David leide ze van
zich.
40. En hij nam zijnen staf in
zijne hand en hij koos zich vijf
gladde steenen uit de beek en
leide ze in de herderstasch, die
hij had, te weten in den zak, en
zijn slinger was in zijne hand; alzoo naderde hij tot den Filistijn.
41. De Filistijn ging óók henen,
gaande en naderende tot David;
en zijn schilddrager ging voor zijn
aangezicht.
42. Toen de Filistijn opzag en
David zag, zoo verachtte hij
hem; want hij was een jongeling,
roodachtig, mitsgaders schoon
van aanzien.
43. De Filistijn nu zeide tot
David: Ben ik een hond, dat gij
tot mij komt met stokken ? En
de Filistijn vloekte David bij
zijne goden.
44. Daarna zeide de Filistijn
tot David: Kom tot mij, zoo zal ik
uw vleesch den vogelen des
hemels geven en den dieren des
velds.
45. David daarentegen zeide
tot den Filistijn: Gij komt tot mij
met een zwaard en met eene spies
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David verslaat Goliath.

en met een schild, maar ik kom
tot u in den naam des Heeren der
heirscharen, des Gods der slagorden Israels, dien gij gehoond hebt.
46. Te dezen dage zal de Heere
u besluiten in mijne hand en ik
zal u verslaan en ik zal uw hoofd
van uw wegnemen en ik zal de
doode lichamen van der Filistijnen leger dezen dag den
vogelen des hemels en de beesten
des velds geven: en de gansche
aarde zal weten, dat Israel eenen
God heeft.
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47. En deze gansche vergadering zal weten, dat de Heere
niet door het zwaard noch door
de spies verlost; want de krijg
is des Heeren, die zal ulieden in
onze hand geven.
48. En het geschiedde toen
de Filistijn zich opmaakte en
henenging en David tegemoet
naderde, zoo haastte zich David
en liep naar de slagorde toe, den
Filistijn tegemoet;
49. en David stak zijne hand
in de tasch en hij nam eenen

steen daaruit en hij slingerde
en trof den Filistijn in zijn voorhoofd, zoodat de steen zonk in
zijn voorhoofd en hij viel op zijn
aangezicht ter aarde.
50. Alzoo overweldigde David
den Filistijn met eenen slinger
en met eenen steen en hij versloeg den Filistijn en doodde
hem. Doch David had geen
zwaard in de hand;
51. daarom liep David en
stond op den Filistijn en nam zijn
zwaard en hij trok het uit zijne
scheede en hij doodde hem en hij
hieuw hem het hoofd daarmede
af. Toen de Filistijnen zagen, dat
hun geweldigste dood was, zoo
vluchtten zij.
52. Toen maakten zich de
mannen van Israel en Juda op en
juichten en vervolgden de Filistijnen tot waar men komt aan de
vallei en tot aan de poorten van.
Ekron; en der Filistijnen verwonden vielen op den weg van
Sadraim en tot aan Gath en tot
aan Ekron.
53. Daarna keerden de kinderen Israêls om van het hittig
najagen der Filistijnen en zij
beroofden hunne legers.
54. Daarna nam David het
hoofd des Filistijns en bracht
het naar Jerusalem, maar zijne
wapenen leide hij in zijne tent.
55. Toen Saul David zag uitgaan den Filistijn tegemoet, zeide
hij tot Abner den krijgsoverste:
Wiens zoon is deze jongeling,
Abner ? En Abner zeide: Zoo
waarlijk als uwe ziel leeft, o
Koning, ik weet het niet.
56. De Koning nu zeide: Vraag
gij het, wiens zoon deze jongeling is.
57. Als David wederkeerde van
het verslaan des Filistijns, zoo
nam hem Abner en hij bracht
hem voor het aangezicht Sauls,
en het hoofd des Filistijns was in
zijne hand.

58. En Saul zeide tot hem:
Wiens zoon zijt gij, jongeling ?
En David zeide: Ik ben een zoon
van uwen knecht Isai, den Bethlehemiet.

Saul vervolgt David.
Derhalve sprak Saul
19 •1.
tot zijnen zoon Jonathan
en tot alle zijne knechten om
David te dooden . Doch Jonathan Sauls zoon had groot welgevallen aan David;
2. en Jonathan verkondigde
het David, zeggende: Mijn vader
Saul zoekt u te dooden; nu dan,
wacht u toch 's morgens en blijf
in het verborgen en versteek u.
3. Doch ik zal uitgaan en aan
de hand mijns vaders staan op
het veld, waar gij zult zijn en ik
zal mijnen vader over u spreken
en zal zien wat het zij : dat zal ik
u verkondigen.
4. Zoo sprak dan Jonathan
goed van David tot zijnen vader
Saul en hij zeide tot hem: De
Koning zondige niet tegen zijnen
knecht David, omdat hij tegen u
niet gezondigd heeft en omdat
zijne daden voor u zeer goed zijn.
5. Want hij heeft zijne ziel
in zijne hand gezet en hij heeft
den Filistijn verslagen en de
Heere heeft een groot heil aan
gansch Israel gedaan; gij hebt
het gezien en gij zijt verblijd
geweest; waarom zoudt gij dan
tegen onschuldig bloed zondigen,
David zonder oorzaak doodende ?
6. Saul nu hoorde naar de stem
Jonathans en Saul zwoer: Zoo
waarachtig als de Heere leeft,
hij zal niet gedood worden !
7. En Jonathan riep David en.
Jonathan gaf hem alle deze woorden te kennen; en Jonathan
bracht David tot Saul en hij was
voor zijn aangezicht als gisteren
en eergisteren.
8. En daar werd wederom
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krijg en David toog uit en streed
tegen de Filistijnen en hij sloeg
ze met eenen grooten slag en zij
vloden voor zijn aangezicht.
9. Doch de booze geest des
Heeren was over Saul en hij zat
in zijn huis en zijne spies was in
zijne hand; en David speelde op
snarenspel met de hand.
10. Saul nu zocht met de spies
David aan den wand te spitten,
doch hij ontweek van het aangezicht Sauls, die met de spies in
den wand sloeg. Toen vlood David
en ontkwam in dienzelfden nacht.
11. Maar Saul zond boden
henen tot Davids huis, dat zij
hem bewaarden en dat zij hem
des morgens doodden. Dit gaf
Michal, zijne huisvrouw, David
te kennen, zeggende: Indien gij
uwe ziel dezen nacht niet behoedt, zoo zult gij morgen gedood
worden.
12. En Michal liet David door
een venster neder en hij ging
henen en vluchtte en ontkwam.
13. En Michal nam een beeld
en zij leide het in het bed: en
zij leide een geitenvel aan zijne
hoofdpeluw en dekte het met een
kleed toe.
14. Saul nu zond boden om
David te halen. Zij dan zeide:
Hij is ziek.
15. Toen zond Saul boden om
David te bezien, zeggende: Brengt
hem in het bed tot mij op, dat
men hem doode.
16. Als de boden kwamen, zoo
zie, er was een beeld in het bed
en daar was een geitenvel aan
zijne hoofdpeluw.
17. Toen zeide Saul tot Michal:
Waarom hebt gij mij alzOO
bedrogen en hebt mijnen vijand
laten gaan, dat hij ontkomen is ?
Michal nu zeide tot Saul: Hij
zeide tot mij: Laat mij gaan;
waarom zoude ik u dooden ?
18. Alzoo vluchtte David en
ontkwam en hij kwam tot Samuel
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te Rama en hij gaf hem te kennen
al wat Saul hem gedaan had en hij
en Samuel gingen henen en zij
bleven te Najoth.
19. En men boodschapte Saul,
zeggende: Zie, David is te Najoth
bij Rama.
20. Toen zond Saul boden
henen om David te halen; die
zagen eene vergadering van Profeten profeteerende, en Samuel
staande over hen gesteld: en de
Geest Gods was over Sauls
boden en die profeteerden óók.
21. Toen men het Saul boodschapte, zoo zond hij andere
boden en die profeteerden óók;
toen voer Saul voort en zond de
derde boden en die profeteerden
óók.
22. Daarna ging hij ook zelf
naar Rama en hij kwam tot den
grooten waterput, die te Sechu
was, en hij vraagde en zeide:
Waar is Samuel en David ? Toen
werd hem gezegd: Zie, zij zijn te
Najoth bij Rama.
23. Toen ging hij derwaarts
naar Najoth bij Rama; en dezelfde Geest Gods was ook op
hem en hij, al voortgaande, profeteerde, totdat hij te Najoth
in Rama kwam;
24. en hij toog zelf óók zijne
kleederen uit en hij profeteerde
zelf óók voor het aangezicht
Samuels en hij viel bloot neder dien
ganschen dag en den ganschen
nacht. Daarom zegt men: Is
Saul óók onder de Profeten ?

David en Jonathan.
1. Toen vluchtte David

20 • van Najoth bij Rama en

hij kwam en zeide voor het aangezicht Jonathans: Wat heb ik
gedaan, wat is mijne misdaad en.
IN at is mijne zonde voor het aangezicht uws vaders, dat hij mijne
ziel zoekt ?
2. Hij daarentegen zeide tot

David en Jonathan's verbond.
hem: Dat zij verre, gij zult niet
sterven. Zie, mijn vader doet
geen groote zaak noch kleine
zaak, die hij voor mijn oor niet
openbaart: waarom zoude dan
mijn vader deze zaak voor mij
verbergen ? Dat is zoo niet.
3. Toen zwoer David verder
en zeide: Uw vader weet zeer
wel, dat ik genade in uwe oogen
gevonden heb; daarom heeft hij
gezegd: Dat Jonathan dit niet
wete, opdat hij zich niet bekommere; en zekerlijk, zoo waarachtig
als de Heere leeft en uwe ziel
leeft, daar is maar als eene schrede
tusschen mij en tusschen den dood !
4. Jonathan nu zeide tot David:
Wat uwe ziel zegt, dat zal ik u
doen.
5. En David zeide tot Jonatan: Zie, morgen is de nieuwe
maan, dat ik zekerlijk met den

Koning zoude aanzitten om to
eten; zoo laat mij gaan, dat ik
mij op het veld verberge tot aan
den derden avond.
6. Indien uw vader mij gewisselijk mist, zoo zult gij zeggen:
David heeft van mij zeer begeerd, dat hij tot zijne stad
Bethlehem mocht loopen, want
aldaar is een jaarlijksch offer
voor het gansche geslacht.
7. Indien hij aldus zegt: Het
is goed, zoo heeft uw knecht
vrede; maar indien hij gansch
ontstoken is, zoo weet, dat het
kwaad bij hem ten volle is besloten .
8. Doe dan barmhartigheid aan
uwen knecht, want gij hebt uwen
knecht in een verbond des Heeren met u gebracht, maar is er
eene misdaad in mij, zoo dood
gij mij , waarom zoudt gij mij
toch tot uwen vader brengen ?
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David en Jonathan's verbond.
9. Toen zeide Jonathan: Dat
zij verre van u; maar indien ik
zekerlijk merkte, dat dit kwaad
bij mijnen vader ten voile besloten
was, dat het u zoude overkomen,
zoude ik dat u dan niet te kennen
geven ?
10. David nu zeide tot Jonathan: Wie zal het mij te kennen
geven, indien uw vader u wat
hards antwoordt ?
11. Toen zeide Jonathan tot
David: Kom, laat ons toch uitgaan in het veld; en die beiden
gingen uit in het veld.
12. En Jonathan zeide tot
David: De Heere de God Israels,
— indien ik mijnen vader onderzocht zal hebben omtrent dezen
tijd morgen of overmorgen, en
zie, het is goed voor David, en ik
dan tot u niet zende en het voor
uw oor openbare;
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13. alzOO doe de Heere aan
Jonathan en alzOO doe Hij daartoe ! Als mijnen vader het kwaad
over u behaagt, zoo zal ik het
voor uw oor ontdekken en ik zal
u laten trekken, dat gij in vrede
henengaat; en de Heere zij met
u gelijk Hij met mijnen vader
geweest is.
14. En zult gij niet, indien ik
dan nog, leve, ja, zult gij niet de
weldadigheid des Heeren aan
mij doen, dat ik niet sterve ?
15. Ook zult gij uwe weldadigheid niet afsnijden van mijn huis
tot in eeuwigheid, ook niet
wanneer de Heere eenen iegelijken der vijanden Davids van
den aardbodem zal afgesneden
hebben.
16. Alzoo maakte Jonathan
een verbond met den huize Davids, zeggende: Dat het de Heere

eische van de hand der vijanden
Davids !
17. En Jonathan voer voort
met David te doen zweren, omdat hij hem liefhad; want hij had
hem lief met de liefde zijner ziel.
18. Daarna zeide Jonathan tot
hem: Morgen is de nieuwe maan;
dan zal men u missen, want uwe
zitplaats zal ledig gevonden worden.
19. En als gij de drie dagen zult
uitgebleven zijn, kom haastig af
en ga tot de plaats, waar gij u verborgen halt ten dage dezer handeling en blijf bij den steen Ezel;
20. zoo zal ik drie pijlen ter
zijde schieten, alsof ik naar een
teeken schoot;
21. en zie, ik zal den jongen
zenden, zeggende: Ga heen, zoek
de pijlen; indien ik uitdrukkelijk
tot den jongen zeg: Zie, de pijlen
zijn van u af en herwaarts;
neem hem, en kom gij, want er is
vrede voor u en er is gee ding,
zoo waarlij k de Heere leeft!
22. Maar indien ik tot den jongen alzOO zeg: Zie, de pijlen zijn
van u af en verder: ga heen, want
de Heere heeft u laten gaan.
23. En aangaande de zaak,
waarvan ik en gij gesproken hebben: zie, de Heere zij tusschen mij
en tusschen u tot in eeuwigheid.
24. David nu verborg zich in
het veld; en als het nieuwe maan
was, zat de Koning bij de spijs
om te eten.
25. Toen de Koning zich gezet
had op zijne zitplaats, op ditmaal gelijk de andere maal, aan
de stede bij den wand, zoo stond
Jonathan op, en Abner zat aan
Sauls zijde en Davids plaats werd
ledig gevonden.
26. En Saul sprak te dien
dage niets, want hij zeide: Hem
is wat voorgevallen, dat hij niet
rein is, voorzeker is hij niet rein.
27. Het geschiedde nu des
anderen daags, den tweeden der

nieuwe maan, als Davids plaats
ledig gevonden werd, zoo zeide
Saul tot zijnen zoon Jonathan:
Waarom is de zoon van Isai noch
gisteren noch heden tot de spijs
gekomen ?
28. En Jonathan antwoordde
Saul: David begeerde van mij
ernstiglijk naar Bethlehem te
mogen gaan.
29. En hij zeide: Laat mij toch
gaan, want ons geslacht heeft
een offer in de stad en mijn
broeder heeft het mij zelf geboden: heb ik nu genade in uwe
oogen gevonden, laat mij toch
ontslagen zijn, dat ik mijne
broeders zie. Hierom is hij aan
des Konings tafel niet gekomen.
30. Toen ontstak de toorn
Sauls tegen Jonathan en hij
zeide tot hem: Gij zoon der verkeerde in wederspannigheid, weet
ik het niet, dat gij den zoon van
Isai verkoren hebt tot uwe schande en tot schande van de naaktheid uwer moeder ?
31. Want alle de dagen, die de
zoon van Isai op den aardbodem
leven zal, zult gij noch uw koninkrijk bevestigd worden: nu
dan, zend henen en haal hem tot
mij , want hij is een kind des doods.
32. Toen antwoordde Jonathan
Saul zijnen vader en zeide tot hem:
Waarom zal hij gedood worden ?
Wat heeft hij gedaan ?
33. Toen schoot Saul de spies
op hem om hem te slaan. Alzoo
merkte Jonathan, dat dit ten
volle bij zijnen vader besloten was
David te dooden;
34. daarom stond Jonathan
van de tafel op in hittigheid des
toorns en hij at op den tweeden
dag der nieuwe maan geen brood,
want hij was bekommerd om
David, omdat zijn vader hem
gesmaad had.
35. En het geschiedde des
morgens, dat Jonathan in het
veld ging op den tijd, die David
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bestemd was, en daar was een
kleine jongen bij hem;
36. en hij zeide tot zijnen
jongen: Loop, zoek nu de pijlen,
die ik schieten zal. De jongen liep
heen en hij schoot eenen pijl, dien
hij over hem deed vliegen.
37. Toen de jongen tot aan de
plaats van den pijl, dien Jonathan
geschoten had, gekomen was, zoo
riep Jonathan den jongen na en
zeide: Is niet de pijl van u of en
verder ?
38. Wederom riep Jonathan
den jongen na: Haast u, spoed u,
sta. niet stil. De jongen van Jonathan nu raapte den pijl op
en hij kwam tot zijnen heer.
39. Doch de jongen wilt er
niets van: Jonathan en David
alleen wisten van de zaak.
40. Toen gaf Jonathan zijn
gereedschap aan den jongen, dien
hij had, en hij zeide tot hem: Ga
heen, breng het in de stad.
41. Als de jongen heenging,
zoo stond David op van de zuidzijde en hij viel op zijn aangezicht
ter aarde en hij boog zich driemaal; en zij kusten elkander, en
weenden met elkander, totdat
David het gansch veel maakte.
42. Toen zeide Jonathan tot
David: Ga in vrede: hetgeen wij
beiden in den naam des Heeren
gezworen hebben, zeggende: De
Heere zij tusschen mij en tusschen
u, en tusschen mijn zaad en tusschen u zaad ! — dat zij tot in
eeuwigheid.
David spaart Saul.

En David toog van
24 •1.daar
op en hij bleef in de
vestingen van Engedi.
2. En het geschiedde nadat
Saul wedergekeerd was van achter de Filistijnen, zoo gaf men
hem te kennen, zeggende: Zie,
David is in de woestijn van Engedi.
3. Toen nam Saul drie duizend
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uitgelezene mannen uit gansch
Israel en hij toog henen om David
en zijne mannen te zoeken boven
op de rotssteenen der steenbokken .
4. En hij kwam tot de schaapskooien aan den weg, waar eene
spelonk was en Saul ging daarin
om zijne voeten te dekken. David
nu en zijne mannen zaten aan de
zijde der spelonk.
5. Toen zeiden de mannen
Davids tot hem: Zie den dag, in
welken de Heere tot u zegt: Zie,
Ik geef uwen vijand in uwe hand
en gij zult hem doen gelijk als het
goed zal zijn in uwe oogen. En.
David stond op en sneed stillekens eene slip van Sauls mantel.
6. Doch het geschiedde daarna, dat Davids hart hem sloeg,
omdat hij de slip Sauls afgesneden
had,
7. en hij zeide tot zijne mannen: Dat late de Heere verre van
mij zijn, dat ik die zaak doen
zoude aan mijnen heere, den gezalfde des Heeren, dat ik mijne
hand tegen hem uitsteken zoude;
want hij is de gezalfde des
Heeren !
8. En David scheidde zijne
mannen met woorden en liet hun
niet toe, dat zij opstonden tegen
Saul. En Saul maakte zich op en
uit de spelonk en ging op den weg.
9. Daarna maakte zich David
óók op en ging uit de spelonk en
hij riep Saul achterna, zeggende:
Mijn heere Koning! Toen zag
Saul achter zich om en David
boog zich met het aangezicht
ter aarde en neigde zich,
10. en David zeide tot Saul:
Waarom hoort gij de woorden
der menschen, zeggende: Zie,
David zoekt uw kwaad ?
11. Zie, te dezen dage hebben
uwe oogen gezien, dat de Heere u
heden in mijne hand gegeven
heeft in deze spelonk, en men
zeide, dat ik u dooden zoude; doch
ik zeide: Ik zal mijne hand niet

David snijdt in stilte een slip van Sauls rok.

uisteken tegen mijnen heere, maar mijne hand zal niet tegen
want hij is de gezalfde des Heeren. u zijn.
12. Zie toch, mijn vader, ja, 14. Gelijk het spreekwoord der
zie de slip uws mantel in mijne ouden zegt: Van de goddeloozen
hand, want als ik de slip uws komt goddeloosheid voort; maar
mantels afgesneden heb, zoo heb mijne hand zal niet tegen u zijn.
ik u niet gedood; beken en zie, 15. Naar wien is de Koning
dat er in mijne hand geen kwaad van Israel uitgegaan ? Wien
noch overtreding is en ik tegen u jaagt gij na ? Naar eenen dooden
niet gezondigd heb; nochtans gij hond, naar eene eenige vloo ?
jaagt mijne ziel, dat gij ze weg16. Doch de Heere zal zijn
neemt.
tot rechter en richten tusschen
13. De Heere zal richten tus- mij en tusschen u, en zien daarin
schen mij en tusschen u, en de en twisten mijnen twist en richHeere zal mij wreken aan u; ten mij van uwe hand.
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Saul laat zich in zijn zwaard vallen.
17. En het geschiedde toen
David geeindigd had alle deze
woorden tot Saul to spreken, zoo
zeide Saul: Is dit uwe stem, mijn
zoon David ? Toen hief Saul zijne
stem op en weende.
18. En hij zeide tot David:
Gij zijt rechtvaardiger dan ik;
want gij hebt mij goed vergolden
en ik heb u kwaad vergolden.
19. En gij hebt mij heden aangewezen, dat gij mij goed gedaan hebt; want de Heere had
mij in uwe hand besloten en gij
hebt mij niet gedood.
20. Zoo wanneer iemand zijnen
vijand gevonden heeft, zal hij
hem op eenen goeden weg laten
gaan ? De Heere nu vergelde u
het goede voor dezen dag, dien
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gij mij heden gemaakt hebt.
21. En nu, zie, ik weet, dat gij
voorzeker Koning worden zult
en dat het koninkrijk Israels in
uwe hand bestaan zal:
22. zoo zweer mij dan nu bij
den Heere, zoo gij mijn zaad na
mij zult uitroeien, en mijnen
naam zult uitdelgen van mijns
vaders huis!
23. Toen zwoer David aan
Saul en Saul ging naar zijn huis,
maar David en zijne mannen
gingen op in de vestingen.

Saul's dood.
De Filistijnen dan stre31 •1.den
tegen Israel en de
mannen Israels vloden voor het

aangezicht der Filistijnen en
vielen verslagen op het gebergte
Gilboa.
2. En de Filistijnen hielden
dicht op Saul en zijne zonen en
de Filistijnen versloegen Jonathan en Abinadab en Malkisiia,
de zonen Sauls;
3. en de strijd werd zwaar
tegen Saul en de mannen, die
met den boog schieten, troffen
hem aan en hij vreesde zeer voor
de schutters.
4. Toen zeide Saul tot zijnen
wapendrager: Trek uw zwaard

uit en doorsteek mij daarmede,
dat misschien deze onbesnedenen
niet komen en mij doorsteken
en met mij den spot drijven.
Maar zijn wapendrager wilde
niet, want hij vreesde zeer: toen
nam Saul het zwaard en viel
daarin.
5. Toen zijn wapendrager zag,
dat Saul dood was, zoo viel hij óók
in zijn zwaard en stierf met hem.
6. Alzoo stierf Saul, en zijne
drie zonen en zijn wapendrager,
ook alle zijne mannen, te dien
dage te gelij k.

II. Samuel.
David verneemt Sauls dood.
1. Voorts geschiedde het na
• Sauls dood, als David van
den slag der Amalekieten was
wedergekomen en David twee
dagen te Ziklag gebleven was,
2. zoo geschiedde het op den
derden dag, dat, zie, uit het heirleger van Saul een man kwam,
wiens kleederen gescl,eurd waren
en aarde was op zijn hoofd; en
het geschiedde als hij tot David
kwam, zoo viel hij ter aarde en
boog zich neder.
3. En David zeide tot hem:
Van waar komt gij ? En hij zeide
tot hem: Ik ben ontkomen uit
het heirleger Israels.
4. Voorts zeide David tot hem:
Wat is de zaak ? Verhaal het mij
toch. En hij zeide, dat het yolk uit
den strijd gevloden was en dat
ook velen van het yolk gevallen
en gestorven waren, dat ook
Saul en zijn zoon Jonathan dood
waren.
5. En David zeide tot den
jongen, die hem de boodschap
bracht: Hoe weet gij, dat Saul
dood is en zijn zoon Jonathan ?
6. Toen zeide de jongen, die
hem de boodschap bracht: Ik
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kwam bij geval op het gebergte
Gilboa, en zie, Saul leunde op
zijne spies; en zie, de wagens en
ritmeesters hielden dicht op hem
aan:
7. zoo zag hij achter zich om
en zag mij en hij riep mij, en ik
zeide: Zie, hier ben ik.
8. En hij zeide tot mij : Wie
zijt gij ? En ik zeide tot hem: Ik
ben een Amalekiet.
9. Toen zeide hij tot mij: Sta
toch bij mij en dood mij, want
deze malienkolder heeft mij opgehouden; want mijn leven is
nog gansch in mij.
10. Zoo stond ik bij hem en
doodde hem, want ik wist, dat
hij na zijnen val niet leven zoude;
en ik nam de kroon, die op zijn
hoofd was, en het armgesmijde,
dat aan zijnen arm was, en heb ze
hier tot mijnen heer gebracht.
11. Toen vatte David zijne
kleederen en scheurde ze, desgelijks ook alle de mannen, die met
hem waren;
12. en zij weeklaagden en
weenden en vastten tot den
avond over Saul en over Jonathan zijnen zoon en over het yolk
des Heeren en over het huis
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David laat den overbrenger van Sauls kroon verslaan.
Israels, omdat zij door het zwaard
gevallen waren.
13. Voorts zeide David tot
den jongen, die hem de boodschap gebracht had: Van waar
zijt gij ? En hij zeide: Ik ben eens
vreemden mans, eens Amalekiets zoon.
14. En David zeide tot hem:
Hoe ? Hebt gij niet gevreesd uwe
hand uit te strekken om den
gezalfden des Heeren te verderven ?
15 En David riep eenen van
de jongens, en zeide: Treed toe,
val op hem aan. En hij sloeg hem,
dat hij stierf.
16. En David zeide tot hem:
Uw bloed zij op uw hoofd; want
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uw mond heeft tegen u getuigd,
zeggende: Ik heb den gezalfde
des Heeren gedood.
17. David nu klaagde deze
klage over Saul en over Jonathan
zijnen zoon,
18. als hij gezegd had, dat
men den kinderen van Juda den
boog zoude leeren: zie, het is
geschreven in het Boek des Oprechten:
19. 0 sieraad Israels, op uwe
hoogten is hij verslagen; hoe zijn
de helden gevallen !
20. Verkondigt het niet te
Gath. boodschapt het niet op de
straten van Askelon, opdat de
dochters der Filistijnen zich niet
verblijden, opdat de dochters

der onbesnedenen niet opsprin gen
van vreugde.
21. Gij Bergen van Gilboa, noch
dauw noch regen moet op u zijn,
noch velden der hefofferen; want
aldaar is der helden schild smadelij k weggeworpen , het schild Sauls,
alsof hij niet gezalfd ware geweest met olie.
22. Van het bloed der verslagenen, van het vette der helden werd Jonathans boog niet
achterwaarts gedreven, en Sauls
zwaard keerde niet ledig weder.
23. Saul en Jonathan, die beminden en die liefelijken in hun
leven, zijn ook in hunnen dood
niet gescheiden; zij waren lichter
dan arenden, zij waren sterker
dan leeuwen.
24. Gij dochteren Israels, weent
over Saul, die u kleedde met
scharlaken, met weelde; die u
sieraad van goud deed dragen
over uwe kleeding.
25. Hoe zijn de helden gevallen in het midden van den strijd !
Jonathan is verslagen op uwe
hoogten.
26. Ik ben benauwd om uwentwil, mijn broeder Jonathan; gij
waart mij zeer liefelijk, uwe liefde
was mij wonderlijker dan liefde
der vrouwen.
27. Hoe zijn de helden gevallen
en de krijgswapenen verloren !

David en Bathseba.
het geschiedde met
11.•1.deEnwederkomst
des jaars,
ten tijde als de Koningen uittrekken, dat David Joab, en
zijne knechten met hem, en gansch
Israel henenzond, dat zij de kinderen Ammons verderven en
Rabba belegeren zouden. Doch
David bleef te Jeruzalem.
2. Zoo geschiedde het tegen
den avondtijd, dat David van
zijn leger opstond en wandelde
op het dak van het koningshuis

en zag van het dak eene vrouw
zich wasschende: deze vrouw
nu was zeer schoon van aanzien.
3. En David zond henen en
ondervraagde naar deze vrouw;
en men zeide: Is dat niet Bathseba, de dochter Eliams, de huisvrouw van Uria den Hethiet ?
4. Toen zond David boden
henen en liet ze halen; en als zij
tot hem ingekomen was, lag hij
bij haar (zij nu had zich van hare
onreinigheid gezuiverd), daarna
keerde zij weder naar haar huis.
5. En die vrouw werd zwanger;
zoo zond zij henen en liet David
weten en zeide: Ik ben zwanger
geworden.
6. Toen zond David tot Joab,
zeggende: Zend Uria den Hethiet
tot mij, en Joab zond Uria tot
David.
7. Als nu Uria tot hem kwam,
zoo vraagde David naar den welstand Joabs en naar den welstand des yolks en naar den welstand des krijgs;
8. daarna zeide David tot
Uria: Ga af naar uw huis en wasch
uwe voeten. En toen Uria uit
des Konings huis uitging, volgde
hem een gerecht des Konings
achterna.
9. Maar Uria leide zich neder
voor de deur van des Konings huis
met alle de knechten zijns heeren,
en hij ging niet af in zijn huis.
10. En zij gaven het David
te kennen, zeggende: Uria is
niet afgegaan in zijn huis. Toen
zeide David tot Uria: Komt gij
niet van de reis ? Waarom zijt gij
niet afgegaan in uw huis ?
11. En Uria zeide tot David:
De Ark en Israel en Juda blijven
in de tenten, en mijn heer Joab
en de knechten mijns heeren zijn
gelegerd in het open veld, en
zoude ik in mijn huis gaan om te
eten en te drinken en bij mijne
huisvrouw te liggen ? Zoo waarachtig als gij leeft en uwe ziel
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Bathsêba na het bad.
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De bode van Joab rneldt Uria's flood aan David.
leeft, indien ik deze zaak doen
zal !
12. Toen zeide David tot Uria:
Blijf ook heden hier, zoo zal ik u
morgen afzenden. Alzoo bleef
Uria te Jeruzalem dien dag en
den anderen dag;
13. en David noodigde hem,
zoodat hij voor zijn aangezicht
at en dronk en hij maakte hem
dronken; daarna ging hij in den
avond uit om zich neder te leggen
op zijn leger met zijns heeren
knechten, maar ging niet af in
zijn huis.
14. Des morgens nu geschiedde
het, dat David eenen brief schreef
aan Joab, en hij zond dien door
de hand van Uria;
15. en hij schreef in dien brief,
zeggende: Stelt Uria vooraan
tegenover den sterksten strijd en
keert van achter hem af, opdat
hij geslagen worde en sterve.
16. Zoo geschiedde het als
j oab op de stad gelet had, dat hij
Uria stelde aan de plaats, waarO. T. P. 10.

van hij wist, dat aldaar strijdbare
mannen waren.
17. Als nu de mannen der stad
uittogen en met Joab streden,
vielen er van het yolk, van Davids
knechten, en Uria de Hethiet
stierf 66k.
18. Toen zond Joab henen en
liet David den ganschen handel
dezes strijds weten;
19. en hij beval den bode,
zeggende: Als gij zult geeindigd
hebben den ganschen handel dezes
strijds tot den Koning uit te
spreken,
20. zoo zal het geschieden,
indien de grimmigheid des Konings
opkomt en hij tot u zegt: Waarom
zijt gij zoo na aan de stad gekomen om te strijden ? Wist gij
niet, dat zij van den muur zouden
schieten ?
21. Wie sloeg Abimelech den
zoon Jerubbeseths ? Wierp niet
eene vrouw een stuk van eenen
molensteen op hem van den muur,
dat hij te Tebez stierf ? Waarom
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zijt gij tot den muur genaderd ? —
dan zult gij zeggen: Uw knecht
Uria de Hethiet is óók dood.
22. En de bode ging henen en
kwam in en gaf David te kennen
alles waar Joab hem om uitgezonden had.
23. En de bode zeide tot David:
Die mannen zijn ons zeker te
machtig geweest, en zijn tot ons
uitgetogen in het veld; maar wij
zijn tegen hen aan geweest tot
aan de deur der poort;
24. toen schoten de schutters
van den muur of op uwe knechten,
dat er eenigen van des Konings
knechten dood gebleven zijn, en
uw knecht Uria de Hethiet is
óók dood.
25. Toen zeide David tot den
bode: Zoo zult gij tot Joab
zeggen: Laat deze zaak niet
kwaad zijn in uwe oogen, want
het zwaard verteert zoowel dezen
als genen; versterk uwen strijd
tegen de stad en verstoor ze;
versterk hem alzoo.
26. Als nu de huisvrouw van
Uria hoorde, dat haar man Uria
dood was, zoo droeg zij leed over
haren heer.
27. En als de rouw was overgegaan, zond David henen en
nam ze in zijn huis, en zij werd
hem ter vrouwe en baarde hem
eenen zoon. Doch deze zaak, die
David gedaan had, was kwaad in
de oogen des Heeren.

David en Nathan.
1. En de Heere zond Na1 2 • than
tot David; als die
tot hem inkwam, zeide hij tot
hem: Daar waren twee mannen
in eerie stad, de een rijk en de
ander arm.
2. De rijke had zeer vele schapen en runderen;
3. maar de arme had gansch
niet dan een eenig klein ooilam,
dat hij gekocht had en had het
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gevoed, dat het groot geworden
was bij hem en bij zijne kinderen
te gelijk: het at van zijne bete
en dronk van zijnen beker en
sliep in zijnen schoot en het was
hem als eene dochter.
4. Toen nu tot den rijken man
een wandelaar kwam, verschoonde hij te nemen van zijne schapen en van zijne runderen om
voor den reizenden man, die tot
hem gekomen was, wat te bereiden, en hij nam des armen
mans ooilam en bereidde dat
voor den man, die tot hem gekomen was.
5. Toen ontstak Davids toorn
zeer tegen dien man en hij zeide
tot Nathan: Zoo waarachtig als
de Heere leeft, de man, die dat
gedaan heeft, is een kind des
doods.
6. En dat ooilam zal hij viervoudig wedergeven, daarom dat
hij deze zaak gedaan en omdat
hij niet verschoond heeft.
7. Toen zeide Nathan tot David:
Gij zijt die man ! Z(56 zegt de
Heere de God Israels: Ik heb u
ten Koning gezalfd over Israel,
en Ik heb u uit Sauls hand gered;
8. en Ik heb u uws heeren huis
gegeven, daartoe uws heeren
vrouwen in uwen schoot, j a, Ik
heb u het huis van Israel en.
Juda gegeven; en indien het weinig is, Ik zoude u alzulks en alzulks daartoe doen.
9. Waarom hebt gij dan het
Woord des Heeren veracht, doende dat kwaad is in zijne oogen ?
Gij hebt Uria den Hethiet met
het zwaard verslagen en zijne
huisvrouw hebt gij u ter vrouwe
genomen en hem hebt gij met
het zwaard der kinderen Ammons doodgeslagen.
10. Nu dan, het zwaard zal
van uw huis niet afwijken tot in
eeuwigheid, daarom dat gij Mij
veracht hebt en de huisvrouw
van Uria den Hethiet genomen

De profeet Nathan bij David.
hebt, dat zij u ter vrouwe zij. ook de zoon, die u geboren is,
11. Zoo zegt de Heere: Zie, den dood sterven.
15. Toen ging Nathan naar zijn
Ik zal kwaad over u verwekken
uit uw huis en zal uwe vrou- huis. En de Heere sloeg het kind,
wen nemen voor uwe oogen en zal dat de huisvrouw van Uria aan
ze uwen naaste geven: die zal bij David gebaard had, dat het zeer
uwe vrouwen liggen voor de krank werd.
16. En David zocht God voor
oogen dezer zon;
12. want gij hebt het in 't dat jongsken en David vastte een
verborgen gedaan, maar Ik zal vasten en ging in en lag den
deze zaak doen voor gansch Is- nacht over op de aarde.
17. Toen maakten zich de oudrael en voor de zon.
13. Toen zeide David tot Na- sten zijns huizes op tot hem om
than: Ik heb gezondigd tegen den hem te doen opstaan van de
Heere. En Nathan zeide tot aarde; maar hij wilde niet en at
David: „De Heere heeft ook uwe geen brood met hen.
18. En het geschiedde op den
zonde weggenomen, gij zult niet
zevenden dag, dat het kind stierf;
sterven:
14. nochtans dewijl gij door en Davids knechten vreesden
deze zaak de vijanden des Heeren hem aan te zeggen, dat het kind
grootelijks hebt doen lasteren, zal dood was, want zij zeiden: Zie,
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als het kind nog levend was,
spraken wij tot hem, maar hij
hoorde naar onze stem niet; hoe
zullen wij dan tot hem zeggen:
Het kind is dood ? want het mocht
kwaad doen.
19. Maar David zag, dat zijne
knechten mompelden: zoo merkte
David, dat het kind dood was;
dies zeide David tot zijne knechten: Is het kind dood ? En zij
zeiden: Het is dood.
20. Toen stond David op van
de aarde en wiesch en zalfde zich
en veranderde zijne kleeding en
ging in het Huis des Heeren en
bad aan; daarna kwam hij in
zijn huis en eischte brood en
zij zetten hem brood voor en
hij at.
21. Zoo zeiden zijne knechten
tot hem: Wat is dit voor een ding,
dat gij gedaan hebt ? Om des
levenden kinds wil hebt gij gevast

en geweend, maar nadat het kind
gestorven is, zijt gij opgestaan en
hebt brood gegeten.
22. En hij zeide: Als het kind
nog leefde, heb ik gevast en geweend, want ik zeide: Wie weet,
de Heere zoude mij mogen gen adig zijn, dat het kind levend
bleve.
23. Maar nu is het dood, waarom zoude ik nu vasten ? Zal ik
hem nog kunnen wederhalen ?
Ik zal wel tot hem gaan, maar hij
zal tot mij niet wederkomen.
24. Daarna troostte David zijne
huisvrouw Bathseba en ging tot
haar in en lag bij haar; en zij
baarde eenen zoon, wiens naam
hij noemde Salomo; en de Heere
had hem lief,
25. en zond henen door de
hand des Profeten Nathans, en
noemde zijnen naam Jedid- Jah,
om des Heeren wil.

I. Koningen,
Salomo's rechtspraak.
16. Toen kwamen daar
3 • twee vrouwen, die hoeren
waren, tot den koning en zij
stonden voor zijn aangezicht;
17. en de eerie vrouw zeide:
Och mijn heer, ik en deze vrouw
wonen in een huis; en ik heb bij
haar in dat huis gebaard.
18. Het is nu geschied op den
derden dag na mijn baren, dat
deze vrouw óók gebaard beef t;
en wij waren te samen, geen
vreemde was met ons in het huis,
behalve wij tweeen in het huis.
19. En de zoon dezer vrouw is
's nachts gestorven, omdat zij
op hem gelegen had;
20. en zij stond te middernacht
op en nam mijnen zoon van bij
mij, als uwe dienstmaagd sliep,
en leide hem in haren schoot en
haren dooden zoon leide zij in
mijnen schoot.
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21. En ik stond in den morgen
op om mijnen zoon te zoogen en
zie, hij was dood; maar ik lette
in den morgen op hem, en zie,
het was mijn zoon niet, dien ik
gebaard had.
22. Toen zeide de andere
vrouw: Neen, maar die levende
is mijn zoon en de doode is uw
zoon; gene daarentegen zeide:
Neen, maar de doode is uw zoon
en de levende is mijn zoon. Alzoo
spraken zij voor het aangezicht
des Konings.
23. Toen zeide de Koning:
Deze zegt: Dit is mijn zoon, die
leeft, maar uw zoon is het, die
dood is; en die zegt: Neen, maar
de doode is uw zoon en de levende
mijn zoon.
24. Voorts zeide de Koning:
Haalt mij een zwaard. En zij
brachten een zwaard voor het
aangezicht des Konings.

Salomo' s rechtspraak .
en Jerobeam stond bij het altaar
om te rooken.
2. En hij riep tegen het altaar, door het Woord des Heeren,
en zeide: Altaar, altaar, zoo zegt
de Heere: Zie, een zoon zal den
huize Davids geboren worden,
wiens naam zal zijn Josia; die
zal op u offeren de Priesters der
hoogten, die op u rooken, en men
zal menschenbeenderen op u
verbranden.
3. En hij gaf te dien dage een
wonderteeken, zeggende: Dit is
dat wonderteeken, waarvan de
Heere gesproken heeft: Zie, het
altaar zal vaneen gescheurd, en
de asch, die daarop is, afgestort
worden.
4. Het geschiedde nu als de
Koning het woord van den man
Gods hoorde, hetwelk hij tegen
het altaar in Beth-El geroepen
had, dat Jerobeam zijne hand
1. En zie, een man Gods van op het altaar uitstrekte,
• kwam uit Juda, door het zeggende: Grijpt hem. Maar zijne
Woord des Heeren, tot Beth-El; hand, die hij tegen hem uitge-

25. En de Koning zeide: Doorsnijdt dat levende kind in tweeên,
en geeft aan de eêne een helft en
aan de andere een helft.
26. Maar de vrouw, welker
zoon de levende was, sprak tot
den Koning (want haar ingewand
ontstak over haren zoon), en zeide:
Och mijn heere, geeft haar het
levende kind en doodt het geenszins; deze daarentegen zeide: Het
zij noch het uwe noch het mijne,
doorsnijdt het.
27. Toen antwoordde de Koning en zeide: Geeft aan gene
het levende kind en doodt het
geenszins: die is zijne moeder.
28. En geheel Israel hoorde
dat oordeel, dat de Koning geoordeeld had, en vreesde voor het
aangezicht des Konings, want zij
zagen, dat de wijsheid Gods in
hem was om recht te doen.
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strekt had, verdorde, dat hij ze
niet weder tot zich trekken kon.
5. En het altaar werd vanêên
gescheurd en de asch van het
altaar afgestort naar het wonderteeken, dat de man Gods gegeven
had door het Woord des Heeren.
6. Toen antwoordde de Koning en zeide tot dien man Gods:
Aanbid toch het aangezicht des
Heeren uws Gods ernstiglijk en
bid voor mij, dat mijne hand
weder tot mij kome. Toen bad
de man Gods het aangezicht des
Heeren ernstiglijk, en de hand des
Konings kwam weder tot hem
en werd gelijk te voren.
7. En de Koning sprak tot
den man Gods: Kom met mij
naar huis en sterk u en ik zal u
een geschenk geven.
8. Maar de man Gods zeide tot
den Koning: Al gaaft gij mij de
helft van uw huis, zoo zoude ik
niet met u gaan, en ik zoude in
deze plaats geen brood eten noch
water drinken;
9. want zed) heeft mij de Heere
geboden door zijn Woord, zeggende: Gij zult geen brood eten noch
water drinken en gij zult niet
wederkeeren door den weg, dien
gij gegaan zijt.
10. En hij ging door eenen
anderen weg en keerde niet weder
door den weg, door welken hij te
Beth-El gekomen was.
11. Een oud Profeet nu woonde
te Beth-El; en zijn zoon kwam en
vertelde hem al het werk, dat
de man Gods te dien dage in
Beth-El gedaan had: met de
woorden, die hij tot den Koning
gesproken had; deze vertelden
zij ook hunnen vader;
12. en hun vader sprak tot
hen: Wat weg is hij getogen ?
En zijne zonen hadden den weg
gezien, welken de man Gods was
getogen, die uit Juda gekomen
was.
13. Toen zeide hij tot zijne
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zonen: Zadelt mij den ezel. En
zij zadelden hem den ezel, en
hij reed daarop,
14. en hij toog den man Gods
na en vond hem zittende onder
een eik; en hij zeide tot hem: Zijt
gij de man Gods, die uit Juda gekomen is ? En hij zeide: Ik ben
het.
15. Toen zeide hij tot hem:
Kom met mij naar huis en eet
brood.
16. Doch hij zeide: Ik kan niet
met u wederkeeren noch met u
inkomen, ik zal ook geen brood
eten noch met u water drinken
in deze plaats;
17. want een woord is tot
mij geschied door het Woord des
Heeren: Gij zult aldaar noch
brood eten noch water drinken;
gij zult niet wederkeeren, gaande
door den weg, door denwelken gij
gegaan zijt.
18. En hij zeide tot hem: Ik
ben óók een Profeet gelijk gij, en
een Engel heeft tot mij gesproken
door het Woord des Heeren,
zeggende: Breng hem weder met
u in uw huis, dat hij brood ete
en water drinke. Doch hij loog
hem.
19. En hij keerde met hem
wederom en at brood in zijn huis
en dronk water.
20. En het geschiedde als zij
aan de tafel zaten, dat het Woord
des Heeren geschiedde tot den.
Profeet, die hem had doen wederkeeren.
21. En hij riep tot den man
Gods, die uit Juda gekomen was,
zeggende: Zoo zegt de Heere:
Daarom dat gij den mond des
Heeren zijt wederspannig geweest
en niet gehouden hebt het gebod,
dat u de Heere uw God geboden
had,
22. maar zijt wedergekeerd en
hebt brood gegeten en water
gedronken ter plaatse waarvan Hij
tot u gesproken had: Gij zult

De profeet door leeuwen verscheurd.
geen brood eten noch water drinken, — zoo zal uw dood lichaam
in uwer vaderen graf niet komen.
23. En het geschiedde, nadat
hij brood gegeten en nadat hij
gedronken had, dat hij hem den
ezel zadelde, te weten den Profeet,
dien hij had doen wederkeeren.
24. Zoo toog hij henen en een
leeuw vond hem op den weg en
doodde hem; en zijn dood lichaam
lag geworpen op den weg en de
ezel stond daarbij, ook stond
de leeuw bij het doode lichaam.
25. En zie, daar gingen lieden
voorbij en zagen het doode
lichaam geworpen op den weg en
den leeuw staande bij het doode
lichaam; en zij kwamen en zeiden
het in de stad, waarin de oude
Profeet woonde.
26. Als de Profeet, die hem
van den weg had doen wederkeeren dit hoorde, zoo zeide hij:
Het is de man Gods, die den mond
des Heeren wederspannig is geweest, daarom heeft de Heere

hem den leeuw overgegeven, die
hem gebroken en hem gedood
heeft naar het woord des Heeren,
dat Hij tot hem gesproken had.
27. Voorts sprak hij tot zijne
zonen zeggende: Zadelt mij den
ezel. En zij zadelden hem.
28. Toen toog hij henen en
vond zijn dood lichaam geworpen
op den weg en den ezel en den
leeuw staande bij het doode
lichaam: de leeuw had het doode
lichaam niet gegeten en den ezel
niet gebroken.
29. Toen nam de Profeet het
doode lichaam van den man Gods
op en leide dat op den ezel en
voerde dat wederom; zoo kwam
de oude Profeet in de stad om rouw
te bedrijven en hem te begraven;
30. en hij leide zijn dood
lichaam in zijn graf en zij maakten over hem eene weeklage:
Ach mijn broeder !
31. Het geschiedde nu nadat
hij hem begraven had, dat hij
sprak tot zijne zonen, zeggende:
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De profeet Elisa.
Als ik zal gestorven zijn, zoo geschieden, die hij door het
begraaft mij in dat graf, waarin Woord des Heeren uitgeroepen
de man Gods begraven is en legt heeft tegen het altaar, dat te
mijne beenderen bij zijne been- Beth-El is en tegen alle de huizen
deren.
der hoogten, die in de steden van
32. Want de zaak zal gewis Samaria zijn.

2.

Koningen.

De profeet Elisa.
1. Eene vrouw nu uit de vrou• wen van de zonen der Profeten riep tot Elisa, zeggende:
Uw knecht, mijn man, is gestorven en gij weet, dat uw knecht
den Heere was vreezende; nu is
de schuldheer gekomen om mijne
4•
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beide kinderen voor zich tot
knechten te nemen.
2. En Elisa zeide tot haar:
Wat zal ik u doen ? Geef mij te
kennen wat gij in huis hebt. En
zij zeide: Uwe dienstmaagd heeft
nietmetal in huis dan eene kruik
met olie.

De profeetElisa en de weduwe.
3. Toen zeide hij: Ga, eisch
voor u vaten van buiten, van alle
uwe naburen ledige vaten, maak
er niet weinig te hebben.
4. Kom dan in en sluit de deur
voor u en voor uwe zonen toe;
daarna giet in alle die vaten en
dat vol is, zet weg.
5. Zoo ging zij van hem en
sloot de deur voor zich en voor
hare zonen toe; die brachten
haar de vaten toe en zij goot in.
6. En het geschiedde als die
vaten vol waren, dat zij tot haren
zoon zeide: Breng mij nog een vat
aan, maar hij zeide tot haar:
Daar is geen vat meer. En de olie
stond stil.
7. Toen kwam zij en gaf het
den man Gods te kennen; en hij
zeide: Ga henen, verkoop de
olie en betaal uwen schuldheer:
gij dan, met uwe zonen, leef van
het overige.
8. Het geschiedde ook op eenen
dag als Elisa naar Sunem door-

trok, dat aldaar eene aanzienlijke vrouw was, dewelke hem
aanhield om brood te eten; voorts
geschiedde het zoo dikwijls hij
doortrok, week hij daar in om
brood te eten,
9. En zij zeide tot haren man:
Zie nu, ik heb gemerkt, dat deze
man Gods heilig is, die bij ons
altoos doortrekt:
10. laat ons toch eene kleine
opperkamer van eenen wand
maken en laat ons daar voor hem
zetten een bed en tafel en stoel
en kandelaar; zoo zal het geschieden, wanner hij tot ons komt,
dat hij daar inwijkt.
11. En het geschiedde op eenen
dag, dat hij daar kwam; en hij
week in die opperkamer en leide
zich daar neder.
12. Toen zeide hij tot zijnen
jongen Gehazi: Roep deze Sunamietische. En als hij ze geroepen
had, stond zij voor zijn aangezicht.
13. (Want hij had hem gezegd:
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De pro/eel Elisa wekt door zijn gebed den zoon der Sunamietische weder op.
Zeg nu tot haar: Zie, gij zijt
zorgvuldig voor ons geweest met
al deze zorgvuldigheid: wat is er
voor u te doen ? Is er iets om voor
u te spreken tot den Koning of
tot den krijgsoverste ? En zij had
gezegd: Ik woon in het midden
mijns yolks.
14. Toen had hij gezegd: Wat
is er dan voor haar te doen ? En
Gehazi had gezegd: Zij heeft toch
geenen zoon en haar man is oud.
15. Daarom had hij gezegd:
Roep haar; en als hij ze geroepen
had, stond zij in de deur.)
16. En hij zeide: Op dezen
gezetten tijd, omtrent dezen tijd
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des levens, zult gij eenen zoon
omhelzen. En zij zeide: Neen
mijn heer, gij man Gods, lieg
tegen uw dienstmaagd niet.
17. En de vrouw werd zwanger
en baarde eenen zoon op dien
gezetten tijd, omtrent den tijd
des levens, dien Elisa tot haar
gesproken had.
18. Toen nu het kind groot
werd, geschiedde het op eenen
dag, dat het uitging tot zijnen
vader, tot de maaiers;
19. en het zeide tot zijnen
vader: Mijn hoofd, mijn hoofd!
Hij dan zeide tot eenen jongen:
Draag hem tot zijne moeder.

20. En hij droeg hem en bracht
hem tot zijne moeder. En hij zat
op hare knieen tot aan den middag toe; toen stierf hij.
21. En zij ging op en leide hem
op het bed van den man Gods,
daarna sloot zij voor hem toe en
ging uit;
22. en zij riep om haren man
en zeide: Zend mij toch eenen van
de jongens en eene van de ezelinnen, dat ik tot den man Gods
loope en wederkome.
23. En hij zeide: Waarom gaat
gij heden tot hem ? Het is geen
nieuwe maan of sabbat. En zij
zeide: Het zal wel zijn.
24. Toen zadelde zij de ezelin
en zeide tot haren jongen: Drijf
en ga voort; houd mij niet op
voort te rijden, tenzij dan dat ik
het u zegge.
25. Alzoo toog zij henen en
kwam tot den man Gods tot den
berg Karmel. En het geschiedde
als de man Gods haar van tegenover zag, dat hij tot Gehazi zijnen
jongen zeide: Zie daar is de Sunamietische;
26. nu, loop toch haar tegemoet en zeg tot haar: Is het wel
met u, is het wel met uwen man,
is het wel met uw kind ? En zij
zeide: Het is wel.
27. Toen zij nu tot den man
Gods op den berg kwam, vatte zij
zijne voeten; maar Gehazi trad
toe om haar of te stooten; doch
de man Gods zeide: Laat ze geworden, want hare ziel is in haar
bitterlijk bedroefd en de Heere
heeft het voor mij verborgen en
mij niet kond gedaan.
28. En zij zeide: Heb ik eenen
zoon van mijnen heer begeerd ?
Zeide ik niet: Bedrieg mij niet ?
29. En hij zeide tot Gehazi:
Gord uwe lendenen en neem mijnen
staf in uwe hand en ga henen; zoo
gij iemand vindt, groet hem niet,
en zoo u iemand groet, antwoord
hem niet; en leg mijnen staf op

het aangezicht van den jongen.
30. Doch de moeder van den
jongen zeide: Zoo waarachtig als
de Heere leeft en uwe ziel leeft,
ik zal u niet verlaten ! Hij stond
dan op en volgde haar na.
31. Gehazi was nu voor hun
aangezicht doorgegaan en hij
leide den staf op het aangezicht
van den jongen; doch daar was
geene stem noch opmerking. Zoo
keerde hij weder, hem tegemoet,
en bracht hem boodschap, zeggende: De jongen is niet ontwaakt.
32. En toen Elisa in het huis
kwam, zie, zoo was de jongen
dood, zijnde gelegd op zijn bed.
33. Zoo ging hij in en sloot
de deur voor hen beiden toe en
bad tot den Heere;
34. en hij klom op en leide
zich neder op het kind en leggende
zijnen mond op deszelfs mond en
zijne oogen op deszelfs oogen en
zijne handen op deszelfs handen,
breidde hij zich over hem uit: en
het vleesch des kinds werd warm.
35. Daarna kwam hij weder
en wandelde in het huis Bens
herwaarts en Bens derwaarts en
klom weder op en breide zich
over hem uit; en de jongen niesde
tot zevenmaal toe, daarna deed
de jongen zijne oogen open.
36. En hij riep Gehazi en zeide:
Roep deze Sunamietische. En hij
riep ze en zij kwam tot hem en
hij zeide: Neem uwen zoon op.
37. Zoo kwam zij en viel voor
zijne voeten en boog zich ter
aarde en zij nam haren zoon op
en ging uit.

Het drijvende ijzer.
1. En de kinderen der Pro6 • feten
zeiden tot Elisa: Zie
nu, de plaats, daar wij wonen
voor uw aangezicht, is voor ons
te eng:
2. laat ons toch tot aan den
Jordaan gaan en elk van daar
121

De protect Elisa maakt het ijzer drijvend.
een timmerhout halen, dat wij
ons daar eene plaats maken om
er te wonen. En hij zeide: Gaat
henen.
3. En er zeide een: Het believe
u toch te gaan met uwe knechten.
En hij zeide: Ik zal gaan.
4. Zoo ging hij met hen. Als
zij nu aan den Jordaan gekomen
waren, hieuwen zij hout af.
5. En het geschiedde als een
het timmerhout velde, dat het

ijzer in het water viel; en hij riep
en zeide: Ach mijn heer ! want
het was geleend.
6. En de man Gods zeide:
Waar is het gevallen ? En toen
hij hem de plaats gewezen had,
sneed hij een hout af en wierp
het daarhenen en deed het ijzer
boven zwemmen,
7. En hij zeide: Neem het tot
u op. Toen stak hij zijne hand uit
en nam het.

Ester.
Ahasveros verstoot zijn gemalin
Vasti.

1. Het geschiedde nu in de
1 • dagen
van Ahasveros (hij

is die Ahasveros, dewelke regeerde van Indio af tot aan Moorenland toe, honderd en zeven en
twintig landschappen):
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2. in die dagen, als de Koning
Ahasveros op den troon zijns
koninkrijks zat, die op den burg
Susan was:
3. in het derde jaar zijner regeering maakte hij een maaltijd
voor alle zijne Vorsten en zijne
knechten: de macht van Perzen

en Meden, de grootste heeren en
de oversten der landschappen
waren voor zijn aangezicht,
4. als hij vertoonde den rijkdom der heerlijkheid zijns rijks
en de kostelijkheid des sieraads
zijner grootheid vele dagen lang,
honderd en tachtig dagen.
5. Toen nu die dagen vervuld
waren, maakte de Koning een
maaltijd voor al het yolk, dat
gevonden werd op den burg
Susan, van den grootste tot den
kleinste, zeven dagen lang, in het
voorhof van den hof van het
koninklijk paleis.
6. Daar waren witte, groene
en hemelsblauwe behangsels, gevat aan fijn linnen en purperen
banden, in zilveren ringen, en
aan marmeren pilaren; de bedsteden waren van goud en zilver,
op eenen vloer van porfiersteen,
van marmer en albast en kostelij ke steenen
7. En men gaf te drinken in
vaten van goud en het 6ene vat
was anders dan het andere vat;
en daar was veel koninklijke
wijn naar des Konings vermogen.
8. En het drinken geschiedde
naar de wet, dat niemand dwong,
want alzoo had de Koning vastelijk bevolen aan alle grooten
zijns huizes, dat zij doen zouden
naar den wil van eenen iegelijken.
9. De Koningin Vasti maakte
66k een maaltijd voor de vrouwen
in het koninklijk huis, hetwelk
de Koning Ahasveros had.
10. Op den zevenden dag, toen
des Konings hart vroolij k was
van den wijn, zeide hij tot Mehuman, Bizta, Harbona, Bigta, en
Abagta, Zethar, en Karkas, de
zeven kamerlingen dienende voor
het aangezicht des Konings Ahasveros,
11. dat zij Vasti de Koningin
zouden brengen voor het aangezicht des Konings, met de koninklijke kroon, om den volkeren

en den Vorsten hare schoonheid
te toonen; want zij was schoon
van aangezicht.
12. Doch de Koningin Vasti
weigerde te komen op het woord
des Konings, hetwelk door den
dienst der kamerlingen haar aangezegd was. Toen werd de Koning zeer verbolgen en zijne grimmigheid ontstak in hem.
13. Toen zeide de Koning tot
de wijzen, die de tijden verstonden
(want alzoo moest des Konings
zaak geschieden, in de tegenwoordigheid van alle degenen, die
de wet en het recht wisten:
14. de naasten nu bij hem
waren Karsena, Sethar, Admatha
Tarsis, Meres, Marsena, Memuchan, zeven Vorsten der Perzen
en der Meden, die het aangezicht
des Konings zagen, die vooraan
zaten in het koninkrijk):
15. wat men naar de wet met
de Koningin Vasti doen zoude,
omdat zij niet gedaan had het
woord des Konings Ahasveros
door den dienst der kamerlingen.
16. Toen zeide Memuchan voor
het aangezicht des Konings en
der Vorsten: De Koningin Vasti
heeft niet alleen tegen den Koning misdaan, maar ook tegen
alle de Vorsten en tegen alle de
volkeren, die in alle de landschappen des Konings Ahasveros zijn.
17. Want deze daad der Koningin zal uitkomen tot alle
vrouwen, zoodat zij hare mannen
verachten zullen in hare oogen,
als men zeggen zal: De Koning
Ahasveros zeide, dat men de
Koningin Vasti voor zijn aangezicht brengen zoude, maar zij
kwam niet.
18. Te dezen zelfden dage zullen de Vorstinnen der Perzen en
Meden 66k alzoo zeggen tot alle
de Vorsten des Konings, als zij
deze daad der Koningin zullen
hooren; en daar zal verachting en
toorn genoeg wezen.
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19. Indien het den Koning
goeddunkt, dat een konink/ijk
gebod van hem uitga, hetwelk
geschreven worde in de wetten
der Perzen en Meden, en dat men
het niet overtrede: Dat Vasti niet
inga voor het aangezicht des
Konings Ahasveros: en de Koning geve haar koningschap aan
hare naaste, die beter is dan zij.
20. Als het bevel des Konings,
hetwelk hij doen zal, in zijn
gansche koninkrijk (want het is
groot) gehoord zal worden, zoo
zullen alle vrouwen aan hare
mannen eer geven, van den
grootste tot den kleinste toe.
21. Dit woord nu was goed in
de oogen des Konings en der
Vorsten en de Koning deed naar
het woord van Memuchan;
22. en hij zond brieven aan
alle de landschappen des Konings, aan een iegelijk landschap
naar zijne schrift en aan elk
yolk naar zijne spraak: Dat elk
man opperheer in zijn huis wezen
zoude en spreken naar de spraak
zijns yolks.

Ester wordt gekroond.
1. Na deze geschiedenissen,
2 • toen
de grimmigheid des
Konings Ahasveros gestild was,
gedacht hij aan Vasti en wat zij
gedaan had en wat over haar
besloten was.
2. Toen zeiden de jongelingen
des Konings, die hem dienden:
Men zoeke den Koning jonge
dochters, maagden, schoon van
aangezicht;
3. en de Koning bestelle opzichters in alle de landschappen
zijns koninkrijks, dat zij vergaderen alle jonge dochters, maagden,
schoon van aangezicht, in den
burg Susan, in het huis der
vrouwen, onder de hand van
Hegai des Konings kamerling,
bewaarder der vrouwen; en men
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geve haar hare versierselen.
4. En de jonge dochter, die
in des Konings oog schoon wezen
zal, worde Koningin in stede van
Vasti. Deze zaak nu was goed in
de oogen des Konings en hij deed
alzoo.
5. Daar was een Joodsch man
op den burg Susan, wiens naam
was Mordechai, een zoon van
Jail-, den zoon van Simei den zoon
van Kis, een Benjaminiet;
6. die weggevoerd was van
Jeruzalem met de weggevoerden,
die weggevoerd waren met Jechonja den Koning van Juda,
denwelke Nebukadnezar, de Koning van Babel, had weggevoerd.
7. En hij was het, die opvoedde
Hadassa (deze is Ester, de
dochter zijns ooms), want zij
had geenen vader noch moeder;
en zij was eene jonge dochter,
schoon van gedaante en schoon
van aangezicht; en als haar vader
en hare moeder stierven, had ze
Mordechai zich tot eene dochter
aangenomen.
8. Het geschiedde nu toen
het woord des Konings en zijne
wet ruchtbaar werd en toen vele
jonge dochters te zamen vergaderd werden op den burg Susan
onder de hand van Hegai, dat
Ester óók werd genomen in des
Konings huis, onder de hand
van Hegai, den bewaarder der
vrouwen.
9. En de jonge dochter was
schoon in zijne oogen en zij verkreeg gunst voor zijn aangezicht; daarom haastte hij met
hare versierselen en hare deelen
haar te geven en zeven aanzienlij ke jonge dochters haar te
geven uit het huis des Konings;
en hij verplaatste haar en hare
jonge dochters naar het beste
van het huis der vrouwen.
10. Ester had haar yolk en
hare maagschap niet te kennen
gegeven, want Mordechai had

haar geboden, dat zij het niet
zoude te kennen geven.
11. Mordechai nu wandelde
alle dagen voor den voorhof van
het huis der vrouwen om te
vernemen naar den welstand van
Ester en wat met haar geschieden zoude.
12. Als nu de beurt van elke
jonge dochter naakte om tot den
Koning Ahasveros te komen,
nadat haar twaalf maanden lang
naar de wet der vrouwen geschied
was; want alzoo werden vervuld
de dagen harer versieringen, zes
maanden met mirre-olie en zes
maanden met specerijen en met
andere versierselen der vrouwen;
13. daarmede kwam dan de
jonge dochter tot den Koning:
al wat zij zeide, werd haar gegeven, dat zij daarmede ging uit
het huis der vrouwen naar het
huis des Konings;
14. des avonds ging zij daarin
en des morgens ging zij weder
naar het tweede huis der vrouwen;
onder de hand van Saasgaz den
kamerling des Konings, bewaarder der bijwijven: zij kwam niet
weder tot den Koning, tenware de
Koning lust tot haar had en zij
bij name geroepen werd.
15. Als nu de beurt van Ester,
de dochter van Ahibail, den oom
van Mordechai (die hij zich tot
dochter genomen had), naakte,
dat zij tot den Koning komen
zoude, begeerde zij nietmetal,
dan wat Hegai des Konings
kamerling, de bewaarder der
vrouwen, zeide; en Ester verkreeg genade in de oogen van
alien, die haar zagen.
16. Alzoo werd Ester genomen
tot den Koning 'Ahasveros, tot
zijn koninklijk huis, in de tiende
maand, welke is de maand Tebeth, in het zevende jaar zijns
rij ks.
17. En de Koning beminde
Ester boven alle vrouwen en zij

verkreeg genade en gunst voor
zijn aangezicht boven alle maagden; en hij zette de koninklijke
kroon op haar hoofd en hij maakte haar Koningin in de plaats van
Vasti.
18. Toen maakte de Koning
een grooten maaltijd voor alle
zijne Vorsten en zijne knechten,
den maaltijd van Ester; en hij
gaf den landschappen rust en hij
gaf geschenken naar des Konings
vermogen.
19. Toen nu ten anderen male
maagden vergaderd werden, zoo
zat Mordechai in de poort des
Konings.
20. (Ester nu had hare maagschap en haar yolk niet te kennen
gegeven, gelijk Mordechai haar
geboden had; want Ester deed
het bevel van Mordechai, gelijk
als toen zij bij hem opgevoed
werd.)
21. In die dagen, als Mordechai in de poort des Konings zat,
werden Bigtan en Teres, twee
kamerlingen des Konings, van de
dorpelwachters, zeer toornig en
zij zochten de hand te slaan aan
den Koning Ahasveros.
22. En deze zaak werd Mordechai bekend gemaakt en hij
gaf ze der Koningin Ester te
kennen; en Ester zeide het den
Koning in Mordechai's naam.
23. Als men de zaak onderzocht,
is het alzoo bevonden en zij
beiden werden aan eene galg
gehangen; en het werd in de
kroniek geschreven voor het aangezicht des Konings.

Haman' s eerzucht.
Na deze geschiedenissen
3■J •1.maakte
de Koning Ahasveros Haman groot, den zoon van
Hammedatha, den Agagiet, en hij
verhoogde hem en hij zette zijnen
stoel boven alle de vorsten, die
bij hem waren.
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2. En alle de knechten des
Konings, die in de poort des
Konings waren, neigden en bogen
zich neder voor Haman, want
de Koning had alzOO van hem
bevolen; maar Mordechai neigde
zich niet en boog zich niet neder.
3. Toen zeiden de knechten des
Konings, die in de poort des
Konings waren, tot Mordechai:
Waarom overtreedt gij des Konings gebod ?
4. Het geschiedde nu, toen zij
dit van dag tot dag tot hem
zeiden en hij naar hen niet hoorde,
zoo gaven zij het Haman te
kennen, opdat zij zagen of de
woorden van Mordechai bestaan
zouden; want hij had hun te
kennen gegeven, dat hij een Jood
was.
5. Toen Haman zag, dat Mordechai zich niet neigde, noch
zich voor hem nederboog, zoo
werd Haman vervuld met grimmigheid .
6. Doch hij verachtte in zijne
oogen, dat hij aan Mordechai
allêen de hand zoude slaan (want
men had hem het yolk van
Mordechai aangewezen), maar
Haman zocht alle de Joden, die
in het gansche koninkrijk van
Ahasveros waren, namelijk het
yolk van Mordechai, te verdelgen.
7. In de eerste maand (deze
is de maand Nisan), in het twaalfde jaar des Konings Ahasveros,
wierp men het Pin-, dat is het
lot, voor Hamans aangezicht,
van dag tot dag en van maand
tot maand, tot de twaalfde maand
toe; deze is de maand Adar.
8. Want Haman had tot den
Koning Ahasveros gezegd: Daar
is een yolk, verstrooid en verdeeld onder de volkeren in alle
de landschappen uws koninkrijks en hunne wetten zijn verscheiden van de wetten aller
volken, ook doen zij des Konings
wetten niet: daarom is het den
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Koning niet oorbaarlijk hen te
laten blij yen.
9. Indien het den Koning goeddunkt, laat er geschreven worden,
dat men ze verdoe: zoo zal ik
tien duizend talenten zilvers
opwegen in de handen dergenen,
die het werk doen, om in des
Konings schatten te brengen.
10. Toen trok de Koning zijnen
ring van zijne hand en hij gal
hem aan Haman den zoon van
Hammedatha, den Agagiet, der
Joden tegenpartijder;
11. en de Koning zeide tot
Haman: Dat zilver zij u geschonken, ook dat yolk, om daarmede
te doen naardat het goed is in
uwe oogen.
12. Toen werden de schrijvers
des Konings geroepen, in de
eerste maand, op den dertienden
dag derzelve, en daar werd geschreven naar alles wat Haman
beval aan de stadhouders des
Konings en aan de landvoogden,
die over elk landschap waren,
en aan de vorsten van elk yolk,
elk landschap naar zijn schrift
en elk yolk naar zijne spraak:
daar werd geschreven in den
naam des Konings Ahasveros en
het werd met des Konings ring
verzegeld.
13. De brieven nu werden
gezonden door de hand der
loopers tot alle de landschappen
des Konings, dat men zoude
verdelgen, dooden en verdoen
alle de Joden, van den jonge tot
den oude toe, de kleine kinderen
en de vrouwen, op 661-len dag,
op den dertienden der twaalfde
maand (deze is de maand Adar),
en dat men hunnen buit zoude
rooven.
14. De inhoud van het geschrift
was, dat er eene wet zoude gegeven worden in alle landschappen, openbaar aan alle volken,
dat zij tegen dien dag zouden
gereed zijn.

15. De loopers gingen uit,
voortgedreven zijnde door het
woord des Konings, en de wet
werd uitgegeven in den burg
Susan. En de Koning en Haman
zaten en dronken, doch de stad
Susan was verward.
1. Als Mordechai wist al
. wat er geschied was, zoo verscheurde Mordechai zijne kleederen en hij trok eenen zak aan
met asch; en hij ging uit door het
midden der stad en hij riep met
een groot en bitter geroep.
2. En hij kwam tot voor de
poort des Konings; want niemand
mocht in des Konings poort
inkomen bekleed met eenen zak.
3. En in ieder landschap en
iedere plaats, waar het woord
des Konings en zijne wet aankwam, was een groote roues' onder
de Joden, met vasten en geween
en misbaar: velen lagen in zakken
en asch.
4. Toen kwamen Esters jonge
dochters en hare kamerlingen en
zij gaven het haar te kennen; en
het deed der Koningin zeer wee
en zij zond kleederen om Mordechai aan te doen en zijnen zak
van hem of te doen; maar hij
nam ze niet aan.
5. Toen riep Ester Hathach,
een van de kamerlingen des
Konings, welken hij voor haar
gesteld had; en zij gaf hem bevel
aan Mordechai om te weten wat
dit en waarom dit ware.
6. Als Hathach uitging tot
Mordechai op de straat der
stad, die voor de poort des
Konings was,
7. zoo gaf Mordechai hem te
kennen al wat hem wedervaren
was en de verklaring van het
zilver, hetwelk Haman gezegd
had te zullen wegen in de schatten des Konings voor de Joden,
om hen om te brengen;
8. en hij gaf hem het afschrift
der geschreven wet, die te Susan
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gegeven was om hen te verdelgen,
dat hij ze Ester liet zien en haar
te kennen gaf en haar gebood,
dat zij tot den Koning ging om
hem te smeeken en van hem te
verzoeken voor haar yolk.
9. Hathach nu kwam en gaf
Ester de woorden van Mordechai
te kennen.
10. Toen zeide Ester tot Hathach en gaf hem bevel aan
Mordechai:
11. Alle knechten des Konings
en het yolk der landschappen des
Konings weten wel, dat al wie
tot den Koning ingaat in den
binnensten voorhof, die niet geroepen is, hetzij man of vrouw,
zijn eenig vonnis is, dat men hem
doode, tenzij de Koning hem den
gouden schepter toereike, opdat
hij levend blijve: ik ben nu deze
dertig dagen niet geroepen om
tot den Koning in te komen.
12. En zij gaven de woorden
van Ester aan Mordechai te
kennen.
13. Zoo zeide Mordechai, dat
men Ester wederom zeggen zoude:
Beeld u niet in in uwe ziel, dat
gij zult ontkomen in het huis des
Konings meer dan alle de andere
Joden.
14. Want indien gij eenigszins zwijgen zult te dezer tijd,
zoo zal den Joden verkwikking
en verlossing uit eene andere
plaats ontstaan, maar gij en uws
vaders huis zult omkomen: en
wie weet, of gij niet om zulken
tijd, als deze is, tot dit koninkrijk
geraakt zijt.
15. Toen zeide Ester, dat men
Mordechai weder aanzeggen zoude:
16. Ga, vergader alle Joden,
die te Susan gevonden worden,
en vast voor mij en eet of drinkt
niet in drie dagen des nachts
noch des daags: ik en mijne jonge
dochters zullen óók alzoo vasten:
en alzoo zal ik tot den Koning
ingaan, hetwelk niet naar de wet
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is. Wanneer ik dan omkom, zoo
kom ik om.
17. Toen ging Mordechai henen
en hij deed naar alles, dat Ester
hem geboden had.

mijn verzoek te doen, zoo kome
de Koning met Haman tot den
maaltijd, dien ik hem bereiden
zal: zoo zal ik morgen doen naar
het bevel des Konings.
9. Toen ging Haman ten zelfden
dage uit, vroolijk en goedsmoeds;
maar toen Haman Mordechai zag
in de poort des Konings en dat
hij niet opstond noch zich voor
hem bewoog, zoo werd Haman
vervuld met grimmigheid op
Mordechai.
10. Doch Haman bedwong zich
en hij kwam tot zijn huis; en hij
zond henen en liet zijne vrienden
komen en Zeres zijne huisvrouw;
11. en Haman vertelde hun de
heerlijkheid zijns rijkdoms en de
veelheid zijner zonen en alles,
waarin de Koning hem groot
gemaakt had en waarin hij hem
verheven had boven de Vorsten
en knechten des Konings.
12. Voorts zeide Haman: Ook
heeft de Koningin Ester niemand
met den Koning doen komen tot
den maaltijd, dien zij bereid
heeft, dan mij, en ik ben ook tegen
morgen van haar met den Koning
genoodigd;
13. doch dit alles baat mij
niet, zoo langen tijd als ik den
Jood Mordechai zie zitten in de
poort des Konings.
14. Toen zeide zijne huisvrouw Zeres tot hem, mitsgaders
alle zijne vrienden: Men make eene
galg, vijftig ellen hoog, en zeg
morgen den Koning, dat men Mordechai daaraan hange: ga dan
vroolijk met den Koning tot dien
maaltijd. Deze raad nu dacht
Haman goed en hij deed de galg
maken.

Haman's overmoed.
1. Het geschiedde nu aan
• den derden dag, dat Ester
een koninklijk kleed aantrok en
stond in het binnenste voorhof
van des Konings huis tegenover
het huis des Konings; de Koning
nu zat op zijnen koninklijken
troon in het koninklijk huis tegenover de deur van het huis.
2. En het geschiedde, toen de
Koning de Koningin Ester zag,
staande in den voorhof, verkreeg
zij genade in zijne oogen, zoodat
de koning den gouden schepter,
die in zijne hand was, Ester toereikte; en Ester naderde en roerde
de spits des schepters aan.
3. Toen zeide de Koning tot
haar: Wat is u, Koningin Ester,
of wat is uw verzoek ? Het zal u
gegeven worden, ook tot de helft
des koninkrijks.
4. Ester nu zeide: Indien het
den Koning goeddunkt, zoo kome
de Koning met Haman heden tot
den maaltijd, dien ik hem bereid
heb.
5. Toen zeide de Koning: Doet
Haman spoeden, dat hij het bevel
Esters doe. Als nu de Koning
met Haman tot den maaltijd, dien
Ester bereid had, gekomen was,
6. zoo zeide de Koning tot
Ester op den maaltijd des wijns:
Wat is uwe bede ? en het zal u
gegeven worden; en wat is uw
verzoek ? het zal geschieden, ook
tot de helft des koninkrijks.
7. Toen antwoordde Ester en Haman's vernedering.
zeide: Mijn bede en verzoek is:
1. In dienzelfden nacht was
8. Indien ik genade gevonden
• de slaap van den Koning
heb in de oogen des Konings
en indien het den Koning goed- geweken en hij zeide, dat men het
dunkt mij te geven mijne bede en boek der gedachtenissen, de kro-
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Mordechai ontvangt eerbetoon.

nieken, brengen zoude; en zij
werden in de tegenwoordigheid
des Konings gelezen.
2. En men vond geschreven,
dat Mordechai had te kennen
gegeven van Bigtana en Teres,
twee kamerlingen des Konings
uit de dorpelwachters, die de
hand zochten te leggen aan den
Koning Ahasveros.
3. Toen zeide de Koning: Wat
eer en verhooging is Mordechai
hiervoor gedaan ? En de jongelingen des Konings, zijne dienaars, zeiden: Aan hem is niets
gedaan.
4. Toen zeide de Koning: Wic
is in den voorhof ? (Haman nu
was gekomen in den bui tenvoorhof van het huis des Konings
om den Koning te zeggen, dat

men Mordechai zoude hangen
aan de galg, die hij hem had doen
bereiden.)
5. En des Konings jongelingen
zeiden tot hem: Zie, Haman staat
in den voorhof. Toen zeide de
Koning: Dat hij inkome.
6. Als Haman ingekomen was,
zoo zeide hem de Koning: Wat
zal men dien man doen, tot
wiens eer de Koning een welbehagen heeft ? Toen zeide Haman
in zijn hart: Tot wien heeft de
Koning een welbehagen, om hem
eer te doen, meer dan tot mij ?
7. Daarom zeide Haman tot
den Koning: Den man, tot wiens
eer de Koning een welbehagen
heeft,
8. zal men het koninklijke
kleed brengen, dat de Koning
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Ester en Haman aan Ahasveros' tafel.
pleegt aan te trekken, en het
paard, waar de Koning op pleegt
te rijden; en dat de koninklijke
kroon op zijn hoofd gezet
worde;
9. en men zal dat kleed en dat
paard geven in de hand van eenen
uit de Vorsten des Konings,
van de grootste heeren, en men
zal het dien man aantrekken,
tot wiens eer de Koning een welbehagen heeft, en men zal hem
op dat paard doen rijden door
de straten der stad en men zal
voor hem roepen: Alze5 zal men
dien man doen, tot wiens eer de
Koning een welbehagen heeft !
10. Toen zeide de Koning tot
Haman: Haast u, neem dat kleed
en dat paard, gelijk gij gesproken
hebt, en doe Mordechai den Jood
alzOO, die aan de poort des
Konings zit; laat niet een woord
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vallen van alles wat gij gesproken
hebt.
11. En Haman nam dat kleed
en dat paard en trok het kleed
Mordechai aan en deed hem rijden
door de straten der stad en hij riep
voor hem: Al zoo zal men dien man
doen, tot wiens eer de Koning
een welbehagen heeft !
12. Daarna keerde Mordechai
wederom tot de poort des Konings; maar Haman werd voortgedreven naar zijn huis, treurig
en met bedekten hoofde.
13. En Haman vertelde aan
zijne huisvrouw Zeres en alien
zijnen vrienden al wat hem
wedervaren was. Toen zeiden
hem zijne wijzen en Zeres zijne
huisvrouw: Indien Mordechai,
voor wiens aangezicht gij zijt
begonnen te vallen, van het zaad
der Joden is, zoo zult gij tegen

Haman vraagt Ester om genade.
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Haman door Ahasveros van den troop gestooten.
drinken met de Koningin Ester,
2. zoo zeide de Koning tot
Ester ook ten tweeden dage, op
den maaltijd des wijns: Wat is
uwe belle, Koningin Ester ? en
zij zal u gegeven worden; en wat
is uw verzoek ? het zal geschieden, ook tot de helft des koninkrijks.
Haman's terechtstelling.
3. Toen antwoordde de Ko1. Toen de Koning met Ha- ningin Ester en zeide: Indien ik,
• man gekomen was om te o Koning, genade in uwe oogen
hem niet vermogen, maar gij zult
gewisselijk voor zijn aangezicht
vallen.
14. Toen zij nog met hem
spraken, zoo kwamen des Konings
kamerlingen nabij en zij haastten
Haman tot den maaltijd te brengen, lien Ester bereid had.
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Haman vraagt Ester om genade.
gevonden heb, en indien het den
Koning goeddunkt, men geve mij
mijn leven om mijner belle wil,
en mijn yolk om mijns verzoeks
wil.
4. Want wij zijn verkocht, ik
en mijn yolk, dat men ons verdelge, doode en ombrenge. Indien wij nog tot knechten en tot
dienstmaagden waren verkocht
geweest, ik zoude gezwegen hebben, ofschoon de onderdrukker
de schade des Konings geenszins
zoude kunnen vergoeden.
5. Toen sprak de Koning Ahasveros en zeide tot de Koningin
Ester: Wie is die en waar is hij,
die zijn hart vervuld heeft om
alz66 te doen ?

6. En Ester zeide: De man, de
onderdrukker en vijand, is deze
booze Haman ! Toen verschrikte
Haman voor het aangezicht des
Konings en der Koningin.
7. En de Koning stond op in
zijne grimmigheid van den maaltijd des wijns en ging naar den
hof van het paleis; en Haman
bleef staan om van de Koningin
Ester aangaande zijn leven verzoek te doen, want hij zag, dat
het kwaad van den Koning over
hem ten voile besloten was.
8. Toen de Koning wederkwam
uit den hof van het paleis in het
huis van den maaltijd des wijns,
zoo was Haman gevallen op het
bed, daar Ester op was. "Toen
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zeide de Koning: Zoude hij ook
wel de Koningin verkrachten bij
mij in het huis ? Het woord ging
uit des Konings mond en zij
bedekten Hamans aangezicht.
9. En Harbona, een van de
kamerlingen voor het aanschijn
des Konings staande, zeide: Ook
zie, de galg, welke Haman gemaakt heeft voor Mordechai, die
goed voor den Koning gesproken
heeft, staat bij Hamans huis,
vijftig ellen hoog. Toen zeide de
Koning: Hangt hem daaraan
10. Alzoo hingen zij Haman
aan de galg, die hij voor Mordechai had doen bereiden, en de
grimmigheid des Konings werd
gestild.
Mordechai' s verhooging.
1. Te dienzelfden dage gaf
• de Koning Ahasveros aan
de Koningin Ester het huis
Hamans, des vijands der Joden;
en Mordechai kwam voor het
aangezicht des Konings, want
Ester had te kennen gegeven wat
hij haar was.
2. En de Koning toog zijnen
ring af, dien hij van Haman
genomen had, en gaf hem aan
Mordechai; en Ester stelde Mordechai over het huis Hamans.
3. En Ester sprak verder voor
het aangezicht des Konings en
zij viel voor zijne voeten en zij
weende en zij smeekte hem, dat
hij de boosheid van Haman den
Agagiet en zijne gedachten, die
hij tegen de Joden gedacht had,
zoude wegnemen.
4. De Koning nu reikte den
gouden schepter Ester toe. Toen
rees Ester op en zij stond voor
het aangezicht des Konings;
5. en zij zeide: Indien het
den Koning goeddunkt en indien
ik genade voor zijn aangezicht
gevonden heb en deze zaak voor
den Koning recht is en ik in zijne
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oogen aangenaam ben, — dat er
geschreven worde, dat de brieven
en de gedachte van Haman den
zoon van Hammedatha, den Agagiet, wederroepen worden, welke
hij geschreven heeft om de Joden
om te brengen, die in alle de landschappen des Konings zijn.
6. Want hoe zal ik vermogen,
dat ik aanzie het kwaad, dat mijn
yolk treffen zal, en hoe zal ik
vermogen, dat ik aanzie het verderf van mijn geslacht ?
7. Toen zeide de Koning Ahasveros tot de Koningin Ester en
tot Mordechai den Jood: Zie, het
huis Hamans heb ik Ester gegeven
en hem heeft men aan de galg
gehangen, omdat hij zijne hand
aan de Joden geslagen had.
8. Schrij ft dan gijlieden voor de
Joden, zooals het goed is in uwe
oogen, in des Konings naam, en
verzegelt het met des Konings
ring, want het schrift, dat in des
Konings naam geschreven en met
des Konings ring verzegeld is,
is niet te wederroepen.
9. Toen werden des Konings
schrijvers geroepen te dier tijd
in de derde maand (dat is de
maand Sivan), op den drie en
twintigFten derzelve, en daar
werd geschreven naar alles dat
Mordechai gebood, aan de Joden
en aan de stadhouders en landvoogden en oversten der landschappen, die van Indie af tot
aan Moorenland strekken, honderd en zeven en twintig landschappen, een ieder landschap
naar zijn schrift, een ieder yolk
naar zijne spraak, ook aan de
Joden naar hun schrift en naar
hunne spraak;
10. en men schreef in des
Konings Ahasveros naam en ,men
verzegelde het met des Konings
ring en men zond de brieven door
de hand der loopers te paard,
rijdende op snelle kemelen, op
muildieren van merrien geteeld:

11. Dat de Koning den Joden
toeliet, die in elke stad waren,
zich te vergaderen en voor hun
leven te staan, om te verdelgen,
om te dooden en om te brengen
alle macht des yolks en des landschaps, die hen benauwen zoude,
de kleine kinderen en de vrouwen,
en hunnen buit te rooven:
12. op eenen dag in alle de
landschappen des Konings Ahasveros, op den dertienden der
twaalfde maand, dat is de maand
Adar.
13. De inhoud van dat geschrift
was, dat eene wet zoude gegeven
worden in alle landschappen,
openbaar aan alle volken, en dat
de Joden gereed zouden zijn
tegen dien dag, om zich te
wreken aan hunne vijanden.
14. De loopers, die op snelle
kemelen reden en op muildieren,
togen snellijk uit, aangedreven
zijnde door het woord des Konings. Deze wet nu werd gegeven
op den burg Susan.
15. En Mordechai ging uit van
voor het aangezicht des Konings,
in een hemelsblauw en wit koninklij k kleed en met eene groote
gouden kroon en met een opperkleed van fijn linnen en purper;
en de stad Susan juichte en was
vroolij k.
16. Bij de Joden was licht en
blijdschap en vreugde en eer;
17. ook in alle en een ieder
landschap en in alle en een
iedere stad, ter plaatse waar des
Konings woord en zijne wet aankwam, daar was bij de Joden
blijdschap en vreugde, maaltijden en vroolijke dagen; en velen
uit de volkeren des lands werden
Joden, want de vrees der Joden
was op hen gevallen.

toen des Konings woord en zijne
wet nabij gekomen was, dat men
het doen zoude, ten dage als de
vijanden der Joden hoopten over
hen te heerschen, zoo is het omgekeerd; want de Joden heerschten zelven over hunne haters.
2. Want de Joden vergaderden
zich in hunne steden, in alle de
landschappen des Konings Ahasveros, om de hand te slaan aan
degenen, die hun verderf zochten; en niemand bestond voor
hen, want hunlieder schrik was
op alle die volkeren gevallen.
3. En alle de oversten der
landschappen en de stadhouders,
en de landvoogden en die het
werk des Konings deden, verhieven de Joden, want de vrees
voor Mordechai was op hen
gevallen.
4. Want Mordechai was groot
in het huis des Konings en zijn
gerucht ging uit door alle landschappen; want die man Mordechai werd gaandeweg grooter.
5. De Joden nu sloegen op alle
hunne vijanden met den slag des
zwaards en der dooding en der
verderving en zij deden met hunne
haters naar hun welbehagen.
6. En in den burg Susan hebben de Joden gedood en omgebracht vijfhonderd mannen;
7. En Parsandatha, en Dalpon,
en Aspatha,
8. en Poratha, en Adalja, en
Aridatha,
9. en Parmasta, en Arisai, en
Aridai, en Vaizatha,
10. de tien zonen van Haman
den zoon van Hammedatha, den
vijand der Joden, doodden zij;
maar zij sloegen hunne handen
niet aan den roof.
11. Te dien dage kwam voor
den Koning het getal der geDe wraak der Joden.
dooden op den burg Susan.
1. In de twaalfde maand
12. En de Koning zeide tot de
• nu (dat is de maand Adar), Koningin Ester: Te Susan op
op den dertienden dag derzelve, den burg hebben de Joden gedood

9
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en omgebracht vijfhonderd mannen en de tien zonen Hamans: wat
hebben zij al in de andere landschappen des Konings gedaan ?
Wat is nu uwe Bede ? en het zal
u gegeven worden; of wat is
verder uw verzoek ? het zal geschieden.
13. Toen zeide Ester: Dunkt
het den Koning goed, men late
ook morgen toe den Joden, die
te Susan zijn, te doen naar het
gebod van heden; en men hange
de tien zonen Hamans aan de
galg.
14. Toen zeide de Koning,
dat men alzoo doen zoude, en
daar werd een gebod gegeven te
Susan en men hing de tien zonen
Hamans op.
15. En de Joden, die te Susan
waren, vergaderden ook op den
veertienden dag der maand Adar
en zij doodden te Susan driehonderd mannen; maar zij sloegen hunne hand niet aan den roof.
16. De overige Joden nu, die
in de landschappen des Konings
waren, vergaderden, opdat zij
stonden voor hun leven en rust
hadden van hunne vijanden en
zij doodden onder hunne haters
vijf en zeventig duizend; maar zij
sloegen hunne hand niet aan den
roof.
17. Dit geschiedde op den dertienden dag der maand Adar;
en op den veertienden derzelve
rustten zij en zij maakten dien tot
een dag der maaltijden en der
vreugde.
18. En de Joden, die te Susan
waren, vergaderden op den dertienden derzelve en op den
veertienden derzelve en zij rustten op den vijftienden derzelve
en zij maakten dien tot een dag
der maaltijden en der vreugde.
19. Daarom maakten de Joden
van de dorpen, die in de dorpsteden woonden, den veertienden
dag der maand Adar tot vreugde
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en maaltijden en eenen vroolijken
dag en der zending van deelen
aan elkander.
20. En Mordechai beschreef
deze geschiedenissen; en hij zond
brieven aan alle de Joden, die in
alle de landschappen des Konings
Ahasveros waren, dien die nabij
en dien die verre waren,
21. om over hen te bevestigen,
dat zij zouden onderhouden den
veertienden dag der maand Adar
en den vijftienden dag derzelve,
in alle en ieder jaar:
22. naar de dagen, in dewelke
de Joden tot rust gekomen waren
van hunne vijanden, en de maand,
die hun veranderd was van droefenis in blijdschap, en van rouw in
eenen vroolij ken dag; dat zij die
dagen maken zouden tot dagen
der maaltijden en der vreugde
en der zending van deelen aan
elkander en der gaven aan de
armen.
23. En de Joden namen aan
te doen wat zij begonnen hadden
en wat Mordechai aan hen geschreven had:
24. omdat Haman de zoon
van Hammedatha, de Agagiet,
aller Joden vijand, tegen de
Joden gedacht had hen om te
brengen; en dat hij het Pfir, dat
is het lot, had geworpen, om
hen te verslaan en om hen om te
brengen.
25. Maar als zij voor den
Koning gekomen was, heeft hij
door brieven bevolen, dat zijne
booze gedachte, die hij gedacht
had over de Joden, op zijn hoofd
zoude wederkeeren, en men heeft
hem en zijne zonen aan de galg
gehangen.
26. Daarom noemt men die
dagen Purim, naar den naam
van dat Pim Hierom, vanwege
alle de woorden van dien brief,
en hetgeen zij zelve daarvan gezien hadden en wat tot hen overgekomen was,

27. bevestigden de Joden, en
namen op zich en op hun zaad en
op alien, die zich tot hen vervoegen zouden, dat men het niet
overtrade: dat zij deze twee
dagen zouden houden, naar het
voorschrift derzelve, en naar den
bestemden tijd derzelve, in alle
en ieder jaar;
28. dat deze dagen gedacht
zouden worden en onderhouden,
in elk geslacht, elk huisgezin,
elk landschap en elke stad, en
dat deze dagen Purim niet zouden
overtreden worden onder de Joden, en dat de gedachtenis dezelve geen einde nemen zoude bij
hun zaad.
29. Daarna schreef de Koningin
Ester, de dochter Abihails, en
Mordechai de Jood, met alle
macht, om dezen brief van Purim
ten tweeden male te bevestigen.
30. En hij zond de brieven aan
alle de Joden, in de honderd en
zeven en twintig landschappen
des koninkrijks van Ahasveros,
met woorden van vrede en
trouw:
31. Dat zij deze dagen van
Purim bevestigen zouden op
hunne bestemde tijden, gelijk als

Mordechai de Jood over hen bevestigd had, en Ester de Koningin, en gelijk zij het bevestigd
hadden voor zichzelven en voor
hun zaad, de zaken van het vasten
en hun geroep.
32. En het bevel Esters bevestigde de geschiedenissen van
deze Purim en het werd in een
boek geschreven.
Mordechai ontvangt eerbetoon.

Daarna leide de Ko10 •1.ping
Ahasveros schatting
op het land en de eilanden der zee.
2. Alle de werken nu zijner
macht en zijns gewelds en de verklaring der grootheid van Mordechai, denwelke de Koning groot
gemaakt heeft, zijn die niet geschreven in het boek der kronieken der koningen van Medie en
Perzie ?
3. Want de Jood Mordechai
was de tweede bij den Koning
Ahasveros en groot bij de Joden
en aangenaam bij de menigte
zijner broederen, zoekende het
beste voor zijn yolk en sprekende
voor den weistand van zijn
gansche zaad.

Job.
was er een dag,
2 •1.alsWederom
de kinderen Gods kwamen
om zich voor den Heere te stellen,
dat de satan 66k in het midden
van hen kwam om zich voor den
Heere te stellen.
2. Toen zeide de Heere tot
den satan: Van waar komt gij ?
En de satan antwoordde den
Heere en zeide: Van om te trekken op de aarde en van die te
doorwandelen.
3. En de Heere zeide tot den
satan: Hebt gij ook acht geslagen
op mijnen knecht Job ? Want

niemand is op de aarde gelijk hij:
een man oprecht en vroom, God
vreezende en wijkende van het
kwaad; en hij houdt nog vast aan
zijne oprechtheid, hoewel gij
Mij tegen hem opgehitst hebt om
hem te verslinden zonder oorzaak.
4. Toen antwoordde de satan
den Heere en zeide: Huid voor
huid, en al wat iemand heeft, zal
hij geven voor zijn leven;
5. doch strek nu uwe hand uit
en tast zijn gebeente en zijn
vleesch aan, — zoo hij u niet in
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Job op den mesthoop.
uw aangezicht zal zegenen !
6. En de Heere zeide tot den
satan: Zie, hij zij in uw hand; doch
verschoon zijn leven.
7. Toen ging de satan uit van
het aangezicht des Heeren en
sloeg Job met booze zweren van
zijne voetzool of tot zijnen schedel toe.
8. En hij nam zich eene potscherf om zich daarmede te
schrabben en hij zat neder in het
midden der asch.
9. Toen zeide zijne huisvrouw
tot hem: Houdt gij nog vast aan
uwe oprechtheid ? Zegen God en
sterf.
10. Maar hij zeide tot haar:
Gij spreekt als eene der zottinnen
spreekt; ja, zouden wij het goede
van God ontvangen en het kwade
niet ontvangen ? In dit alles
zondigde Job met zijne lippen niet.
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11. Als nu de drie vrienden van
Job gehoord hadden al dit kwaad,
dat over hem gekomen was,
kwamen zij ieder uit zijne plaats,
Elifaz de Temaniet, en Bildad
de Suhiet, en Zofar de Nadmathiet: en zij waren het eens geworden, dat zij zouden komen om
hem te beklagen en om hem te
vertroosten.
12. En toen zij hunne oogen
van verre ophieven, kenden zij
hem niet en hieven hunne stem
op en weenden; daartoe scheurden zij een ieder zijnen mantel
en strooiden stof op hunne hoofden naar den hemel.
13. Alzoo zaten zij met hem
op de aarde, zeven dagen en
zeven nachten; en niemand sprak
tot hem een woord, want zij
zagen, dat de smart zeer groot
was.

De Klaagliederen van Jeremia.
J eruzalem,verlaten enbespot , klaagt door de hand des tegenpartijders
valt en zij geenen helper heeft:
om hulp .
1. Alef . Hoe zit de stall zoo de tegenpartijders zien haar aan,
16 eenzaam, die vol yolks was;
zij is als eene weduwe geworden;
zij, die groot was onder de heidenen, eene Vorstin onder de landschappen, is cijnsbaar geworden.
2. Beth. Zij weent des nachts,
en hare tranen loopen over hare
kinnebakken; zij heeft geen trooster onder alle hare liefhebbers,
alle hare vrienden hebben trouwelooslijk met haar gehandeld, zij
zijn haar tot vijanden geworden.
3. Gimel. Juda is in gevangenis
gegaan vanwege de ellende en
vanwege de veelheid der dienstbaarheid, zij woont onder de
heidenen; zij vindt geen rust, alle
hare vervolgers achterhalen ze
tusschen de engten.
4. Daleth. De wegen Sions
treuren, omdat niemand op het
feest komt, alle hare poorten zijn
woest, hare Priesters zuchten,
hare jonkvrouwen zijn bedroefd
en zij zelve is in bitterheid.
5. He. Hare tegenpartijders zijn
ten hoofd geworden, hare vijanden
zijn gerust, omdat de Heere haar
bedroefd heeft vanwege de veelheid harer overtredingen; hare
kinderkens gaan henen in de gevangenis voor het aangezicht des
tegenpartijders.
6. V au. En van de dochter
Sions is al haar sieraad weggegaan; hare Vorsten zijn als de
herten, die geen weide vinden, en
zij gaan krachteloos henen voor
het aangezicht des vervolgers.
7. Zain. Jeruzalem is in de
dagen harer ellende en harer
veelvuldige ballingschap indachtig aan alle hare gewenschte
dingen, die zij van oude dagen of
gehad heeft; dewijl haar yolk

zij spotten met hare rustdagen.
8. Cheth. Jeruzalem heeft zwaar
gezondigd, daarom is zij als eene
afgezonderde vrouw geworden;
alien, die haar eerden, achten haar
onwaard, dewijl zij hare naaktheid
gezien hebben; zij zucht ook, en
zij is achterwaarts gekeerd.
9. Teth. Hare onreinheid is in
hare zoomen, zij heeft niet gedacht aan haar uiterste; daarom
is zij wonderbaarlijk omlaag gedaald, zij heeft geenen trooster.
Heere, zie mijne ellende aan, want
de vijand maakt zich groot.
10. J od. De tegenpartij der
heeft zijne hand aan alle hare
gewenschte dingen uitgebreid;
immers heeft zij aangezien, dat
de heidenen in haar heiligdom
gingen, waarvan Gij geboden
hadt, dat zij in uwe gemeente
niet komen zouden.
11. Kai . Al haar yolk zucht,
brood zoekende; zij hebben hunne
gewenschte dingen voor spijze
gegeven om de ziel to verkwikken.
Zie, Heere, en aanschouw, dat
ik onwaard geworden ben.
12. Lamed. Gaat het ulieden
niet aan; gij allen, die over weg
gaat ? Schouwt het aan en ziet,
of er eene smart zij gelijk mijne
smart, die mij aangedaan is,
waarmede de Heere mij bedroefd
heeft ten dage der hittigheid
zijns toorns.
13. Mem. Van de hoogte heeft
Hij een vuur in mijne beenderen
gezonden, waarover Hij geheerscht heeft; Hij heeft voor
mijne voeten een net uitgebreid,
Hij heeft mij achterwaarts doen
keeren, Hij heeft mij woest en
ziek gemaakt den ganschen dag.
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Jeremia treurt over het verwoeste Jeruzalem.
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14. Nun. Het juk mijner overtredingen is aangebonden door
zijn hand, zij zijn samengevlochten, zij zijn op mijnen hals geklommen; Hij heeft mijne kracht
doen vervallen; de Heere heeft
mij in hunne handen gegeven, ik
kan niet opstaan.
15. Samech. De Heere heeft
alle mijne sterken in het midden
van mij vertreden; Hij heeft
eene bijeenkomst over mij uitgeroepen om mijne jongelingen
te verbreken; de Heere heeft de
wijnpers der jonkvrouw, der
dochter van Juda, getreden.
16. Ain. Om dezer dingen wille
ween ik; mijn oog, mijn oog vliet
van water, omdat de trooster,
die mijne ziel zoude verkwikken,
verre van mij is; mijne kinderen
zijn verwoest, omdat de vijand de
overhand heeft.
Sion breidt hare han17.
den uit, daar is geen trooster
voor haar; de Heere heeft van
Jakob geboden, dat die rondom
hem zijn, zijne tegenpartijders
zouden zijn; Jerusalem is als eene
afgezonderde vrouw onder hen.
18. Tsade. De Heere is rechtvaardig, want ik ben zijnen mond
wederspannig geweest: hoort toch,

alle gij volken, en ziet mijne
smart; mijne jonkvrouwen en
mijne jongelingen zijn in de gevangenis gegaan.
19. Ka. Ik riep tot mijne liefhebbers, maar zij hebben mij
bedrogen; mijne Priesters en
mijne oudsten hebben in de stad
den geest gegeven, als zij spijze
voor zich zochten, opdat zij hunne
ziel mochten verkwikken.
20. Resch. Aanzie, Heere, want
mij is bange; mijn ingewand is
beroerd, mijn hart heeft zich
omgekeerd in het binnenste van
mij, want ik ben zeer wederspannig geweest; van buiten heeft mij
het zwaard van kinderen beroofd, van binnen is als de dood.
21. Schin. Zij hooren, dat ik
zucht, maar ik heb geenen trooster; alle mijne vijanden hooren
mijn kwaad, en zij zijn vroolijk,
dat Gij het gedaan hebt; als Gij
den dag zult voortgebracht hebben, lien Gij uitgeroepen hebt,
zoo zullen zij zijn gelijk ik ben.
22. Thau. Laat al hun kwaad
voor uw aangezicht komen, en
doe hun gelijk als Gij mij gedaan
hebt vanwege alle mijne overtredingen, want mijne zuchtingen
zijn vele en mijn hart is mat.

Daniel.
Belsazar's maaltijd.
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1. De Koning Belsazar maakte
•-/ • een grooten maaltijd voor
zijne duizend geweldigen en hij
dronk wijn voor die duizend.
2. Als Belsazar den wijn geproefd had, zeide hij, dat men de
gouden en zilveren vaten voorbrengen zoude, die zijn vader
Nebukadnezar uit den Tempel,
die te Jeruzalem geweest was,
weggevoerd had; opdat de Koning en zijne geweldigen, zijne
vrouwen en zijne bijwijven uit
dezelve dronken.

3. Toen bracht men voor de
gouden vaten, die men uit den
Tempel van het Huis Gods,
die te Jeruzalem geweest was,
weggevoerd had, en de Koning
en zijne geweldigen, zijne vrouwen en zijne bijwijven dronken
daaruit;
4. zij dronken den wijn en
prezen de gouden en de zilveren,
de koperen, de ijzeren, de houten en de steenen goden.
5. Terzelfder ure kwamen daar
vingeren van eens menschen
hand voort, die schreven tegen141

Belsazar aanschouze,1 het rnen6 tekel aan den wand.
over den kandelaar op de kalk
van den wand van het koninklijk
paleis, en de Koning zag het deel
der hand, die daar schreef.
6. Toen veranderde zich de
glans des Konings en zijne gedachten verschrikten hem en de
banden zijner lendenen werden
los en zijne knieen stieten tegen
elkander aan;
7. zoodat de Koning met kracht
riep, dat men de sterrenkijkers, de
Chaldeen en de waarzeggers inbrengen zoude, en de Koning
antwoordde en zeide tot de
wijzen van Babel: Alle man, die

8. Toen kwamen alle de wijzen
des Konings in; maar zij konden
dit schrift niet lezen, noch den
Koning deszelfs uitlegging bekend maken.
9. Toen verschrikte de Koning
Belsazar zeer en zijn glans werd
aan hem veranderd en zijne geweldigen werden verbaasd.
10. Om deze woorden des Konings en zijner geweldigen ging
de Koningin in het huis des maaltijds; de Koningin sprak en zeide:
0 Koning, leef in eeuwigheid ! laat
uwe gedachten u niet verschrikken en uw glans niet veranderd
dit schrift lezen en deszelfs worden:
uitlegging mij to kennen zal
11. daar is een man in uw
geven, die zal met purper gekleed koninkrijk, in wien de geest der
worden, met eene gouden keten om heilige goden is; want in de dagen
zijnen hals, en hij zal de derde uws vaders is bij hem gevonden
heerscher in dit koninkrijk zijn. licht en verstand en wijsheid,
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gelijk de wijsheid der goden is:
daarom stelde hem de Koning
Nebukadnezar, uw vader, tot
een overste der toovenaars, der
sterrenkijkers, der Chaldeen en der
waarzeggers, uw vader, o Koning!
12. omdat een voortreffelijke
geest en wetenschap en verstand
van eenen, die droomen uitlegt,
en der verklaring van raadselen,
en van eenen die knoopen ontbindt, gevonden werd in hem,
in Daniel, dien de Koning den
naam Beltsazar gaf: laat nu
Daniel geroepen worden, die zal
de uitlegging te kennen geven.
13. Toen werd Daniel voor den
Koning ingebracht. De Koning
antwoordde en zeide tot Daniel:
Zijt gij die Daniel, een uit de
gevankelijk weggevoerden van Juda, die de Koning, mijn vader, uit
Juda gebracht heeft ?
14. Ik heb toch van u gehoord,
dat de geest der goden in u is en
dat er licht en verstand en voortreffelijke wijsheid in u gevonden
wordt.
15. Nu, zoo zijn voor mij ingebracht de wijzen en de sterrenkijkers om dit schrift te lezen en
deszelfs uitlegging mij bekend
te maken; maar zij kunnen de
uitlegging dezer woorden niet
te kennen geven.
16. Doch van u heb ik gehoord,
dat gij uitleggingen kunt geven
en knoopen ontbinden; nu, indien gij dit schrift zuit kunnen
lezen en deszelfs uitlegging mij
bekend maken, zult gij met
purper bekleed worden, met eene
gouden keten om uwen hall, en
gij zult de derde heerscher in dit
koninkrijk zijn.
17. Toen antwoordde Daniel en
zeide voor den Koning: Heb uwe
gaven voor uzelven en geef uwe
vereeringen aan een ander: ik
zal nochtans het schrift voor den
Koning lezen en de uitlegging
zal ik hem bekend maken.
O. T. P.12.

18. Wat u aangaat, o Koning 1
de allerhoogste God heeft uwen
vader Nebukadnezar het koninkrijk en grootheid en eer en
heerlijkheid gegeven;
19. en vanwege de grootheid,
die Hij hem gegeven had, beefden en sidderden alle volkeren,
natien en tongen voor hem;
wien hij wilde, doodde hij, en
wien hij wilde, behield hij in het
leven, en wien hij wilde, verhoogde hij, en wien hij wilde, vernederde hij.
20. Maar toen zijn hart zich
verhief en zijn geest zich verhardde ter hoovaardij, werd hij
van den troon zijns koninkrijks
afgestooten en men nam de eer
van hem weg;
21. en hij werd van de kinderen
der menschen verstooten en zijn
hart werd den beesten gelijk
gemaakt en zijne woning was
bij de woudezels; men gaf hem
gras te smaken gelijk den ossen
en zijn lichaam werd van den
dauw des hemels nat gemaakt:
totdat hij bekende, dat God, de
Allerhoogste, Heerscher is over
de koninkrijken der menschen,
en over dezelve stelt wien Hij wil.
22. En gij Belsazar, zijn zoon ,
hebt uw hart niet vernederd,
alhoewel gij dit alles wel geweten
hebt:
23. maar gij hebt u verheven
tegen den Heere des hemels en
men heeft de vaten van zijn Huis
voor u gebracht en gij en uwe
geweldigen, uwe vrouwen en uwe
bijwijven hebben wijn uit dezelve
gedronken; en de goden van zilver
en goud, koper, ijzer, hout en
steen, die niets zien noch hooren
noch weten, hebt gij geprezen,
maar dien God, in wiens hand uw
adem is en bij wien alle uwe paden
zijn, hebt gij niet verheerlijkt:
24. toen is dat deel der hand
van Hem gezonden en dit schrift
geteekend geworden.
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25. Dit nu is het schrift, dat
daar geteekend is: Merle merle
tek61 ufarsin.
26. Dit is de uitlegging dezer
woorden: Menè: God heeft uw
koninkrijk geteld en Hij heeft
't voleind;
27. Tekel: gij zijt in weegschalen gewogen en gij zijt te
licht bevonden;
28. Peres: uw koninkrijk is
verdeeld en het is den Meden en
den Perzen gegeven.
29. Toen beval Belsazar en
zij bekleedden Daniel met purper, met eene gouden keten om
zijnen hals; en zij riepen overluid
van hem, dat hij de derde heerscher in het koninkrijk was.
30. In dienzelfden nacht werd
Belsazar, der Chaldeen Koning,
gedood.
Daniel in den leeuwenkuil.
1. Darius de Meder nu, ont• ving het koninkrijk, omtrent
twee en zestig jaren oud zijnde.
2. En het docht Darius goed,
dat hij over het koninkrijk stelde
honderd en twintig stadhouders,
die over het gansche koninkrijk
zijn zouden;
3. en over dezelven drie Vorsten, van welke Daniel de eerste
zijn zoude, denwelke die stadhouders zelve zouden rekenschap
geven, opdat de Koning geen
schade leed.
4. Toen overtrof deze Daniel
die Vorsten en die stadhouders,
daarom dat een voortreffelijker
geest in hem was; en de Koning
dacht hem te stellen over het
geheele koninkrijk.
5. Toen zochten de Vorsten
en de stadhouders gelegenheid
te vinden tegen Daniel vanwege
het koninkrijk; maar zij konden
geen gelegenheid noch misdaad
vinden, dewijl hij getrouw was
en geen vergrijp noch misdaad
in hem gevonden werd.

6
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6. Toen zeiden die mannen:
Wij zullen tegen dezen Daniel
geen . gelegenheid vinden, tenzij
dat wij tegen hem iets vinden in
de wet zijns Gods.
7. Zoo kwamen deze Vorsten
en de stadhouders met hoopen
tot den Koning en zeiden aldus
tot hem: 0 Koning Darius, leef
in eeuwigheid!
8. Alle de Vorsten des rijks,
de overheden en stadhouders, de
raadsheeren en landvoogden hebben beraadslaagd eene koninklijke ordinantie te stellen en een
sterk gebod te maken, dat al wie
in dertig dagen een verzoek doen
zal van eenigen god of mensch,
behalve van u, o Koning ! die
zal in den kuil der leeuwen geworpen worden.
9. Nu, o Koning ! gij zult een
gebod bevestigen en een geschrift
teekenen, dat niet veranderd
worde, naar de wet der Meden en
der Perzen, die niet mag herroepen worden.
10. Daarom teekende de Koning Darius dat geschrift en
gebod.
11. Toen nu Daniel verstond,
dat dit geschrift geteekend was,
ging hij in zijn huis (hij nu had in
zijne opperzaal open vensters
tegen Jeruzalem aan), en hij
knielde drie tijden 's daags op
zijne knieen en hij bad en deed
belijdenis voor zijnen God, ganschelijk gelijk hij voor dezen
gedaan had.
12. Toen kwamen die mannen
met hoopen en zij vonden Daniel
biddende en smeekende voor
zijnen God.
13. Toen kwamen zij nader en
spraken voor den Koning van het
gebod des Konings: Hebt gij niet
een gebod geteekend, dat alle
man, die in dertig dagen van eenigen god of mensch iets verzoeken
zoude, behalve van u, o Koning!
in den kuil der leeuwen zoude

Daniel in den leeuwenkuil.
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geworpen worden ? De Koning
antwoordde en zeide: Het is
een vast woord, naar de wet der
Meden en Perzen, die niet mag
herroepen worden.
14. Toen antwoordden zij en
zeiden voor den Koning: Daniel,
een van de gevankelijk weggevoerden uit Juda, heeft, o Koning !
op u geen acht gesteld noch op
het gebod, dat gij geteekend hebt,
maar hij bidt op drie tijden 's daags
zijn gebed.
15. Toen de Koning deze rede
hoorde, was hij zeer bedroefd bij
zichzelven en hij stelde het hart
op Daniel om hem te verlossen,
j a tot den ondergang der zon toe bemoeide hij zich om hem te redden.
16. Toen kwamen die mannen
met hoopen tot den Koning, en
zij zeiden tot den Koning: Weet,
o Koning ! dat der Meden en.
der Perzen wet is, dat geen gebod noch ordinantie, die de Koning verordend heeft, mag veranderd worden.
17. Toen beval de Koning en
zij brachten Daniel voor en wierpen hem in den kuil der leeuwen;
en de Koning antwoordde en
zeide tot Daniel: Uw God, dien gij
geduriglijk eert, die verlosse u.
18. En daar werd een Steen
gebracht en op den mond des kuils
gelegd; en de Koning verzegelde
denzelven met zijnen ring en met
den ring zijner geweldigen, opdat de wil aangaande Daniel niet
zoude veranderd worden.
19. Toen ging de Koning naar
zijn paleis, en overnachtte nuchteren en liet geen vreugdespel
voor zich brengen en zijn slaap
week verre van hem.
20. Toen stond de Koning in
den vroegen morgenstond met het
licht op en hij ging met haast
henen tot den kuil der leeuwen.
21. Als hij nu tot den kuil
genaderd was, riep hij tot Daniel
met eene droeve stem; de Koning
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antwoordde en zeide tot Daniel:
0 Daniel, gij knecht des levenden
Gods ! heeft ook uw God, dien gij
geduriglijk eert, u van de leeuwen
kunnen verlossen ?
22. Toen sprak Daniel tot den
Koning: 0 Koning, leef in eeuwigheid !
23. Mijn God heeft zijnen Engel
gezonden en Hij heeft den muil
der leeuwen toegesloten, dat zij
mij niet beschadigd hebben, omdat voor Hem onschuld in mij
gevonden is; ook heb ik, o Koning ! tegen u geen misdaad gedaan.
24. Toen werd de Koning bij
zichzelven zeer vroolijk en zeide,
dat men Daniel uit den kuil
trekken zoude. Toen Daniel uit
den kuil opgetrokken was, zoo
werd er geen schade aan hem
gevonden, dewijl hij in zijnen
God geloofd had.
25. Toen beval de Koning en
zij brachten die mannen voor, die
Daniel overluid beschuldigd hadden, en zij wierpen in den kuil
der leeuwen hen, hunne kinderen
en hunne vrouwen, en zij kwamen
niet op den grond des kuils, of
de leeuwen heerschten over hen,
zij vermorzelden ook alle hunne
beenderen.
26. Toen schreef de Koning
Darius aan alle volkeren, natien
en tongen, die op de gansche aarde
woonden: Uw vrede worde vermenigvuldigd !
27. Van mij is een bevel gegeven, dat men in de gansche
heerschappij mijns koninkrijks
beve en siddere voor het aangezicht van den God Daniels; want
Hij is de levende God en bestendig in eeuwigheden, en zijn
koninkrijk is niet verderfelijk en
zijne heerschappij is tot het einde
toe:
28. Hij verlost en redt en Hij
doet teekenen en wonderen in
den hemel en op de aarde: die

Daniel's droomgezicht.
heeft Daniel uit het geweld der
leeuwen verlost.
29. Deze Daniel nu had voorspoed in het koninkrijk van
Darius en in het koninkrijk van
Kores den Perziaan.
Daniels droomgezicht.
In het derde jaar van het
8 •1.koninkrijk
des Konings Belsazars verscheen mij een gezicht,
mij Daniel, na hetgeen dat mij in
het eerst verschenen was;
2. en ik zag in een gezicht (het
geschiedde nu, toen ik het zag,
dat ik in den burg Susan was,
welke in het landschap Elam is),
ik zag dan in een gezicht, dat ik
aan den vloed Ulai was.
3. En ik hief mijne oogen op
en ik zag, en zie, een ram stond
voor dien vloed; die had twee
hoornen en die twee hoornen ware
hoog, en de eene was hooger dan
de andere en de hoogste kwam het
laatst op.

4. Ik zag, dat de ram met de
hoornen tegen het Westen stiet
en tegen het Noorden en tegen het
Zuiden, en geene dieren konden
voor zijn aangezicht bestaan en
daar was niemand, die uit zijne
hand verloste, maar hij deed naar
zijn welgevallen en hij maakte
zich groot.
5. Toen ik dit overleide, zie,
daar kwam een geitebok van
het Westen over den ganschen
aardbodem en roerde de aarde
niet aan; en die bok had een
aanzienlijken hoorn tusschen zijne
oogen.
6. En hij kwam tot den ram,
die de twee hoornen had, dien ik
had zien staan voor den vloed, en
hij liep op hem aan in de grimmigheid zijner kracht;
7. en ik zag hem rakende aan
den ram en hij verbitterde zich
tegen hem en hij stiet den ram
en hij brak zijne beide hoornen
en in den ram was geen kracht
om voor zijn aangezicht to be147
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staan en hij wierp hem ter aarde
en hij vertrad hem, en daar was
niemand, die den ram uit zijne
macht verloste.
8. En de geitebok maakte
zich uitermate groot; maar toen
hij sterk geworden was, brak die
groote hoorn, en daar kwamen op
aan deszelfs plaats vier aanzienlijke, naar de vier winden des
hemels.
9. En uit eenen van die kwam
voort een kleine hoorn, welke
uitnemend groot werd tegen het
Zuiden en tegen het Oosten en
tegen het sierlijke land.
10. En hij werd groot tot aan
het heir des hemels, en hij wierp
er sommigen van dat heir, namelijk van de sterren, ter aarde
neder en vertrad ze;
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11. j a hij maakte zich groot
tot aan den Vorst van dat heir,
en van denzelve werd weggenomen het gedurig offer, en de
woning zijns heiligdoms werd
nedergeworpen,
12. En het heir werd in den
afval overgegeven tegen het gedurig offer; en hij wierp de waarheid ter aarde en deed het, en
het gelukte wel.
13. Daarna hoorde ik eenen
heilige spreken, en de heilige
zeide tot den ongenoemde, die
daar sprak: Tot hoe lang zal dat
gezicht van het gedurig offer
en van den verwoestenden afval
zijn, dat zoo het heiligdom als
het heir ter vertreding zal overgegeven worden ?
14. En hij zeide tot mij : Tot

twee duizend en driehonderd avonden en morgens: dan zal het heiligdom gerechtvaardigd worden.
15. En het geschiedde, toen ik
dat gezicht zag, ik Daniel, zoo
zocht ik het te verstaan, en zie,
daar stond vOOr mij als de gedaante eens mans.
16. En ik hoorde tusschen Ulai
eens menschen stem, die riep en.
zeide: Gabriel, geef dezen het gezicht te verstaan.
17. En hij kwam nevens mij,
waar ik stond; en als hij kwam,
verschrikte ik en ik viel op mijn
aangezicht. Toen zeide hij tot mij:
Versta, gij menschenkind; want
dit gezicht zal zijn tot den tijd
van het einde.
18. Als hij nu met mij sprak,
viel ik in eenen diepen slaap op
mijn aangezicht ter aarde. Toen
roerde hij mij aan en hij stelde
mij op mijne standplaats;
19. en hij zeide: Zie, ik zal u
te kennen geven wat er geschieden zal ten einde dezer
gramschap; want ter bestemder
tijd zal het einde zijn.
20. De ram met de twee hoornen, dien gij gezien hebt, zijn de
Koningen der Meden en der Perzen.
21. Die harige bok nu is de
Koning van Griekenland; en de
groote hoorn, welke tusschen zijne
oogen is, is de eerste Koning.

22. Dat er nu vier aan zijne
plaats stonden, toen hij verbroken
was: vier koninkrijken zullen uit
dat yolk ontstaan, doch niet met
zijne kracht.
23. Doch op het laatste huns
koninkrijks, als het de afvalligen
op het hoogst zullen gebracht
hebben, zoo zal er een Koning
opstaan, stijf van aangezicht en
raadselen verstaande;
24. en zijne kracht zal sterk
worden, doch niet door zijne
kracht; en hij zal het wonderlijk
verderven en zal geluk hebben, en
zal het doer': en hij zal de sterken
mitsgaders het heilige yolk verderven;
25. en door zijne kloekheid
zoo zal hij de bedriegerij doen
gedijen in zijne hand, en hij zal
zich in zijn hart verheffen; en in
stille rust zal hij er velen verderven en zal staan tegen den
Vorst der Vorsten; doch hii zal
zonder hand verbroken worden.
26. Het gezicht nu van den
avond en den morgen, dat er
gezegd is, is de waarheid; en gij,
sluit dit gezicht toe, want daar
zijn nog vele dagen toe.
27. Toen werd ik, Daniel, zwak
en was eenige dagen krank; daarna stond ik op en deed des Konings werk; en ik was ontzet over
dit gezicht, maar niemand merkte
het.
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Judith voor de tent van Holofernes.

Judith.
Judith gaat in de tent van Holo4. en versierde zich met armfernes.
ringen en halsketenen en trok al
zij nu haar ge10 •1.bedToen
voleindigd had,

haar sieraad aan.
5. En de Heer gaf haar ge2. stond zij op en riep hare nade, dat zij liefelijk was om aan
dienstmaagd. En zij ging be- to zien; want zij versierde zich
neden in het huis, leide den zak niet uit lichtvaardigheid, maar
of en trok hare weduwkleederen Gode tot lof.
uit,
6. En zij gaf aan hare dienst3. en wiesch en zalfde zich maagd een lederen zak vol wijn
met kostelijk water en vlocht en eene kruik met olie en een
haar haar en zette een hoofd- zak, waarin zij had vijgen, meel
sieraad op en bekleedde hare en brood, dat zij mocht eten; en
zij ging heen.
voeten met schoeisels,
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7. En aan de poort vond zij
Ozias en de oudsten, die op haar
wachtten , gelijk hare afspraak was
geweest.
8. En zij verwonderden zich,
dat zij zoo schoon was;
9. doch zij vraagden niet wat
zij in den zin had, maar lieten
haar uit, zeggende: de God onzer
vaderen geve u genade en late
uw voornemen wel gelukken,
opdat Israel zich over u verheuge
en uw naam geteld worde onder
de heiligen en rechtvaardigen.
10. En alien, die er waren,
spraken: Amen, amen.
11. Maar Judith bad en ging
voort met hare dienstmaagd.
12. En toen zij des morgens
vroeg den berg afging, ontmoetten
haar de wachters der Assyriers en
hielden haar staande en vraagden
haar vanwaar zij kwam en waar
zij heen wilde.
13. En zij antwoordde: Ik
ben eene Hebreeuwsche vrouw
en ben van hen gevloden; want
ik weet, dat zij u in de handen
zullen komen omdat zij u veracht hebben en geen genade
hebben willen zoeken en zich
gewillig overgeven.
14. Daarom heb ik mij voorgenomen bij den vorst Holofernes
te komen, opdat ik hem hunne
geheimen openbare en hem zegge,
hoe hij hen gemakkelijk kan
overwinnen en niet een man behoeft te verliezen.
15. Terwijl zij zoo sprak, zagen
zij haar aan en verwonderden
zich zeer, dat zij zoo schoon was,
en zeiden:
16. Dit zal u helpen, dat gij
het zoo goed meent en bij onzen
heer wilt gaan:
17. want als gij voor hem
komt, zal hij u genadig zijn en
gij zult hem van harte behagen.
18. En zij voerden haar heen
in Holofernes' tent en kondigden
haar aan.

19. En toen zij voor hem
kwam, werd hij terstond in liefde
tot haar ontstoken.
20. En zijne dienaars spraken
onder elkander: Het Hebreeuwsche yolk is waarlijk niet te
verachten, dewijl zij schoone
vrouwen hebben; zou men om
zulke schoone vrouwen niet oorlogen ?
21. Toen nu Judith Holofernes
zag zitten onder zijn verhemelte,
dat schoon gewerkt was, met
purper en goud, met smaragden
en vele edelgesteenten versierd,
viel zij voor hem neder en boog
zich voor hem; en Holofernes
beval haar weder op te richten.

Holofernes biedt Judith een feestmaal aan. — Zijne dronkenschap.
1. Toen liet hij haar ge1 2 • leiden
in de schatkamer,
dat zij daar zou blijven, en beval,
dat men haar van zijne tafel zou
spijzigen.
2. Maar Judith antwoordde,
zeggende: Ik mag niet eten van
uwe spijs, opdat ik mij niet bezondige; maar ik heb een weinig
met mij genomen, daarvan wil ik
eten.
3. Toen sprak Holofernes zelf:
Als dat op is, hetgeen gij met u
gebracht hebt, vanwaar zullen
wij u dan iets anders halen ?
4. Judith antwoordde: Mijn
heer, zoowaar als gij leeft, eer
uwe dienstmaagd alles zal hebben
opgegeten, zal God door mij uitvoeren hetgeen hij in den zin
heeft.
5. En toen de knechten haar
in de kamer wilden geleiden, gelijk hij bevolen had,
6. bad zij, dat men haar vergunde des avonds en des morgens uit te gaan en haar gebed te
doen tot den Heer.
7. Toen beval Holofernes zijnen
kamerdienaars, dat men haar
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drie dagen vrij zou laten uit- en
ingaan om haar gebed tot God te
doen.
8. En des avonds ging zij
uit in het dal voor Bethulie en
wiesch zich in het water.
9. Daarna bad zij tot den Heer,
den God van Israel, dat hij haar
geluk gave om zijn yolk te verlossen.
10. En zij ging weder in de
tent en hield zich rein en at niet
voor den avond.
11. Op den vierden dag maakte Holofernes voor zijn naaste
dienaars alleen een maaltijd en
sprak tot Bagoa, zijnen kamerdienaar: Ga heen en overreed
de Hebreeuwsche vrouw, dat zij
niet weigere tot mij te komen;
12. want het is een schande bij
de Assyriers, dat zulke eene
vrouw ongerept van ons zou
komen en een man bespot hebben.
13. Toen kwam Bagoa tot
Judith en sprak: Schoone vrouw,
wil toch niet weigeren tot mijnen
heer ter eere te komen en met hem
te eten en te drinken en vroolijk
te zijn.
14. Toen sprak Judith: Hoe
durf ik dit mijnen heer ontzeggen ?
15. Alwat hem lief is, dat wil
ik van harte gaarne doen, al
mijn leven lang.
16. En zij stond op en versierde zich en ging binnen tot hem
en stond voor hem.
17. Toen sprong het hart van
Holofernes op, want hij was in
vurige liefde tot haar ontstoken;
18. en hij sprak tot haar: Zit
neder, drink en wees vroolijk;
want gij hebt genade bij mij gevonden.
19. En Judith antwoordde: Ja
heer, ik zal vroolijk zijn; want ik
ben in al mijn leven zoo hoog niet
geeerd geword c_n .
20. En zij at en dronk voor
hem hetgeen hare dienstmaagd
had bereid;
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21. en Holofernes was woolijk met haar en dronk zooveel
als hij anders niet placht te
drinken.

Judith doodt Holofernes en dankt
God met haar yolk.
1. Toen het nu zeer laat
1 3 • werd,
gingen zijne dienaars
heen naar hunne tenten en zij
waren allen dronken.
2. En Bagoa sloot de kamer
van Holofernes en ging vandaar.
En Judith was alleen bij hem in
de kamer.
3. Toen nu Holofernes in het
bed lag, dronken was en sliep,
4. sprak Judith tot hare dienstmaagd, dat zij buiten voor de
kamer zou wachten.
5. En Judith trad voor het
bed en bad heimelijk met tranen,
zeggende:
6. Heer, Israels God, sterk mij
en help mij genadig het werk
volbrengen, hetwelk ik met een
vast vertrouwen op u heb voorgenomen; opdat gij uwe stad
Jeruzalem verhoogt, gelijk gij
beloofd hebt.
7. Na dat gebed trad zij tot
den stijl aan het hoofdeinde van

het bed en kreeg er het zwaard af,
dat daaraan hing, en trok het
uit;
8. en zij greep hem bij het
haar van zijn hoofd en sprak nogmaals: Heere God, sterk mij in
deze ure.
9. En zij hieuw uit alle macht
tweemaal in den hals; daarna
sneed zij hem het hoofd af en
wentelde het lichaam uit het
bed en nam de deken met zich.
10. Daarna ging zij uit en gaf
aan hare dienstmaagd het hoofd
van Holofernes en gebood het in
een zak te steken;
11. en zij gingen met elkander
uit door het leger, naar hare
gewoonte, alsof zij wilden gaan

bidden, en gingen rondom door
het dal, totdat zij heimelijk aan de
poort der stad kwamen. En
Judith riep den wachters op den
muur van verre toe:
12. Doet de poort open; want
God is met ons, die aan Israel de
overwinning heeft gegeven.
13. Toen nu de wachters hare
stem hoorden, ontboden zij terstond de oudsten der stad.
14. Die kwamen alien tot haar;
want zij hadden alreeds daaraan
gewanhoopt, dat zij zou weder
komen.
15. En zij staken fakkels aan
en gingen rondom haar, totdat
zij op het plein kwamen.
16. En zij gebood hun stil te
zijn en toe te hooren en sprak
aldus:
17. Dankt den Heer, onzen
God, die niet verlaat degenen, die
op hem betrouwen, en ons barmhartigheid heeft bewezen door
mij, zijne dienstmaagd, gelijk
hij aan het huis Israels beloofd
heeft, en die dezen nacht den
vijand van zijn yolk door mijne
hand heeft omgebracht.
18. En zij haalde het hoofd
van Holofernes uit den zak en
toonde het hun en sprak:
19. Zie, dit is het hoofd van
Holofernes, den hoofdman der
Assyriers; en zie, dit is de deken
onder welke hij lag, toen hij
dronken was: toen heeft de Heer,
onze God, hem door de hand eener
vrouw omgebracht.
20. Zoo waarachtig als de Heer
leeft, hij heeft mij door zijnen
Engel bewaard, dat ik niet ben
verontreinigd geworden, zoolang
als ik ben uitgeweest; en hij heeft
mij zonder zonde weder herwaarts
gebracht met groote vreugde en
overwinning.
21. Daarom dankt hem alien;
want hij is goedertieren en helpt
altoos.
22. En zij dankten alien den

Heer en spraken tot haar: Geloofd zij de Heer, die heden door
u onze vijanden te schande heeft
gemaakt.
23. En Ozias, de vorst van het
yolk Israel, sprak tot haar:
Gezegend zijt gij, dochter, van
den Heer, den hoogsten God,
boven alle vrouwen op de aarde;
24. en geloofd zij de Heer,
die hemel en aarde geschapen
heeft, die u geluk heeft gegeven,
om den hoofdman onzer vijanden
te dooden, en die uwen naam zoo
heerlijk heeft gemaakt, dat u
altijd zullen prijzen alien, die het
werk des Heeren achten; omdat
gij uw leven niet hebt verschoond
in de droefenis en den nood
uws yolks, maar het gered hebt
voor den Heer onzen God.
25. En al het yolk sprak. Amen,
amen.
26. Daarna ontbood menAchior;
tot dien sprak Judith: De God
van Israel, dien gij hebt geprezen, dat hij zich aan zijne vijanden kan wreken, heeft dezen
nacht den aanvoerder der goddeloozen omgebracht door mijne
hand.
27. En opdat gij het ziet, is
hier het hoofd van Holofernes,
die den God van Israel trotsch
gelasterd heeft en u met den dood
gedreigd, zeggende, dat,
28. als het yolk Israel zou
gevangen worden, hij u met hen
wilde laten doorsteken.
29. En toen Achior het hoofd
van Holofernes zag, ontstelde hij,
zoodat hij in onmacht viel.
30. Daarna, toen hij weder
tot zichzelven kwam, viel hij
voor hare voeten neder en
sprak:
31. Gezegend zijt gij van uwen
God in alle hutten van Jakob;
want de God van Israel zal aan
u geprezen worden bij alle volken, die uwen naam zullen
hooren.
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De zegezang van Judith.
De zegezan9; van Judith en ham, vroolijk en roept zijnen naam aan.
verder leven.
3. De Heer is het, die de oorToen zong Judith den
16 •1.Heer
dit lied, zeggende:
2. Speelt den Heer met trommels en klinkt hem met cymbalen;
zingt hem een nieuw lied; zijt
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logen stuiten kan, Heer is zijn
naam.
4. Hij strijdt voor zijn yolk,
opdat hij ons redde van al onze
vijanden.

5. Assur kwam van het gebergte van het Noorden met eene
groote macht; zijne menigte verstopte de beken en zijne paarden
bedekten het land.
6. Hij dreigde mijn land te
verbranden en mijne manschap
te dooden met het zwaard, kinderen en maagden weg te voeren.
7. Maar de Heer, de almachtige
God, heeft hem gestraft en hem
in de hand eener vrouw gegeven;
en zij heeft hem gedood.
8. Want geen man noch krijgsknecht heeft hem omgebracht
en geen reus heeft hem aangetast;
maar Judith, de dochter . van
Merari, heeft hem nedergeveld met
hare schoonheid.
9. Want zij leide hare weduwkleederen af en trok hare schoone
kleederen aan, tot vreugde voor
de kinderen Israels.
10. Zij zalfde haar gelaat met
kostelijk water en vlocht haar
haar en toog een nieuw gewaad
aan om hem te misleiden.
11. Hare schoone schoenen verblindden hem, hare schoonheid
beving zijn hart; maar zij hieuw
hem het hoofd af;
12. zoodat de Perzen en Meden
zich ontzetten over zulk eene
stoute daad;
13. en het heir der Assyriers
jammerde, toen mijne ellendigen
te voorschijn kwamen, die van
Borst versmacht waren.
14. De jongelingen doorstaken
de Assyriers en versloegen hen
op de vlucht als kinderen; zij
zijn verdelgd door het heir van
den Heer mijnen God.
15. Laat ons zingen een nieuw
lied den Heer, onzen God.
16. Heere God, gij zijt de
machtige God, die groote Baden
doet, en niemand kan u wederstaan.
17. Al uwe schepselen moeten u
dienstbaar zijn; want, als gij

spreekt, geschiedt het; als gij
uwen adem uitzendt, worden zij
geschapen, en niemand kan uw
bevel wederstaan.
18. De bergen moeten bewogen
worden op hunne grondslagen en
de steenrotsen wegsmelten als
was voor u.
19. Maar wie u vreezen, hun
betoont gij groote genade; want
al het offer en al het vet is veel
te gering voor u, maar den Heer te
vreezen, dat is zeer groot.
20. Wee den volken, die mijn
yolk vervolgen; want de almachtige Heer oefent wraak over hen
en bezoekt hen op den dag des
oordeels;
21. Hij zal hun lichaam plagen
met vuur en wormen en zij zullen
branden en jammeren in eeuwigheid.
22. Na die overwinning trok
al het yolk van Bethulie naar
Jeruzalem om den Heer te aanbidden; en zij reinigden zich en
offerden brandoffers en vrij willige offers.
23. En Judith hing in den
tempel op al de wapenen van
Holofernes en de deken, die zij
van zijn bed genomen had, dat
zij den Heer ten geschenke zouden toegewijd zijn eeuwiglijk.
24. En het yolk was met Judith vroolijk te Jeruzalem bij het
heiligdom drie maanden lang en
vierde de overwinning.
25. Daarna trok iedereen weder
naar huis en Judith kwam ook
weder te Bethulie,
26. En werd hoog geeerd in
het geheele land van Israel.
27. En zij bekende geen man
na den dood van haren man
Manasse.
28. En zij werd zeer oud en
bleef in haars mans huis, totdat
zij honderd en vijf jaren oud was.
En zij maakte hare dienstmaagd vrij. Daarna stierf zij
te Bethulie en men begroef
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haar bij haren man Manasse. voordat zij stierf, deelde zij al
29. En het yolk droeg rouw haar goed onder haars mans
over haar zeven dagen lang; en vrienden.

Tobia.

t

Geschiedenis van Tobia.

1. Er was een man, genaamd Tobia, uit den stam
Naftali, uit eene stad in OpperGalilea, boven Aser, aan den
weg ter linkerzijde tegen de zee.
2. Deze werd medegevangen
ten tijde van Salmanasser, den
koning van Assyrie. En hoewel
hij onder vreemden gevangen
was, is hij nochtans van Gods
woord niet afgevallen;
3. en alwat hij had deelde
hij aan zijne medegevangen broeders en maagschap mede.
4. En hoewel hij de jongste
man was van de stam Naftali,
gedroeg hij zich evenwel niet
kinderachtig.
5. En daar anders iedereen
de gouden kalveren diende, welke
jerobeam, de koning van Israel,
had laten maken, vermeed hij
nochtans zulk een gruwel,
6. en hield zich aan den tempel en den godsdienst te Jeruzalem en diende aldaar den Heer
en aanbad den God van Israel.
7. Ook gaf hij zijne eerstelingen en tienden zeer trouw, zoodat hij altijd in het derde jaar
den vreemdelingen, weduwen en
weezen hunne tienden gaf.
8. Zulks onderhield hij van
jongs af, naar de wet des Heeren.
9. Toen hij nu opgewassen
was, nam hij eene vrouw uit
den stam Naftali, genaamd Anna,
en verwekte bij haar een zoon,
dien hij óók Tobia noemde.
10. En hij leerde hem Gods
woord van jongs af, dat hij
God vreezen en de zonde mijden
moest.
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I11. En toen hij met zijnen
geheelen stam, met zijne vrouw
en met zijn kind, onder de gevangenen weggevoerd werd naar
de stad Nineve,
12. en iedereen van de offers
en spijzen der heidenen at,
wachtte hij zich en verontreinigde
zich niet met zulke spijs.
13. En dewijl hij van ganscher
harte den Heer vreesde, gaf God
hem genade bij Salmanasser, den
koning van Assyrie,
14. dat hij hem vergunde
vrij te gaan, waarheen hij wilde,
en te verrichten hetgeen hij te
doen had.
15. Zoo trok hij nu tot alien,
die gevangen waren, en troostte
hen met Gods woord.
16. En hij kwam in de stad
Rages in Medie en had bij zich
tien pond zilver, met hetwelk de
koning hem begiftigd had.
17. En toen hij onder andere

Israelieten zag eenen man, genaamd Gabael, uit zijnen stam,
die zeer arm was, leende hij hem
dat geld en nam een handschrift
van hem.
18. Maar lang daarna, na den
dood van Salmanasser, toen zijn
zoon Sanherib na hem regeerde,
die den kinderen Israels vijandig
was,
19. ging Tobia dagelijks tot
alle Israelieten en troostte hen,
en hij deelde een iegelijk mede
van zijne goederen naar zijn vermogen;
20. de hongerigen spijsde hij, de
naakten kleedde hij, de verslagenen en dooden begroef hij.
21. Doch koning Sanherib was

De blinde Tobia bij zijn vrouw.
reid had, sprak hij tot zijnen
zoon: Ga heen en noodig eenigen
uit onzen stam, die God vreezen,
opdat zij met ons eten.
2. En toen hij wederom tehuis kwam, zeide hij tot zijnen
vader Tobia, dat een uit de Israelieten op de straat vermoord lag.
3. Toen stond Tobia terstond
op van de tafel vOOr het eten en
ging tot het doode lichaam en
hief het op en droeg het heimelijk
in zijn huis, om het des nachts
heimelijk te begraven.
4. En toen hij dat lij k heimelij k
verstoken had, at hij zijn brood
met treurigheid,
5. en dacht aan het woord,
hetwelk de Heer gesproken had
door den profeet Amos:
6. „Uwe feestdagen zullen tot
1. Daarna, op het feest des treurdagen worden".
• Heeren, toen Tobia in zijn
7 En des nachts ging hij heen
huis een heerlijken maaltijd be- en begroef den doode.

gevlucht uit Judea, toen God
hem geslagen had om zijne lastering. Toen hij nu wederkwam,
werd hij vergramd en liet velen
der kinderen Israels dooden;
hunne lichamen bestelde Tobia
ten grave.
22. Maar toen de koning dit
vernam, beval hij hem te dooden
en ontnam hem al zijne goederen.
23. Tobia nu vluchtte met
zijne huisvrouw en zijnen zoon en
onthield zich heimelijk bij goede
vrienden.
24. Maar na vijfenveertig dagen werd de koning door zijne
eigene zonen gedood;
25. Tobia kwam weder tehuis en al zijn goed werd hem
teruggegeven.
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De blinde Tobia hoort het blaten van de geit.
8. Maar al zijne vrienden bestraften hem, zeggende: Nog onlangs heeft de koning geboden u
om die zaak te dooden en gij zijt
nauwelijks daar afgekomen, en
evenwel begraaft gij de dooden.
9. Maar Tobia vreesde God
meer dan den koning en hij droeg
heimelijk de verslagenen te zamen en behield hen heimelij kin zijn
huis en des nachts begroef hij ze.
10. Maar het gebeurde op een
dag, toen hij tehuis kwam, nadat hij dooden begraven had en
moede was en zich bij een muur
legde en insliep,
11. dat de heete drek eener
zwaluw nit haar nest hem in de
oogen viel, zoodat hij daarvan
blind werd.
12. Maar die beproeving liet
God hem overkomen, opdat de
nakomelingen een voorbeeld van
lijdzaamheid hadden, gelijk aan
den heiligen Job.
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13. En nademaal hij van jongs
of God gevreesd en zijne geboden
gehouden had, werd hij niet
toornig noch murmureerde tegen
God, dat hij hem had laten blind
worden; maar hij bleef volstandig
in de vreeze Gods en dankte God
al de dagen zijns levens.
14. En gelijk de koningen den
heiligen Job bespot hebben, alzoo
belachten zijn eigen vrienden
Tobia, zeggende:
15. Waar is nu uw vertrouwen,
waarom gij uwe aalmoezen gegeven en zoovele dooden begraven hebt ?
16. En Tobia bestrafte hen,
zeggende:
17. Spreekt niet alzoo; want
wij zijn kinderen der heiligen en
wachten op een leven,
18. hetwelk God zal geven
dengenen, die in het geloof sterk
en vast blijven voor hem.
19. Maar zijne huisvrouw Anna

arbeidde naarstig met hare handen en bracht wat zij verdiend
had.
20. En het gebeurde, dat zij
eene jonge geit tehuis bracht;
21. en toen haar man Tobia
die hoorde blaten, sprak hij:
Zie toe, dat het niet gestolen zij:
geef het den rechten heer weder,
want het betaamt ons niet te
eten van gestolen goed of dat aan
te raken.
22. Over deze woorden werd
zijne huisvrouw toornig, antwoordde en sprak: Daar ziet
men, dat uw vertrouwen niets is
en uwe aalmoezen verloren zijn.
23. Met zulke en meer andere
woorden verweet zij hem zijne
ellende.
1. Toen zuchtte Tobia diep
•-/ • en be on te weenen en te
bidden, zeggende:
2. Heer, gij zijt rechtvaardig
en al uw doen is recht en enkel
goedheid en trouw.
3. En nu, mijn Heer, wees
mij genadig en straf mijne zonde
niet; gedenk niet mijne of mijner
vaderen misdaad.
4. Maar dewijl wij uwe geboden niet gehouden hebben,
zijn wij ook overgegeven aan
onze vijanden, dat zij ons berooven, gevangen houden en
dooden; en wij zijn tot schande en
spot en hoon geworden bij de
volken, onder welke gij ons
verstrooid hebt.
5. En nu, Heer, verschrikkelijk zijn uwe oordeelen, dewij1 wij
uwe geboden niet gehouden en
niet recht gewandeld hebben
voor u.
6. Ach Heer, betoon mij genade en neem mijnen geest weg in
vrede; want ik wil liever dood zijn
dan leven.
7. En het gebeurde op denzelfden dag, dat Sara, een dochter
van Raguel, in de stad der Me-
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diers Rages, ook deerlijk gesmaad
en gescholden werd door eene
dienstmaagd haars vaders.
8. Zij was aan zeven mannen na
elkander gegeven en een booze
geest, Admodi genaamd, had
hen alien gedood, zoodra zij
tot haar zouden gaan.
9. Toen Sara de dienstmaagd
wegens een vergrijp bestrafte,
antwoordde deze en sprak:
10. God geve, dat wij nimmermeer een zoon of een dochter van
u zien op de aarde, gij mannenmoordenares ?
11. Wilt gij mij óók dooden,
gelijk gij de zeven mannen gedood hebt ?
12. Op deze woorden ging zij
in eene kamer boven in het huis,
en at noch dronk drie dagen en
drie nachten; en zij hield aan met
bidden en weenen, en bad God,
dat hij haar van de versmaadheid
wilde verlossen.
13. Daarna op den derden dag,
toen zij haar gebed voleindigd
had, loofde zij God en sprak:
14. Geloofd zij uw naam, Heer,
God onzer vaderen; want als gij
getoornd hebt, betoont gij genade en goedheid, en in de droefenis vergeeft gij de zonden dengenen, die u aanroepen.
15. Tot u, mijn Heer, keer ik
mijn aangezicht, tot u hef ik mijne
oogen op, en ik bid u,
16. dat gij mij verlost van
deze zware versmaadheid, of mij
wegneemt.
17. Gij weet, Heer, dat ik
geen man begeerd heb en mijne
ziel rein behouden heb van alien
kwaden lust,
18. en ik heb mij nooit met
ontuchtig en lichtvaardig gezelschap opgehouden;
19. maar een man te nemen,
daarin heb ik bewilligd in uwe
vreeze en niet uit dartelheid.
20. En ik ben hen, of zij zijn
mij niet waardig geweest, en gij
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hebt mij misschien voor een
anderen man behouden;
21. want uw raad staat niet
in 's menschen macht.
22. Maar dit weet voorwaar
ieder, die God dient, dat zijn
leven na de aanvechting gekroond en na de beproeving bevrijd wordt, en, zoo hij in de
kastijding geweest is, vergunt
gij hem weder tot uwe genade to
komen;
23. want gij hebt geen lust aan
ons verderf en vindt geen vermaak in onzen ondergang. Want
na het onweder laat gij de zon
weder schijnen en na het kermen
en weenen vervult gij ons met
vreugde. Uwen naam zij eeuwig
eer en lof, o God van Israel!
24. In die ure werd het gebed
dezer beiden verhoord door den
Heer in den hemel;
25. en de heilige Rafael, de
Engel des Heeren, werd gezonden, opdat hij hen zou helpen, dewijl hun gebed tegelijk
op 661-len tijd voor den Heer
gebracht werd.
1. Toen nu Tobia dacht,
dat zijn gebed alzoo verhoord
was, dat hij zou sterven, riep hij
zijnen zoon tot zich, en sprak
tot hem:
2. Mijn zoon, hoor mijne woorden en behoud ze vast in uw hart.
3. Wanneer God mijne ziel zal
wegnemen, zoo begraaf mijn
lichaam, en eer uwe moeder al de
dagen uws levens.
4. Denk daaraan, welk gevaar
zij uitgestaan heeft, toen zij u
onder haar hart droeg; en als
zij gestorven is,
5. zoo begraaf haar nevens
mij.
6. En heb uw leven lang God
voor oogen en in het hart en
wacht u, dat gij in geen zonde
bewilligt en tegen Gods geboden
doet.

4.

162

7. Help van uwe goederen de
armen, en wend u niet van de
behoeftigen af, zoo zal God u
wederom genadig aanzien.
8. Waar gij kunt, help daar de
nooddruftigen:
9. Hebt gij veel, zoo geef
rijkelijk; hebt gij weinig, zoo geef
echter dat weinige met een getrouw hart;
10. want gij zult eene goede
belooning verwerven in den dag
van nood.
11. Want de aalmoezen verlossen van alle zonden, zelfs van
den dood, en dulden niet, dat de
ziel naar de donkere plaatsen ga.
12. Aalmoezen zijn een groote
troost bij den hoogsten God.
13. Wacht u, mijn zoon, voor
allerlei hoererij, en neem een
vrouw uit het geslacht uwer
vaderen.
14. Laat hoovaardij noch in
uw hart, noch in uwe woorden
heerschen; want zij is een begin
van alle bederf.
15. Wie voor u arbeidt, geef
dien terstond zijn loon en onthoud niemand het verdiende
loon.
16. Wat gij niet wilt, dat men
u doe, doe dat een ander ook niet.
17. Deel uw brood den hongerige mede en bedek de naakten
met uwe kleederen.
18. Geef aalmoezen van uw
brood en van uwen wijn bij de
begrafenis der vromen, en eet
noch drink met de zondaren.
19. Zoek altijd raad bij de
wijzen .
20. Dank altijd God; en bid,
dat hij u regeere en gij in al uw
voornemen zijn woord moogt
volgen.
21. Gij zult ook weten, mijn
zoon, dat ik, toen gij nog een
kind waart, tien pond zilver geleend heb aan Gabael, in de stad
Rages in Medie; en zijn handschrift heb ik onder mij.

De Engel wacht op het afscheid van den jongen Tobia.
22. Daarom bedenk, hoe gij wen geve ? Ook weet ik den weg
tot hem komen en dat geld in- niet daarheen.
vorderen en hem zijn handschrift
3. Toen antwoordde zijn vader
wedergeven zult.
hem en sprak: Zijn handschrift
23. Zorg slechts niet, mijn heb ik onder mij; als gij het hem
zoon: wij zijn wel arm, maar wij zult toonen, zal hij u terstond
zullen veel goeds hebben, is het, het geld geven.
dat wij God zullen vreezen, de
4. Ga nu heen en zoek een
zonde mijden en het goede doen. getrouwen gezel, die voor zijn
loon met u trekke, opdat gij dat
1. Toen antwoordde de jonge geld bij mijn leven terugkrijgt.
• Tobia zijnen vader en sprak:
5. Toen ging de jonge Tobia
Alles wat gij mij gezegd hebt, uit en vond een schoonen jongen
mijn vader, wil ik doen;
gezel staan, die had zich ge2. maar hoe ik dat geld zal schort en gereedgemaakt om to
invorderen, weet ik niet; hij kent reizen.
mij niet en ik ken hem ook niet:
6. Maar hij wist niet, dat het
wat voor een teeken zal ik hem de Engel Gods was, groette hem
brengen, opdat hij mij vertrou- en sprak: Vanwaar zijt gij, mijn

5

163

De longe Tobia maakt zich gereed voor de reis.
vriend ? En hij sprak: Ik ben een
Israeliet.
7. En Tobia zeide tot hem:
8. Weet gij den weg naar het
land Medie ?
9. Hij antwoordde: Ik weet
hem wel en heb hem dikwijls
gereisd en werd geherbergd bij
onzen broeder Gaba61, die in de
stad Rages in Medie woont, welke
ligt op den berg Ekbatana.
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10. En Tobia sprak tot hem:
Vertoef toch een weinig, totdat
ik dit mijnen vader weder zeg.
11. En Tobia ging binnen en
zeide dit zijnen vader; en de
vader verwonderde zich en bad
den jongeling, dat hij zou inkomen.
12. En hij kwam in tot den
ouden man en groette hem en
zeide: God geve u vreugde.

De Engel spreekt met den ouden Tobia, terwijl de jonge Tobia zich vow' de
reis aankleedt.
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De Engel begeleidt den jongen Tobia.
13. En Tobia sprak tot hem:
Wat voor vreugde zal ik hebben,
ik, die in het duister zitten moet
en het licht des hemels niet kan
zien ?
14. En de jongeling sprak tot
hem: Wees slechts geduldig, God
zal u weidra helpen.
15. En Tobia zeide tot hem:
Wilt gij mijnen zoon geleiden
naar de stad Rages in Medi&
tot Gabael, zoo wil ik u uw loon
geven, als gij terugkomt.
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16. En de Engel sprak tot
hem: Ik wil hem daarheen geleiden
en wederom tot u brengen.
17. En Tobia zeide tot hem:
Ik bid u, zeg mij uit wat geslacht
en van welken stam gij zijt ?
18. En de Engel Rafael sprak:
Wees tevreden: is het niet genoeg,
dat gij een bode hebt ? Wat behoeft gij te weten, vanwaar ik
ben ?
19. Doch opdat gij desteminder behoeft te zorgen, zal ik het

Tobia en den Engel aan den Tiger.
u zeggen: ik ben Azaria, des grooten Ananias zoon. En Tobia
sprak:
20. Gij zijt uit een goed geslacht;
21. ik bid u, wil niet toornig
worden, omdat ik naar uw geslacht heb gevraagd.
22. En de Engel sprak: Ik
zal uwen zoon gezond heen en
weder geleiden.
23. Tobia antwoordde: Trekt
dan heen, God zij met u op den
weg, en zijn Engel geleide ulieden.
24. Toen maakte Tobia zich
gereed met al hetgeen hij wilde
medenemen; en hij nam van zijnen
varier en zijne moeder afscheid
en trok met zijnen gezel weg.
25. En zijne moeder begon te
weenen en sprak: Den steun onzes
ouderdoms hebt gij ons ontnomen en weggezonden.
26. Ik wilde, dat het geld
nooit bestaan had, om hetwelk gij
hem hebt weggezonden. Wij zouden wel tevreden geweest zijn met
onze armoede; die zou een groote

rijkdom zijn, dewijl onze zoon bij
ons was.
27. En Tobia zeide: Ween niet,
onze zoon zal frisch en gezond
heen en weder trekken en uwe
oogen zullen hem zien;
28. want ik geloof, dat de
goede Engel Gods hem geleiden
en alles wel beschikken zal wat
hij voorheeft, zoodat hij met
vreugde weder tot ons zal komen. Alzoo zweeg zijne moeder
stil en werd tevreden.
En Tobia trok heen en
6 •1.een
hondje liep met hem.
En de eerste dagreis bleef hij bij
de rivier, den Tiger.
2. En hij ging heen om zijne
voeten te wasschen; en zie, een
groote visch schoot er uit om
hem te verslinden.
3. Voor dien verschrikte Tobia
en riep met een luide stem, zeggende: 0 Heer, hij wil mij verslinden.
4. En de Engel sprak tot hem:
Grijp hem bij de vinnen en trek
hem er uit.
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Tobia en den Engel aan den Tiger.
5. En hij trok hem op het land, zij reisden verder met elkander,
toen sprong hij voor zijne voeten. tot zij nabij Ekbatana kwamen.
8. Toen vraagde Tobia den
6. Toen sprak de Engel: Snijd
den visch in stukken; behoud Engel en sprak tot hem: Ik bid
het hart, de gal en de lever voor u, Azaria, mijn broeder, wil mij
u, want zij zijn een zeer goed toch zeggen welk geneesmiddel
men kan maken van die stukken,
geneesmiddel.
7. En Tobia deed gelijk de die gij bevolen hebt to bewaren.
Engel hem gezegd had, en zij
9. Toen sprak de Engel: Als
braadden en aten den visch. En gij een stukje van het hart en
168

De jonge Tobia verschrikt van den visch.
van de lever legt op gloeiende
kolen, zoo verdrij ft die rook
allerlei kwade geesten van man
en van vrouw, zoodat zij niet
meer schaden kunnen;
10. en de gal van den visch
is goed om de oogen daarmede
to zalven, opdat zij iemand de
staar verdrijve.
11. En Tobia sprak: Bij wien

willen wij nu intrek nemen ? En
de Engel antwoordde en sprak:
12. Hier is een man, genaamd
Raguel, uw bloedverwant, van
uwen stam, die heeft slechts eene
eenige dochter, die heet Sara, en
anders geen kind.
13. U zijn al zijne goederen
bestemd en gij zult de dochter
nemen.
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De ionge Tobia verschrikt van den visch.

14. Daarom houd om haar aan zal u deze tot vrouw gegeven
bij haren vader, zoo zal hij ze worden.
u tot vrouw geven.
19. En als gij in de kamer
15. Toen sprak Tobia: Ik heb komt, zult gij gloeiende kolen
gehoord, dat zij alreeds tevoren nemen en van het hart en van
met zeven mannen getrouwd is de lever van den visch er op leggen
geweest, die alien dood zijn; en en roosteren, zoo zal de booze
daarenboven zegt men, dat een geest het ruiken en vlieden en in
booze geest hen heeft gedood.
eeuwigheid niet terugkeeren.
16. Daarom vrees ik, dat het
20. Wanneer gij echter tot
mij ook zoo mocht gaan: zoo haar nadert, zoo staat beiden op
zouden dan mijne ouders van en roept tot den barmhartigen
droefenis sterven, dewijl ik een God, zoo zal hij u redden en zich
eenige zoon ben.
over u ontfermen.
17. Toen sprak de Engel tot
21. Vrees niet, want voor u
hem: Gedenkt gij nog de woorden, was zij bestemd van eeuwigheid
die uw vader u geboden heeft, en gij zult haar redden en zij zal
dat gij u eene vrouw uit uw ge- met u trekken en ik geloof,
dat gij van haar kinderen zult
slacht zoudt nemen ?
18. En nu hoor mij, broeder, hebben.
want uwe vrouw zal zij worden
22. En toen Tobia dat hoorde,
en bekommer u niet om den kreeg hij haar lief en zijne ziel
boozen geest, want in dezen nacht hing zeer aan haar.
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De jonge Tobia grijpt op bevel van den Engel den visch uit het water.
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Raguel omarmt den jongen Tobia.

7 1. En zij namen hunnen
I • intrek bij Raguel en Raguel
ontving hen met vreugde;
2. en hij zag Tobia aan en
sprak tot zijne vrouw Anna:
Hoe gelijkt deze jongeling onzen
neef !
3. En toen hij dat zeide,
sprak hij: Vanwaar zijt gij, lieve
broeders ?
4. Zij spraken: Uit den stam
Naftali zijn wij, van de gevangenen in Nineve. Raguel
sprak tot hen:
5. Kent gijlieden Tobia mijnen
broeder ? Zij spraken: Ja, wij
kennen hem.
6. En toen hij nu veel goeds
van Tobia sprak, zeide de Engel
tot Raguel: Die Tobia, naar wien
gij vraagt, is de vader van dezen
jongeling.
7. En Raguel boog zich tot
hem, weende en viel hem om
den hals en kuste hem, en sprak:
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0, mijn lieve zoon, gezegend zijt
gij; want gij zijt de zoon eens
recht vromen mans.
8. En zijne vrouw Anna en
hare dochter Sara begonnen ook
te weenen.
9. Daarna beval Raguel een
ram te slachten en een maaltijd
te bereiden.
10. En toen zij hen baden, dat
zij toch aan tafel wilden gaan
zitten, sprak Tobia: Ik wil heden
niet eten noch drinken, tenzij dat
gij mij eene bede voldoet en mij
belooft uwe dochter Sara te
geven.
11. Toen Raguel dat hoorde,
verschrikte hij, want hij dacht
aan hetgeen dien zeven mannen
wedervaren was, aan wie hij tevoren zijne dochter gegeven had,
en vreesde, dat het dezen ook
zoo zou gaan.
12. En toen hij niet wilde
antwoorden, sprak de Engel tot

hem: Schroom niet hem de maagd
te geven: uwe dochter is hem tot
vrouw bestemd, dewij1 hij God
vreest: daarom heeft uw dochter
aan geen ander mogen toebehooren.
13. Toen sprak Raguel: Ik
twijfel er niet aan, of God zal
mijne bittere tranen en ' mijn
gebed verhoord hebben;
14. en ik geloof, dat hij u
daarom tot mij heeft doen komen,
opdat mijne dochter dezen krij gen zoude uit haar geslacht,
naar de wet van Mozes; en nu,
twijfel er niet aan, ik zal ze u
geven.
15. En hij nam de hand der
dochter en leide ze Tobia in de
hand zeggende: De God van
Abraham, de God van Isaak, de
God van Jakob zij met ulieden
en helpe u te zamen en geve zijnen
zegen rijkelijk over u.
16. En zij namen een brief
en schreven de huwelijksvoorwaarden;
17. daarna loofden zij God en
hielden maaltijd.
18. En Raguel ontbood zijne
huisvrouw Anna en beval haar
de andere kamer gereed te maken;
19. en hij bracht zijne dochter
Sara daarin en zij weende.
20. En hij sprak tot haar:
Hebt goeden moed, mijne dochter,
de Heer des hemels geve u vreugde voor dat verdriet, hetwelk gij
hebt geleden.
1. En na het avondmaal
8 • brachten
zij den jongen Tobia
tot de jonkvrouw in de kamer.
2. en Tobia dacht aan de
redenen des Engels en haalde uit
zijn zak een stukje van de lever
en leide het op de gloeiende kolen:
3. en de Engel Rafael nam den
geest gevangen en bond hem in
de woestijn, ver in Egypte.
4. Daarna vermaande Tobia
de jonkvrouw en sprak: Sara,

sta op en laat ons God bidden
heden en morgen; want deze Brie
nachten willen wij bidden, daarna
zullen wij ons te zamen houden
als echtelieden.
5. Want wij zijn kinderen der
heiligen en het betaamt ons niet
zulk een staat te beginnen als de
heidenen, die God verachten.
6. En zij stonden op en baden
beiden vlijtig, dat God hen wilde
behoeden.
7. En Tobia bad en sprak:
Heer mijn God, gij God onzer
vaderen, u zullen loven hemel,
aarde, zee, alle wateren en fonteinen en alle schepselen, alwat
er in is.
8. Gij hebt Adam gemaakt uit
eene kluit aarde en hebt hem
Eva tot eene hulp gegeven.
9. En nu, Heer, gij weet, dat
ik niet uit kwaden lust deze mijne
zuster tot vrouw genomen heb,
maar opdat ik kinderen mocht
gewinnen, door welke uw heilige
naam eeuwiglijk geprezen en geloofd worde.
10. En Sara sprak: Heer, ontferm u over ons, dat wij beiden
gezond onzen ouderdom mogen
verkrijgen. Toen sliepen zij beiden
dien nacht.
11. En omtrent middernacht
riep Raguel zijne knechten en
ging met hen, opdat zij een graf
maakten.
12. Want, sprak hij, misschien
mocht het hem ook gegaan zijn
als de zeven anderen, die met
haar getrouwd zijn geweest.
13. En toen zij het graf gemaakt hadden, kwam Raguel tot
zijne vrouw en sprak:
14. Zend eene dienstmaagd
heen en laat zien of hij dood is,
opdat wij hem voor den dag begraven.
15. En de dienstmaagd sloop
in de kamer, vond ze beiden gezond en frisch en slapende bij
elkander.
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16. En zij bracht hun de goede
boodschap.
17. En Raguel en zijne vrouw
Anna dankten God en spraken:
Wij danken u Heer, God van
Israel, dat het niet geschied is
gelijk wij vreesden; want gij hebt
uwe barmhartigheid aan ons betoond en hebt onzen vijand,
die ons leed deed, verdreven en
hebt u ontfermd over deze twee
eenige kinderen.
18. En nu, Heer, geef hun, dat
zij u altijd loven voor de genade
en u altijd prijs en lof offeren,
opdat andere lieden aan hen erkennen, dat gij alleen God zijt
in de geheele wereld.
19. En terstond beval Raguel,
dat zij het graf weder zouden
vullen, eer het dag werd.
20. En zijne vrouw gebood hij,
dat zij weder een maaltijd bereiden zou, en hij verschafte hun
alle nooddruft op den weg;
21. en hij liet twee vette
runderen slachten en vier schapen
en noodigde al zijne geburen en
vrienden te gast.
22. En Raguel vermaande en
bad Tobia ten hoogste, dat hij
twee weken bij hem wilde blijven.
23. En van al zijne goederen
gaf hij de helft aan Tobia en
maakte een geschrift, dat na
zijnen dood de andere heift óók
aan Tobia ten deel zou vallen.
1. Toen riep Tobia den Engel
9 • tot
zich; want hij meende,
dat het een mensch was, en sprak
tot hem: Azaria, mijn broeder,
ik bid u, hoor mijne woorden.
2. Al gaf ik mijzelf aan u tot
lijfeigene, zoo was het nochtans
niets tegen uwe weldaad.
3. Echter bid ik u, neem deze
knechten en kameelen, en trek
naar Gabael, te Rages in Medie,
en geef hem dit handschrift en
neem van hem het geld en bid hem,
dat hij op mijne bruiloft kome;
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4. want gij weet, dat mijn
vader uren en dagen telt, en
indien ik een dag te lang uitbleef,
zou zijne ziel bedroefd worden;
5. en gij weet, hoezeer Raguel
mij gebeden heeft, dat ik het hem
niet kan weigeren.
6. Toen nam de Engel Rafael
vier van Raguels knechten en
twee kameelen en trok naar
Rages en vond Gabael en gaf
hem het handschrift en ontving
het geld van hem.
7. En hij verhaalde hem alwat
er geschied was met den zoon
van Tobia en noodigde hem ter
bruiloft.
8. En toen zij bij elkander
kwa men in het huis van Raguel,
vonden zij Tobia aan tafel; en
zie, hij stond voor hen op en zij
kusten elkander. En Gabael weende en loofde God en sprak:
9. De God van Israel zegene u;
want gij zijt de zoon van een
vroom, rechtvaardig en godvreezend man, die den armen veel
goeds gedaan heeft.
10. Gezegend zij uwe vrouw
en zijn uwe ouders,
11. en God geve, dat gij zien
moogt uwe kinderen en kindskinderen, tot in het derde en
vierde geslacht; en gezegend zij
uw zaad door Israels God, die
eeuwig heerscht en regeert.
12. En toen zij alien amen
gezegd hadden, gingen zij aan
tafel; maar den maaltijd en de
vreugd hielden zij in de vreeze
Gods.
Maar toen de jonge
1.0 •1.Tobia
wegens zijne bruiloft lang uitbleef, begon de oude
Tobia, zijn vader, bekommerd te
worden, zeggende: Waarom mag
toch mijn zoon zoolang uitblijven
en wat mag hem toch ophouden ?
2. Misschien is Gabael gestorven en wil niemand hem het geld
teruggeven.

3. En Tobia en zijne huisvrouw
Anna werden zeer treurig en
weenden beiden, omdat hun zoon
op den bestemden tijd niet weder
tehuiskwam.
4. En zijn moeder weende en
wilde zich niet laten troosten en
sprak:
5. Ach mijn zoon, ach mijn
zoon, waarom hebben wij u op
reis laten gaan, onze eenige
vreugd, onze eenige troost in
onzen ouderdom, de wellust onzer
oogen en de hoop onzer nakomelingschap.
6. Wij hadden schats genoeg
gehad, al hadden wij u niet laten
weggaan.
7. En Tobia sprak tot haar:
Zwijg en wees tevreden; onzen
zoon gaat het (zoo God wil) wel,
hij heeft een getrouwen metgezel.
8. Maar zij wilde zich niet
laten troosten en liep alle dagen
uit en zag op alle wegen, waar hij
vandaan moest komen, of zij hem
ergens gewaar werd.
9. En Raguel sprak tot zijnen
schoonzoon Tobia: Blijf bii ons,
ik zal een bode zenden tot Tobia,
uwen vader, en hem laten weten,
dat het u welgaat.
10. En Tobia sprak: Ik weet,
dat mijn vader en mijne moeder
al de dagen en uren tellen en om
mijnentwil zeer bekommerd zijn.
11. En toen Raguel met vele
woorden Tobia bad en hij het
geenszins wilde toestaan, beval
hij hem Sara aan en gaf hem
de helft van al zijne goederen,
aan knechten, dienstmaagden,
vee, kameelen en runderen, en
veel geld; en hij liet hem gezond
en vroolijk vertrekken en sprak:
12. De heilige Engel des Heeren
zij bij u op den weg en brenge u
gezond weder tehuis, dat gij uwe
ouders gezond moogt vinden; en
God geve, dat mijne oogen uwe
kinderen mogen zien, eer ik sterf.
13. En de ouders namen de
O. T. P. 14.

dochter en kusten haar en lieten
ze gaan; en zij vermaanden haar,
dat zij toch haars mans ouders
zou eeren als haar eigen ouders,
haren man lief hebben, het huisgezin naarstig besturen en zich
zedig gedragen.
onderweg, toen zij
11.•1.toEnHaran
kwamen, dat
halfweg is naar . Nine-NT& op den
elfden dag, sprak de Engel:
2. Tobia, mijn broeder, gij weet,
hoe wij uwen vader hebben verlaten:
3. als het u belief de, zoo wilden
wij vooruittrekken en uwe vrouw
op haar gemak laten volgen met
het huisgezin en het vee.
4. En then dat aan Tobia behaagde, sprak Rafael: Neem wat
bij u van de gal van den visch;
want gij zult ze noodig hebben.
5. Toen nam Tobia de gal van
den visch bij zich en zij trokken
alzoo vooruit.
6. Maar Anna zat dagelijks aan
den weg op een berg, opdat zij
van verre kon zien; en toen zij
op die plaats naar hem zag, werd
zij haren zoon van verre gewaar
en herkende hem terstond en liep
heen en zeide het haren man en
sprak:
7. Zie, uw zoon komt. En
Rafael sprak tot Tobia: Zoodra
gij in het huis zult komen, bid
en roep tot den Heer en dank hem,
en ga daarna tot uwen vader en
kus hem,
8. en bestrijk hem terstond
de oogen met de gal van den
visch, welke gij bij u hebt: zoo
zullen terstond zijne oogen geopend worden en uw vader zal
het licht des hemels zien en over
uwen aanblik zich verheugen.
9. Toen liep de hond, welken
zij met zich genomen hadden,
vooruit en kwispelde met zijn
staart, sprong op en was vroolijk.
10. En de blinde vader stond
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De blinde Tobia wil zijn zoon tegemoet gaan.
ras op en haastte zich, zoodat hij
12. En toen zij gebeden en God
zich stiet; toen riep hij een knecht, gedankt hadden, zetten zij zich
die hem bij de hand leidde, dat to zamen neder.
hij zijnen zoon tegemoet zou gaan.
13. Toen nam Tobia van de
11. Eveneens deed de moeder; gal van den visch en bestreek
en zij kusten hem en weenden zijnen varier de oogen;
beiden van vreugde.
14. en hij deed dat omtrent
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Tobia geneest de blindheid van zijn vader.

een half uur, en de staar ging zijne huisvrouw, en allen, die het
hem van de oogen, als een vliesje vernamen.
17. En Tobia sprak: Ik dank
van een ei.
15. En Tobia nam het en trok u Heer, God van Israel, dat gij
het van zijne oogen en terstond mij getuchtigd en toch weder
geholpen hebt, dat ik mijnen
werd hij weder ziende.
16. En zij prezen God, hij en lieven zoon weder zien kan.
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18. En na zeven dagen kwam
ook zijne schoondochter Sara,
met al haar huisgezin, vee en
kameelen, en bracht veel goud
mede en ook het geld, hetwelk
hij ontvangen had van Gabael.
19 En Tobia vertelde zijnen
ouders al het goede, hetwelk God
178

aan hem gedaan had door den
gezel, die met hem had gereisd.
20. En Achior en Nabath,
zusterskinderen van Tobia, kwamen tot hem en wenschten hem
geluk en zij verheugden zich met
hem over al het geluk, hetwelk
God hem had gegeven;

De Engel Rafael verlaat Tobia' s familie.
21. en zeven dagen lang aten
zij met elkander en waren vroolijk.
Daarna riep Tobia zijnen
12 •1.zoon
tot zich en zeide:
Wat zullen wij toch den heiligen
man, uwen gezel, die met u gereisd heeft, geven ?
2. En Tobia antwoordde zijnen
vader: Hoe kunnen wij de groote
weldaden vergelden, die hij mij
heeft gedaan ?
3. Hij heeft mij gezond heen
en weder gebracht, heeft het geld
zelf bij Gabael gehaald, heeft mij
aan deze vrouw geholpen, daarenboven heeft hij den boozen geest
verdreven en hare ouders verheugd;
4. j a mij zelf heeft hij gered,
toen de groote visch mij wilde
verslinden, en heeft u weder aan
uw gezicht geholpen en heeft ons
bovenmate veel goed gedaan:
5. hoe kunnen wij hem dan

zulke groote weldaden vergelden !
Maar ik bid u, mijn vader, bled
hem aan de helft van alles, wat
wij medegebracht hebben, dat
hij het moge aannemen.
6. En beiden, vader en zoon,
ontboden hem op eene plaats en
baden hem, dat hij wilde aannemen de helft van al de goederen,
die zij hadden medegebracht.
7. En hij zeide heimelijk tot
hen: Looft en dankt God van
den hemel bij iedereen, dat hij
u zulke genade betoond heeft.
8. Den raad en de geheimen
der koningen en vorsten moet
men verzwijgen, maar Gods werken moet men heerlijk prijzen en
openbaren.
9. Zulk een gebed met vasten
en aalmoezen is beter dan veel
goud tot een schat to vergaderen; want de aalmoezen verlossen
van den dood, verdelgen de zonden en behouden bij het leven;
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sprak: Heer, gij zijt een groot en
machtig God, en uw rijk duurt
eeuwig.
2. Gij kastijdt en troost; gij
kunt in het graf stooten en er
weder uitvoeren; niemand kan
uwe hand ontvlieden.
3. Gij, kinderen van Israel,
looft den Heer en prijst hem
onder de volken; want dadrom
heeft hij u verstrooid onder de
volken, die hem niet kennen,
opdat gij zijne wonderen zoudt
verkondigen en de volken erkennen zouden, dat er geen almachtig
God is dan hij alleen.
4. Hij heeft ons gekastijd om
onze zonden: door zijne goedheid
helpt hij ons weder.
5. Ziet wat hij aan ons gedaan
heeft; looft hem in zijne werken
met vreeze en sidderen, en prijst
hem, die eeuwig heerscht.
6. En ik wil hem ook prijzen
in dit land, waarin wij gevangen
zijn; want hij heeft zijne wonderen
aan een zondig yolk bewezen.
7. Daarom bekeert u, gij zondaars, en doet goed voor God en
gelooft, dat hij u goedheid betoont .
8. En ik wil mij van harte
verheugen in God.
9. Looft den Heer, gij zijne
uitverkorenen, houdt vreugdedagen en prijst hem.
10. Jeruzalem, gij stad Gods,
God zal u kastijden om uwe
werken, maar hij zal zich weder
over u ontfermen.
11. Looft den Heer voor zijne
gaven en prijst den eeuwigen
God, opdat hij zijne hut weder
bouwe en al uwe gevangenen
wederhale, dat gij u eeuwig moogt
verheugen.
12. Gij zult als een heldere
glans lichten en aan alle einden
der aarde zal men u eeren.
13. Van verre landen zal men
1. Maar Tobia deed zijnen tot u komen en geschenken
13 • mond open, loofde God en brengen;

10. maar de goddeloozen brengen zichzelf om het leven.
11. Zoo wil ik nu de waarheid
openbaren en het geheime bevel
u niet verbergen.
12. Toen gij zoo bitterlij k weendet en badt, van den maaltijd
opstondt en de dooden begroeft,
de lijken heimelijk in uw huis
hieldt en die begroeft bij nacht,
bracht ik uw gebed voor den Heer;
13. en dewijl gij God lief
waart, moest het zoo zijn: zonder
aanvechting moest gij niet blijven,
opdat gij beproefd mocht worden.
14. En nu heeft God mij gezonden, opdat ik u zoude genezen
en den boozen geest verdrijven,
die bij uwe schoondochter Sara
was.
15. En ik ben Rafael, een der
zeven Engelen, die voor den
Heer staan.
16. Toen zij dat hoorden, werden zij verschrikt, sidderden en
vielen op hun aangezicht ter
aarde.
17. En de Engel sprak tot hen:
Hebt goeden moed en vreest
niet;
18. want God heeft het zoo
willen hebben, dat ik bij u ben
geweest; looft en dankt hem.
19. Het scheen wel, alsof ik
met u at en dronk; maar ik gebruik onzichtbare spijs, die geen
mensch kan zien.
20. En nu is het tijd, dat ik
weder heenga tot hem, die mij
heeft gezonden: dankt gij God
en verkondigt zijne wonderen.
21. En toen hij dat gezegd
had, verdween hij voor hunne
oogen en zij zagen hem niet meer.
22. En zij vielen neder, drie
uren lang, en dankten God; en
daarna stonden zij op en verbreidden dat alles en verkondigden zijne groote wonderen.
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14. in u zullen zij den Heer
aanbidden en gij zult het heiligdom genoemd worden. Den grooten naam des Heeren zullen zij
in u aanroepen.
15. Vervloekt zullen zijn alien,
die u verachten; verdoemd zullen
zijn allen, die u lasteren; gezegend
zullen zijn alien, die u bouwen.
16. Maar gij zult u verheugen
over uwe kinderen, want zij zullen
alien gezegend en tot den Heer
gebracht worden.
17. Welgelukzalig zijn zij, die
u liefhebben en die u toewenschen,
dat het u welga.
18. Mijne ziel, loof den Heer,
want de Heer onze God zal de
stad Jeruzalem van alle droefenissen verlossen.
19. Wat geluk voor mij, zoo
de overgeblevenen van mijn zaad
Jeruzalem in hare heerlijkheid
zullen zien !
20. Jeruzalems poorten zullen
van saffier en smaragden gebouwd
worden en al hare muren van
edelgesteenten rondom;
21. met wit en rein marmer
zullen al hare straten geplaveid
worden en op alle straten zal men
Hallelujah zingen.
22. Geloofd zij God, die haar
verhoogd heeft, en zijn rijk blijve
eeuwig over haar ! Amen.
Na deze gebeurtenissen,
14 •1.toen
Tobia weder ziende

was geworden, leefde hij nog
tweeenveertig jaren en zag zijne
kindskinderen.
2. En toen hij nu honderd en
twee jaren oud was, werd hij met
eer begraven te Nineve.
3. Want toen hij zesenvijftig
jaren oud was, werd hij blind en
in het zestigste jaar werd hij
weder ziende.
4. En hij heeft den overigen
tijd zijns 'evens vergenoegd doorgebracht en nam toe in godsvrucht en stierf in goeden vrede.
182

5. Maar voor zijnen dood riep
hij zijnen zoon Tobia en zeven
jongelingen, zijns zoons kinderen,
en sprak tot hen:
6. Trek naar Medie, mijn zoon !
Nineve zal haast te gronde gaan,
want het woord des Heeren zal
niet falen, maar in Medie zal
alsdan nog een tijd lang vrede
zijn; en onze broeders, die nog in
het land zijn, zullen verstrooid
worden in het goede land. En
Jeruzalem zal woest zijn en het
huis Gods daarin verbrand
worden en een tijd lang woest
zijn.
7. Maar God zal zich hunner
weder ontfermen en ze in het land
terugvoeren en zij zullen het huis
bouwen, niet zooals het eerst
geweest is, tot der tijden loop
vervuld is. En daarna zullen zij
terugkeeren uit hunne gevangenissen en Jeruzalem opbouwen
en het huis Gods zal daarin
prachtig gebouwd worden voor
eeuwig, gelijk de profeten gesproken hebben.
8. En de heidenen zullen zich
bekeeren, dat zij God den Heer
waarlijk vreezen; en zij zullen
hunne afgoden verlaten en te
Jeruzalem komen en daar wonen.
9. En alle heidenen en koningen zullen zich in haar verheugen
en Israels God aanbidden.
10. Zoo hoort nu, mijne zonen,
naar uwen vader; dient den Heer
in waarheid en houdt u aan hem'
oprechtelij k.
11. Doet hetgeen hij geboden
heeft en leert dat uwen kinderen,
opdat zij ook aalmoezen geven,
dat zij God altijd vreezen en hem
betrouwen van ganscher harte.
12. En, lieve kinderen, hoort
naar mij en blijft niet hier te
Nineve; maar wanneer gij uwe
moeder ook begraven hebt, naast
mij, in mijn graf, maakt u alsdan
op, dat gij vanhier trekt;
13. want ik zie, dat de zonde

van Ninevê aan haar een einde
zal maken.
14. En terstond na den dood
zijner moeder trok Tobia met
zijne vrouw, kinderen en kindskinderen weg van Ninevê en
reisde naar Medie tot zijnen
schoonvader en de vrienden zijner
vrouw,
15. En vond hen frisch en gezond, in een goeden, gerusten
ouderdom, en hij verzorgde hen.
En toen zij stierven, drukte hij
hun ook de oogen toe, en kreeg

alzoo Raguels geheele bezitting
en goederen, en leefde tot in het
vijfde geslacht en zag zijne kinderen en kindskinderen.
16. En toen hij negenennegentig
jaren oud was, die hij in de vreeze
Gods vergenoegd had doorgebracht, begroeven zijne vrienden
hem.
17. En zijn geheele geslacht
ging voort heilig te wandelen en
te leven, zoodat zij aangenaam
waren voor God en de menschen en
bij alien, die in het land woonden.

Ester.
Ester's onmacht.
1. En ten derden dage leide
• zij hare dagelijksche kleederen of en trok haar koninklijk
sieraad aan;
2. en zij was zeer schoon en
riep God, den Heiland, aan, die
alles ziet, en nam twee dienstmaagden mede en leunde sierlijk
op de eene, maar de andere volgde
haar en droeg haar den sleep
van den rok na;
3. en haar aangezicht was zeer
schoon, liefelijk en vroolijk, maar
haar hart was vol angst en zorg.
4. En toen zij door al de deuren
inkwam, trad zij tegenover den
koning, waar hij zat op zijnen koninklijken troon, in zijne koninklijke kleederen, die vol goud en
edelgesteenten waren, en hij was
verschrikkelijk om aan te zien.
5. Toen hij nu de oogen ophief, die van heerlijkheid straalden, en haar toornig aanzag,
werd de koningin zeer bleek en
zonk in onmacht en leide het
hoofd op de dienstmaagd.
6. Toen veranderde God het
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hart des konings tot goedheid
en hij werd bezorgd voor haar en
sprong van zijnen troon en omving haar met zijne armen, totdat zij weder tot zichzelf kwam,
en sprak haar vriendelijk aan:
Hoe is het, Ester ? Ik ben uw
broeder, vrees niet. Gij zult niet
sterven; want dit verbod gaat
alle anderen aan, maar u niet;
kom herwaarts.
7. En hij hief den gouden
schepter op,
8. en leide hem op hare schouders en kuste haar en zeide:
Spreek tot mij.
9. En zij antwoordde: Toen ik
u aanzag, dacht ik een Engel
Gods te zien; daarom verschrikte
ik voor uwe groote majesteit.
10. Want gij zijt zeer verschrikkelijk en uwe gestalte is gansch
heerlij k.
11. En toen zij zoo sprak, zonk
zij weder in onmacht en viel terneder.
12. Maar de koning verschrikte,
benevens al zijne dienaars, en zij
troostten haar.
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De historie van Susanna en Daniel.
Susanna en Daniel.
1. Er was een man te Babylon,
genaamd Jojakim.
2. Die had eene vrouw, die
Susanna heette, de dochter van
Hilkia; die was zeer schoon en
ook godvreezend;
3. want zij had vrome ouders,
die haar onderwezen hadden in
de wet van Mozes.
4. En haar man, Jojakim, was
zeer rijk en had een schoonen hof
aan zijn huis; en de Joden
kwamen steeds bij hem te zamen,
dewijl hij de voornaamste man
was onder hen alien.
5. En er werden in dat jaar
twee oudsten uit het yolk tot
rechters gesteld; dat waren zulke
lieden, van welke de Heer gezegd
had: Hunne rechters bedrijven
alle boosheid te Babylon.
6. Dezen kwamen dagelijks tot
Jojakim; en wie eene zaak had,

moest aldaar voor hen komen.
7. En als het yolk weg was,
omtrent den middag, placht
Susanna in haars mans hof te
gaan.
8. En als de oudsten haar
dagelijks daarin zagen gaan,
werden zij met kwaden lust
jegens haar ontstoken,
9. en werden verzot en wierpen
de oogen zoo geheel op haar, dat
zij niet naar den hemel konden
zien en noch aan het woord noch
aan de straf van God dachten.
10. Maar zij waren beiden
tegelijk jegens haar ontstoken.
11. En de een schaamde zich
om het den ander te openbaren
en elk had gaarne met haar geboeleerd.
12. En zij namen haar dagelijks
naarstig waar, opdat zij ze slechts
zien mochten. En de een sprak
tot den ander:
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13. Kom laat ons naar huis
gaan, want het is nu etenstijd.
14. En toen zij van elkander
gegaan waren, keerde elk daarna
weder, en zij kwamen tegelijk
weder bijeen. Toen nu de een
den ander vraagde, bekenden zij
beiden hunnen kwaden lust. Daarna werden zij het met elkander
eens om er op te wachten, wanneer zij de vrouw alleen mochten
vinden.
15. En toen zij een geschikten
dag bestemd hadden om op haar
te loeren, kwam Susanna met de
twee dienstmaagden, gelijk hare
gewoonte was, in den hof om
zich te baden; want het was zeer
heet.
16. En er was geen mensch in
den hof dan deze twee oudsten,
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die zich heimelijk verstoken hadden en op haar loerden.
17. En zij sprak tot hare dienstmaagden: Haalt mij balsem en
zeep, en sluit den hof toe, opdat
ik mij bade.
18. En de dienstmaagden deden
gelijk zij bevolen had en sloten
den hof toe, en gingen door de
achterdeur uit om haar te brengen hetgeen zij hebben wilde; en
zij werden de mannen niet gewaar,
want zij hadden zich verstoken.
19. Toen nu de dienstmaagden
uit waren, kwamen de twee
oudsten voor den dag en liepen
tot haar en spraken:
20. Zie, de hof is toegesloten
en niemand ziet ons en wij zijn
ontstoken in liefde jegens u,
daarom doe onzen wil.

21. Doch indien gij niet wilt,
zullen wij tegen u getuigen, dat
wij een jonkman alleen bij u
gevonden hebben, en dat gij uwe
dienstmaagden daarom hebt heen
gezonden.
22. Toen zuchtte Susanna diep
en sprak: Ach, in wat grooten
nood ben ik! Want indien ik dat
doe, ben ik des doods; en doe ik
het niet, zoo kom ik niet uit uwe
handen.
23. Doch ik wil liever onschuldig in de handen der menschen vallen dan tegen den Heer
zondigen.
24. En zij begon luid te roepen.
Maar de oudsten riepen ook over
haar;
25. en de een liep heen naar
de deur des hofs en deed ze open.
26. Toen nu het huisgezin dat
geroep hoorde, liepen zij uit in
den hof door de achterdeur om
te zien wat haar wedervaren was.
27. En de oudsten begonnen
zoodanig van haar te spreken,
dat de knechten zich harentwege
schaamden; want iets dergelijks
was tevoren nooit van Susanna
gehoord geworden.
28. En des anderen daags, toen
het yolk in het huis van haren
man Jojakim te zamen kwam,
kwamen ook de twee oudsten, vol
van valsche list tegen Susanna,
opdat zij haar ter dood mochten
brengen,
29. en spraken tot al het yolk:
Zendt heen en laat Susanna, de
dochter van Hilkia, jojakims
huisvrouw, bier halen .
30. En toen zij ontboden werd,
kwam zij met hare ouders en kinderen en hare geheele maagschap.
31. Zij nu was zeer teeder en
schoon;
32. daarom lieten deze booswichten haar den sluier wegrukken, met welken zij bedekt
was, opdat zij zich aan hare
schoonheid vermaakten.

33. En allen, die bij haar
stonden en haar kenden, weenden
om haar.
34. En de twee oudsten stonden op, midden onder het yolk,
en legden de handen op haar hoofd.
35. Maar zij weende en hief
de oogen op naar den hemel;
want haar hart had vertrouwen
op den Heer.
36. En de oudsten begonnen en
spraken: Toen wij beiden alleen
in den hof rondgingen , kwam zij
daarin met twee dienstmaagden
en sloot den hof toe en zond de
dienstmaagden van haar.
37. Toen kwam een jonkman
tot haar, die zich verstoken had,
en legde zich bij haar.
38. Maar toen wij in een hoek
van den hof zulk een schande
zagen, liepen wij haastig toe en
vonden ze bij elkander.
39. Maar den jonkman konden
wij niet machtig worden; want
hij was ons te sterk en stiet de
deur open en sprong weg.
40. Doch haar grepen wij en
vraagden wie de jonkman was;
maar zij wilde het ons niet zeggen.
Dat getuigen wij.
41. En het yolk geloofde die
twee, als rechters en oversten van
het yolk en veroordeelde Susanna
ter dood.
42. Maar zij riep met eene luide
stem en sprak: Heer, eeuwige God,
gij, die alle verborgenheden kent
en alle dingen tevoren weet, eer
zij geschieden, gij weet,
43. dat deze eene valsche getuigenis tegen mij gegeven hebben;
en nu zie, ik moet sterven, hoewel
ik nochtans onschuldig ben in
hetgeen zij boosaardig tegen mij
gelogen hebben.
44. En God verhoorde haar
roepen.
45. En toen men haar heenleide ter dood, verwekte God
den geest eens jongelings, genaamd Daniel.
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46. Die begon overluid te
roepen: Ik wil onschuldig zijn
aan dit bloed !
47. En al het yolk keerde zich
om tot hem en vraagde hem, wat
hij met die woorden meende ?
48. Maar hij trail onder hen
en sprak: Zijt gij van Israel zulke
dwazen, dat gij eene dochter
van Israel veroordeelt, eer gij
de zaak onderzoekt en daarvan
verzekerd wordt ?
49. Keert weder voor het gerecht; want dezen hebben eene
valsche getuigenis tegen haar
gesproken.
50. En al het yolk keerde
haastig weder. En de oudsten
spraken tot Daniel: Zet u hier bij
ons en onderricht ons, dewijl God
u tot zulk een rechterambt roept.
51. En Daniel sprak tot hen:
Brengt ze van elkander, zoo zal
ik ieder afzonderlijk verhooren.
52. En toen zij van elkander
gebracht waren, riep hij den een
en sprak tot hem: Gij ondeugende,
oude booswicht, nu treffen u uwe
zonden, welke gij tevoren bedreven hebt,
53. toen gij onrechtvaardige
oordeelen veldet, en de onschuldigen veroordeeldet maar de
schuldigen losliet, daar nochtans
de Heer geboden heeft: Gij zult
de vromen en onschuldigen niet
dooden.
54. Hebt gij nu deze gezien,
zeg dan, onder wat boom hebt
ge ze bij elkander gevonden ?
55. En hij antwoordde: Onder
een lindeboom. Toen sprak Daniel:
Recht zoo, de Engel des Heeren
zal u vinden en vaneenrijten;
want met uwe logen brengt gij
uzelf om het leven.
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56. En toen deze weg was, liet
hij den ander ook voor zich komen
en sprak tot hem: Gij aard van
Kanaän en niet van Juda, de
schoonheid heeft u bedrogen en
de kwade lust heeft uw hart
verkeerd.
57. Alzoo hebt gijlieden met de
dochters van Israel gehandeld
en zij hebben uit vrees uwen wil
moeten doen; maar deze dochter
heeft in uwe boosheid niet bewilligd.
58. Nu zeg mij, onder wat
boom hebt gij ze bij elkander
betrapt ? Maar hij antwoordde:
Onder een eik.
59. Toen sprak Daniel: Recht
zoo, de Engel des Heeren zal u
teekenen en zal u in stukken
houwen; want met uwe logen
brengt gij uzelf om het leven.
60. Toen begon al het yolk met
luider stem te roepen en zij prezen
God, die degenen helpt, die op
hem hopen en vertrouwen.
61. En zij stonden op tegen de
twee oudsten, dewiji Daniel hen
uit hun eigen woorden overtuigd
had, dat zij valsche getuigen
waren,
62. en deden hun naar de wet
van Mozes, gelijk zij aan hunnen
naaste verdiend hadden, en doodden ze. Alzoo werd op dezen
dag het onschuldige bloed verlost .
63. Maar Hilkia met zijne huisvrouw loofden God wegens hunne
dochter Susanna, met haren man
Jojakim en de geheele maagschap,
omdat er niets schandelijks aan
haar bevonden was.
64. En Daniel werd groot voor
het yolk, van dien dag of en
daarna voor altoos.

