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DE VONDELING VAN DE PRINSES .
Als er een kindje geboren is, ligt het gewoonlijk in zijn
wieg of in Moeders arm . Maar nu en dan vindt men een
kindje, dat hulpeloos neerligt, en niemand weet waar zijn
moeder is gebleven . Dan moeten vreemde menschen zoo'n
kindje mee naar huis nemen . Dan noemt men het : „een
vondeling" . En nu zal ik jelui vertellen van de merkwaardigste
vondeling op de wereld.
't Is lang, lang geleden, meer dan honderd - ja, meer
dan duizend jaar. 't Was heel ver weg, in het land, waar
de ooievaar 's winters heen vliegt . Dat land heet Egypte.
Ook toen, lang, lang geleden, vloog de ooievaar naar
Egypte, en Rep zijn lange, roode pooten to baden tusschen
riet en biezen aan de oevers van den Nijl . En zoo gebeurde
het eens, dat de ooievaar zijn vleugels uitsloeg, en uit de
biezen opvloog, want er kwam iemand aan . Maar de ooievaar
had niet bang hoeven to wezen . 't Was de prinses maar,
met haar meisjes, die wilde baden .
De prinses was de dochter van den koning . Maar in
Egypte zeiden ze : de dochter van Farao. Want de man,
then wij een koning noemen, heette in Egypte : Farao.
De dochter van Farao en haar meisjes liepen een eind
langs de rivier. Toen bleef de prinses staan, en zei : ,Wat
is dat, dat daar tusschen het riet drijft? Een kistje? Laat
ons eens zien, wat er in is."
Een van de meisjes nam haar kleedje op, en waadde er
heen, en ze kwam al gauw met het kistje terug .
Dat was niet heel zwaar. Want het was van biezen
Kinderbijbel .
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gemaakt . Maar er was iets in . En toen de prinses er in keek,
zag ze een kleinen jongen .
Hij had in het kistje liggen slapen, maar nu sloeg hij de
oogen op en begon to schreien .
,,Dat is een kleine Hebreeuwsche jongen," zei de dochter
van Farao. En ze vond, dat ze nog nooit zoo'n mooi jongetje
gezien had, met zulke prachtige, heldere oogen . En ze kreeg
medelijden met hem, omdat hij 't zoo koud had, en hongerig was .
,,Dat zal min jongetje zijn," zei de prinses. „En hij zal
Mozes heeten ; dat beteekent : ,vondeling", want ik heb
hem zelf gevonden en hem uit het water opgenomen .
,,Maar hoe zullen wij hem to drinken geven ?"
Op dat oogenblik kwam een Hebreeuwsch meisje aanloopen . Ze boog voor de prinses, en zei
,,Zal ik gauw een Hebreeuwsche vrouw halen, die den
kleinen jongen to drinken kan geven ?"
„Ja, gauw maar," zei de prinses.
En het duurde niet lang, of het meisje kwam terug met
een groote, slanke Hebreeuwsche vrouw . Ze had groote,
heldere oogen, zooals de kleine jongen.
De dochter van Farao legde den jongen in de armen
van de Hebreeuwsche vrouw, en zei : , Neem hem mee
naar huis, en geef hem to drinken, en pas goed op hem .
Dan zal ik er u voor beloonen . Want hij zal mijn eigen
kleine jongen zijn . En als hij groot wordt, zal ik hem bij
mij in mijn paleis nemen ."

HOE HET KIND BIJ ZIJN EIGEN MOEDER KWAM .
De Hebreeuwsche vrouw legde den kleinen Mozes aan
haar borst, en gaf hem to drinken . Zoo lag hij, terwijl zij
hem naar huis droeg. En zoodra zij in haar kamer was
gekomen, legde zij hem in een wieg, die daar stand. En
daar viel de jongen oogenblikkelijk in slaap . En nu knielde
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de vrouw neer bij de wieg, en strekte beide handen uit
naar den hemel, en zei : „Ik dank U, God van Abraham,
Izaak en Jakob !"
En ze schreide van louter geluk . Want nu moet jelui
eens hooren !
Die vrouw was de eigen, echte, wezenlijke moeder van
kleinen Mozes . En die wieg was de eigen wieg van then
kleinen jongen . En zijn moeder had hem daar in die wieg
verstopt, van den dag af, dat hij geboren werd. Drie maanden Lang had ze hem verstopt, en kleeden voor de vensters
gehangen, om to maken, dat de knechten van Farao niet
zouden merken, dat daar binnen een Hebreeuwsch jongetje
was . Want Farao had besloten, dat hij niet meer Hebreeuwers
in het land wou hebben, dan er al waren, en daarom had
hij bevolen, dat, zoodra er een Hebreeuwsch jongetje geboren werd, het van de moeder moest worden weggenomen
en in den Nijl gegooid. Dat was een leelijk, wreed bevel .
't Was echt een groote zonde . Maar daar gaf Farao niet
om. Want hij was een goddelooze heiden . Dat waren zijn
knechten ook. Zij kwamen aan de huizen van de Hebreeuwers, en bonsden op de deuren met hun vuisten, en wilden
binnenkomen, om to zien of er ook jongetjes daar binnen
waren. Op de meisjes letten ze niet . Die mochten wel blijven
leven . Maar de jongetjes moesten in den Nijl worden gegooid .
Maar deze Hebreeuwsche vrouw had goed opgepast, en
de knechten waren niets to weten gekomen . Eindelijk durfde
zij toch haar jongetje niet meer thuis houden . Toen had ze
een kistje gevlochten van riet en biezen, het van buiten met
pik en van binnen met klei besmeerd, en er haar kleinen
jongen in gelegd, nadat ze hem eerst genoeg had laten
drinken. Toen hij lekker sliep, had ze het kistje genomen,
het naar de rivier gebracht, en het daar tusschen het riet
aan den oever gezet, terwijl ze zei : „God van Abraham,
Izaak en Jakob, neem mijn kleinen jongen in Uw hoede !"
Ze zag hoe het kistje tusschen het riet dreef, en door de
kleine golfjes werd gewiegd . Toen ging ze naar huis .
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Maar zij had haar dochter op wacht gezet bij de rivier,
zoodat ze tusschen het riet kon gaan staan en een oogje
op 't kistje houden, en zien hoe het ging.
En toen zag zij, hoe de dochter van Farao met haar
meisjes aankwam, en hoe het kistje werd opgenomen . En
toen was zij gauw aan komen loopen, en had gevraagd of
zij een Hebreeuwsche vrouw zou halen om de voedster van
den kleinen jongen to zijn .
En de Hebreeuwsche vrouw werd gehaald, en dat was
de eigen moeder van den kleinen Mozes .
Maar dat wist de prinses niet . Zij wist niet beter of hij
was een vondeling.
En ze kon aan hem zien, dat hij een Hebreeuwsche
jongen was. En dus mocht hij niet blijven leven . Maar de
prinses ging naar haar vader, Farao, en vroeg of kleine
Mozes toch mocht blijven leven . Farao fronste eerst de
wenkbrauwen, maar zijn dochter streek hem over de wangen, en vroeg het zoo vriendelijk, dat Farao toegaf, en zijn
knechten zei, dat ze den kleinen Mozes met rust moesten
laten . Want hij zou als de zoon van de prinses zijn .
WAT DE MOEDER HAAR KLEINEN JONGEN VAN
DEN GOEDEN GOD VERTELDE, DIE HEMEL EN
AARDE SCHIEP.
In het paleis wilden zij geen last van kleine kinderen
hebben, en daarom mocht Mozes jaar in, jaar uit bij zijn
voedster blijven. En zijn voedster was immers zijn eigen
moeder . Zij leerde hem loopen, en ze leerde hem praten .
En zij vertelde hem verhaaltjes.
Op een dag zat de moeder to werken, en de kleine jongen liep to spelen . Maar opeens zegt hij : ,Moeder !"
„Ja, mijn jongen ."
,,Wie is het, waar u dat tegen zegt ?"
,,Wat zeg ik dan, mijn jongen ?"
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,,U zegt : God van Abraham, Izaak en Jakob !"
Toen legde de moeder haar werk in den schoot, en riep
Mozes bij zich, en zei
,,De God van Abraham, Izaak en Jakob is de God van
je vaderen . Hij is het, die hemel en aarde heeft geschapen ."
De kleine Mozes zag op naar den hemel, die blauw was
en helder, met schitterende witte wolken . En hij zei
,,Vertel me daarvan !"
„Ja, luister dan goed ."
En nu zullen wij het mooie, vrome verhaal hooren, dat
de moeder van Mozes vertelde van den goeden God, die
hemel en aarde schiep .
In het eerst was er niemand dan de goede God . Maar
Hij wilde wezens hebben om goed voor to zijn. En die
moesten een woonplaats hebben . En daarom schiep God
hemel en aarde .
Maar het was heelemaal donker . Dat wilde God niet
hebben. Daarom zei Hij
,,Er zij licht!"
En het werd licht .
En God zag, dat het licht goed was . Maar een beetje
donker moest er toch wezen om in to slapen . En dat
noemde God : Nacht. Maar het licht noemde Hij : Dag.
En het werd avond en het werd morgen : de eerste dag .
En zoo ging het door, den eenen dag na den anderen .
En God zette de zon aan den hemel om overdag to
schijnen, en de maan om 's nachts to schijnen, en de sterren .
En de hemel was heerlijk en helder. Maar op aarde was
niet anders dan water .
Toen liet God zijn adem gaan over de wateren . En zie,
het droge land kwam to voorschijn. Maar er bleef ook nog
water over, en God noemde dat : Zee. En God zei : ,Daar
zal de zee zijn, en daar het droge land." En God zag
hoe mooi dat was .
Maar het zou nog mooier worden . Want God zei : ,Nu
zal uit de aarde groen gras opkomen, en planten, en strui-
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ken, en boomen." En dat kwam albs. En God zag hoe
mooi het was.
Maar den volgenden dag zei God : , Nu zullen er levende
wezens zijn ."
En dadelijk wemelde het van visschen in het water en
van vogels in de lucht. De vogels hadden vleugels, en
vlogen recht op naar den hemel .
En den volgenden dag zei God weer, dat er dieren
zouden to voorschijn komen, die over de aarde zouden
loopen en kruipen . En de dieren kwamen : alle verschillende
soorten : Leeuwen, en olifanten, en herten ; ook paarden,
koeien en schapen ; ook kleine dieren, slangen, hagedissen,
mieren, Onze-lieve-Heers-haantjes, - alle groote en kleine,
alle wilde en tamme dieren . En God zag ze alle, en verheugde zich over hen ; en Hij zegende ze, en zei, dat ze
jongen zouden krijgen en steeds meer in aantal worden
over de heele aarde .
Toen zei God eindelijk : ,Nu zal ik mij inspannen en
menschen scheppen . Zij zullen op mij gelijken . En voor
hen zal ik het allermeeste goed zijn . En zij zullen mij
helpen om de aarde in orde to houden ."
Toen schiep God twee menschen : een man en een
vrouw . Uit aarde maakte hij ze, en ademde over hen . Toen
werden zij levend. En zij waren als beelden van God zelf.
En God zegende hen, en zei : Ge zult kinderen krijgen,
en velen in aantal worden, en de heele aarde vullen en
over haar heerschen . En ge zult regeeren over de visschen
en de zee, en de vogels onder den hemel en alle dieren,
die over de aarde kruipen .
In zes dagen had God dit alles gedaan . En God zag
hoe mooi het was - apes wat Hij geschapen had . En nu
rustte God den zevenden dag . En hij zei, dat de zevende
dag een heilige dag zou zijn ; want op then dag had God
zelf uitgerust van het scheppen van hemel en aarde, en al,
wat daarop is.
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Zoo vertelde de moeder haar kleinen jongen van God,
die hemel en aarde schiep . Misschien had God het niet
heelemaal zoo gedaan . Maar de moeder van Mozes kon
het niet beter vertellen, want zij had het zoo van haar
moeder gehoord, toen zij nog een kind was .
WAT DE MOEDER VERDER VERTELDE VAN
ADAM EN EVA IN HET PARADIJS.
De moeder van Mozes had nog veel mooie verhalen to
vertellen . En haar kleine jongen kreeg ze allemaal to hooren .
Op een avond voor hij naar bed ging, vertelde ze hem
het verhaal, dat nu komt .
Adam en Eva heetten de twee menschen, die God
geschapen had . Er moesten er twee zijn . Want God had
gezegd : , Het is niet goed voor den mensch om alleen to
zijn ." Zij moesten met hun beiden zijn : man en vrouw, en
kinderen en kleinkinderen krijgen, zoodat er veel menschen
kwamen . En zij moesten de aarde bevolken en die beheerschen .
Maar eerst zouden ze in den tuin van God wonen .
Want God had een tuin gemaakt, daar waar de zon
opgaat . Die heette : de tuin van Eden . Maar men noemt
die ook : het Paradijs .
En God nam Adam en Eva mee in den tuin, en gaf
hun een mooi prieel om in to wonen . Daar hadden zij het
heerlijk, en elken morgen gingen zij den tuin verzorgen .
En daar speelden zij en plukten bloemen . Ze waren naakt,
maar dat wisten zij niet . Ze waren zoo blij, en hielden
zooveel van elkaar . En iederen avond, als de zon onderging, kwam de goede God in den tuin en wandelde met hen .
In den tuin van het Paradijs stond een prachtige boom
met wonderlijke vruchten . Die heette : de boom des Levens .
Maar er waren nog veel andere boomen, vol van de heerlijkste soort vruchten . Men had maar een tak naar beneden
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to buigen om ze to plukken . En God had aan Adam en
Eva gezegd : ,Eet zooveel ge wilt van alle boomen . Er is
maar 66n boom, die midden in den tuin staat en de boom
der kennis heet . Daar moogt ge niet van eten . Want dat
kunt ge niet verdragen . Nu nog niet."
Toen pasten Adam en Eva op, dat ze niet aan den boom
der kennis kwamen . Want dat had God immers gezegd .
En Hij wist het beste wat goed voor hen was .
God was immers zoo goed voor hen geweest, en had
hun zooveel gegeven . Het zou schande zijn Hem ongehoorzaam to zijn.
Maar de slang lag to loeren in het gras . En zij stak haar
kop op, en siste met haar tong, en zei tegen Eva : „Is dat
waar, dat jelui niet van alle boomen in den tuin moogt eten?"
„Ja," antwoordde Eva, ,we mogen van alle boomen eten,
zooveel we willen . Alleen van then eenen boom midden in
den tuin niet . Daar, heeft God gezegd, mogen we niet aankomen ; want dat is niet goed voor ons ."
"Jawel," siste de slang, ,dat is juist goed voor jelui.
Want dan kun jelui uit je oogen zien en wijs worden . God
wil niet, dat jelui even wijs wordt als Hij . Maar daar moet
jelui je niet aan storen . Kom maar ! Kom bier en kijk eens
wat dat voor een prachtigen boom is ! 't Kan je toch niet
hinderen, dat je er naar kijkt ."
Dat vond Eva ook. Ze kon toch wel naar den boom
kijken . Als ze een takje naar beneden trok, en alleen maar
even naar de vruchten keek, en dan den tak weer losliet,
dan had ze toch niet van den boom gegeten .
Ze trok een takje naar beneden en keek naar de vruchten .
En ze waren zoo mooi en zagen er zoo lekker uit . Hoe
langer ze er naar keek, hoe meer ze begon to watertanden .
Eer ze het wist, had ze een vrucht afgeplukt en er in gebeten . En nu vergat ze alles, omdat de vrucht zoo heerlijk
smaakte . Ze plukte er meer en at ze op . En ze plukte een
paar voor haar man, en Rep naar hem toe . En ze bracht
er ook hem toe to proeven en to eten .
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Nu hadden ze van den boom der kennis gegeten, en nu
ontdekten ze allebei, dat ze naakt waren . En ze werden verlegen en begonnen zich kleeren van vijgebladen to maken.
Op datzelfde oogenblik hoorden ze Gods voetstappen . Hij
kwam in den tuin in de avondschemering . Maar Adam en
Eva liepen Hem niet tegemoet, en ze grepen Zijn hand niet,
zooals gewoonlijk . Neen, ze verstopten zich voor Hem in
de dichtste struiken .
Toen verhief God Zijn stem en riep : „Adam, waar zijt ge?"
En Adam kwam to voorschijn uit zijn schuilhoek . Hij
stond doodverlegen en zei tot God : "Toen ik Uw stap in
den tuin hoorde, werd ik bang en verstopte mij, omdat ik
naakt was ."
,,Wie heeft u gezegd, dat ge naakt waart?" zei God . ,Ge
hebt van den boom gegeten, waarvan ik u verbood to eten ."
,,Zij heeft er mij toe gebracht," antwoordde Adam .
,,Maar Eva ! Wat hebt ge gedaan ?" zei God.
,,De slang heeft mij verleid," zei Eva, en barstte in
schreien uit .
Toen keerde God zich tot de slang . ,Foei !" zei Hij .
,,Dat was een slechte daad ! Vervloekt zult gij wezen ! Kruip
en wentel u voort op uw buik, tot eens uw kop zal verbrijzeld worden !
,,Kom, kinderen," zei toen God tot Adam en Eva, ,ge
kunt niet langer hier in den tuin blijven . Ge moet weg om
iets ernstigs to leeren. Daar buiten, waar het regent en waait,
en waar de aarde dorens en distels draagt, moet ge aan
't werk. Daar zult gij, Eva, met smart uw kinderen ter
wereld brengen en gij, Adam, uw brood eten in het tweet
uws aanschijns, tot ge tot stof weerkeert . Want uit stof zijt
gij geboren ."
Maar God wilde toch niet, dat Adam en Eva het koud
zouden hebben, als zij buiten zouden komen . Daarom gaf
Hij hun elk een kleed van dierenvellen .
Maar toen moesten zij weg om de aarde to bebouwen .
En de deur van het Paradijs werd achter hen gesloten . En
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God zette twee geweldige Engelen voor de poort . Ieder van
hen had een vlammend zwaard in de hand, dat zij heen en
weer zwaaiden, opdat niemand komen zou en binnen dringen
tot den boom des levens, die in den tuin stond .
Nu hebben we al twee van de mooie, vrome verhalen
gehoord, die de kleine Mozes van zijn moeder hoorde. Maar ze
vertelde hem nog veel meer . Dat komt nu allemaal in dit boek .

KAIN EN ABEL.
Adam en Eva woonden niet meer in een prieel in den
tuin van het Paradijs. Ze moesten zelf zich een huis bouwen
en voor hun voedsel werken . Maar toen zij er aan gewend
waren en hun luiheid hadden overwonnen, merkten zij, dat
ze gezond en sterk werden door den arbeid.
De goede God kwam niet meer met hen wandelen . Zij
konden Hem niet zien, maar ze konden toch heel goed
voelen, dat Hij op hen neerzag uit den hemel, als zij hun
morgen- en avondgebed deden . En soms konden zij hooren,
dat Hij iets tegen hen zei .
Ze waren zoo blij, toen ze een kleinen jongen kregen, en
wat later nog een kleinen jongen . Den eerste noemden zij
Kain, en den tweede Abel .
De twee broers groeiden samen op, en speelden samen .
Maar Kain kon niet laten zijn broertje to plagen . Als Abel
stokjes in den grond had gestoken, om mee to spelen, kon
KaIn opeens ondeugend worden, en gooide ze om .
,,Pas op," zei zijn moeder, ,dat je ondeugendheid je niet
de baas wordt ! "
De broers konden niet altijd spelen, maar moesten ook
leeren werken . KaIn ploegde, zaaide en oogstte . Abel hoedde
schapen.
De eerste korenaren en de eerste lammeren moest ieder
jaar de goede God hebben, als bewijs van dankbaarheid,

Kain en Abel . Bladz . io .

II

omdat Hij den menschen al hun geluk en overvloed had
gegeven. Dan verbrandde men dat alles, wat God gegeven
zou worden, op een altaar, zoodat de rook naar den hemel
opsteeg. Dat noemde men : aan God offeren .
Toen KaIn het vuur op zijn altaar had aangestoken en
er zijn korenaren opgelegd, rookte het sterk . Maar de rook
sloeg van het altaar neer op de aarde, in het gezicht van
Kain. God wilde zijn offer niet hebben . Want KaIn was
in zijn hart niet goed en vroom .
Maar Abel was vroom . En toen hij zijn lammeren had
geslacht en op het vuur gelegd, steeg de rook regelrecht
op van het altaar tot heel boven in den hemel . Want God
wilde Abels offer graag aannemen .
Dat zag Kain, en hij werd dadelijk boos en jaloersch . Hij
was nu geen kleine jongen meer . Hij was opgegroeid en
groot geworden . Maar zijn boos karakter was ook gegroeid .
Hij had niet op tijd op zichzelf gepast, en nu was het
leelijke hem heelemaal de baas geworden .
Hij Rep maar aldoor naar den grond to kijken .
,,Zoo moet je niet doen," zei God tegen hem . ,Kijk naar
boven en word weer goed ."
Maar Kain wilde niet luisteren . Hij bleef naar beneden
kijken, en werd al somberder . Hij deed zijn morgengebed
niet meer en ook zijn avondgebed niet . Hij sliep 's avonds
boos in, en werd 's morgens boos wakker .
Toen zei hij eindelijk tegen zijn broeder : ,Ga met mij
naar het veld ."
En toen ze daar gekomen waren, begon Kain Abel to
stompen, en zij raakten aan het vechten . Onder 't vechten
werd KaIn woedend, greep een grooten steen, en gooide
then met alle kracht Abel naar het hoofd.
Abel viel om, en bleef op het veld liggen, met een groot
gat in het voorhoofd, waaruit het bloed stroomde . Hij bewoog zich niet meer . Hij was dood .
Toen liep Kain hard weg.
Maar God sprak tot hem, en zeide
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,, Waar

is Abel, uw broeder ?"
,,Dat weet ik niet," antwoordde Kain, ,ben ik mijns
broeders hoeder?"
Maar God sprak : , Wat hebt ge gedaan ? Uws broeders
bloed roept tot mij van de aarde!"
Toen voelde Kain hoe vreeselijk het was, wat hij had gedaan .
.1k kan het niet uithouden !" riep hij . „Ik kan niet blijven leven !"
„Jawel," zei God, „maar hier kunt ge niet blijven . Ge zult
verbannen worden van den grond, die uws broeders bloed
heeft gedronken ."
En Kain moest rondzwerven in ballingschap . Hij nam
niet eens afscheid van zijn vader en moeder. Heel alleen
moest hij trekken, naar een donkey, treurig land, ver weg .
J

DE ZONDVLOED, OF DE GROOTE
OVERSTROOMING .
Adam en Eva kregen een anderen zoon inplaats van
Abel . En ze kregen nog meer zonen en dochters . En die
kregen weer kinderen . Eindelijk was de aarde vol menschen .
Want dat had God immers gezegd, dat er veel zouden
komen en de aarde bevolken. En de bedoeling was, dat
God met vreugde op al die vele menschen neer zou zien .
Maar het ging heel anders. Want toen er zooveel menschen
kwamen, werden ze tegelijkertijd heel slecht . Ze wilden God
niet danken, en niet goed voor elkaar zijn . En ze wilden
heelemaal niet doen, wat God zei . Ze lachten maar, en deden
wat ze zelf wilden, alle mogelijke slechte en leelijke dingen .
Toen berouwde het den goeden God, dat Hij de menschen had geschapen. Hij wachtte lang, omdat Hij zien
wou, of zij zich toch niet eindelijk zouden bekeeren en
weer goed worden.
Maar eindelijk was Gods lankmoedigheid uitgeput. Als
Hij naar al die menschen keek en al het leelijke, wat ze
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deden, was het alsof de heele aarde vuil geworden was .
En er was niets anders aan to doen : God moest alle
sluizen van den Hemel open zetten en de aarde weer
schoon wasschen . Al die slechte menschen moesten omkomen,
zoodat er geen een van overbleef.
Maar er was een vrome man, die Noach heette . Hem
hadden de goddelooze menschen nooit kunnen bewegen om
mee to doen met hun slechte dingen . Hij had gezegd
,,Neen, ik wil met God wandelen ."
En toen hadden ze hem uitgelachen .
Maar God dacht : „Die man moet niet omkomen met
de anderen." En God sprak tot then vromen man, en zei
,,Bouw een ark van goed sterk hout . En richt die in
zooals ik u zeggen zal. Een geweldig groote ark moet het
zijn, 30o el lang, en 50 el breed en 3o el hoog . De
deksel op de ark moet zijn als het dak van een huis, en
de bodem als die van een schip, zoodat de ark kan varen .
Van buiten moet die goed geteerd worden . En van binnen
moeten er veel kamers in zijn, in drie verdiepingen boven
elkaar. Op zij van de ark moet een deur zijn, die goed
gesloten kan worden. Die ark moet ge in orde maken en
bij uw huis hebben staan, als de groote watervloed komt .
Want ik heb besloten, dat alle levende wezens zullen
omkomen. Maar u wil ik redden ; want ik heb gezien, dat
ge een rechtschapen man zijt . En gij zult in de ark ingaan,
gij en uw gezin . En alle soorten dieren zult ge bij u in
de ark nemen, een paar van iedere soort, een mannetje en
een wijfje . En ge zult levensmiddelen inzamelen voor u
en uw gezin, en voedsel voor alle dieren, en dat in de
ark bewaren ."
En Noach bouwde de ark, zooals God gezegd had. En
toen de tijd gekomen was, ging hij daarin, hij en zijn
vrouw, en zijn drie zonen : Sem, Cham en Jafeth, ieder
met zijn vrouw . Het waren alles samen vier menschenparen,
die in de ark gingen .
Toen ging Noach in de deur van de ark staan, en riep .
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En toen hadt je eens moeten zien! Daar kwamen alle dieren,
paar aan paar, een leeuw en een leeuwin naast elkaar, een
paar olifanten, een paar giraffen ; ook tamme dieren van
allerlei soon, en raven, en duiven, en ooievaars en zwaluwen, twee aan twee kwamen ze achter elkaar aan, in een
lange rij naar binnen bij Noach, door de deur van de ark .
Maar de vogels viogen door het venster, dat open stond .
En Noach had plaats voor hen alien .
En toen nu alien binnen waren : menschen en dieren,
sloot God zelf de deur achter hen dicht .
En nu kon er geen een meer binnen komen .
Toen ging God naar den hemel, en liet alle sluizen van
den hemel open zetten. Al die goddelooze menschen dachten nergens aan . Sommigen waren op een bruiloft, anderen
op een bal. Toen stroomde het water neer, zoodat wegen
en straten overstroomden . Het bleef maar stortregenen, en
al gauw liep het water in de huizen en vulde ze, zoodat
men eindelijk niet eens meer op den zolder wezen kon . De
menschen zaten in hooge boomen, of op de toppen van de
heuvels . Maar het water steeg en steeg, terwijl het onafgebroken regende, veertig dagen en nachten lang . Zulk een
geweldige overstrooming heeft men nooit gezien, nooit to
voren en ook nooit meer daarna . Daarom noemt men dat
den Zondvloed, dat beteekent : de groote overstrooming . Ten
slotte stond het water over de heele aarde vijftien ellen
boven de hoogste bergtoppen. Toen waren alle menschen
dood, en alle dieren, behalve zij, die in de ark waren .
Want de ark dreef als een schip op het water .

NOACH IN DE ARK .
De ark dreef op het water . Daarom been, aan alle kanten,
was er niets dan water.
Water en nog eens water over de heele aarde . Men
zag geen enkel groen eilandje ; er vloog geen vogel
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over bet water. Het was alsof de heele wereld dood was .
En zoo ging bet honderd dagen lang, en nog langer .
Toen dacht God aan de menschen en de dieren, die Hij
in de ark had. En God liet een drogen wind over de aarde
gaan, zoodat bet water begon to vallen .
Op een dag stond de ark vast. Die was gestrand ergens
boven op bet Ararat gebergte.
Het water bleef zakken, en de bergtoppen werden zichtbaar .
Noach verlangde er zoo naar, dat ook de boomtoppen
uit bet water to voorschijn zouden komen . Maar er waren
geen boomen op de woeste bergen, waar de ark op stond .
Neen, bet heerlijke groene land lag heel ver weg ; dat
kon Noach niet zien .
Toen nam hij een duif, droeg die naar bet venster van
de ark, en liet haar uitvliegen . De duif sloeg de vleugels
uit, en vloog been, weg naar bet mooie vruchtbare land in
de verte. Toen ze daar kwam, stond bet nog onder water .
De duif vloog been en weer over bet water, tot ze moe werd.
Toen keerde ze om, en kwam terug, en Noach strekte de
hand buiten bet venster, en nam haar weer bij zich in de ark .
Toen er zeven dagen waren voorbij gegaan, zond Noach de
duif weer uit . En toen zij des avonds terugkwam, zie toen had zij een versch olijfblad in den bek . Toen wist Noach,
dat de boomtoppen to voorschijn waren gekomen, en dat de
aarde gauw droog zou zijn . En hij liet nog zeven dagen
voorbijgaan. Toen zond hij de duif voor de derde maal uit .
En zij kwam niet meer terug .
Nu begon Noach z66 to verlangen om naar buiten to
komen . Hij nam bet dak van de ark, en zag rond . En toen
kwam God, en opende de deur, en sprak : ,Ga nu uit de
ark, gij en uw huisvrouw en uw zonen en hun vrouwen, en
alle dieren, al bet vee, en de vogels en de kruipende dieren .
Laat hen met u uitgaan, en wemelen over de aarde, en jongen
krijgen, en zich vermenigvuldigen .
Toen ging Noach uit de ark, en al de anderen met hem .
Uit de ark gingen zij, den berg af, naar beneden naar bet land .
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En de aarde was zoo rein en zoo mooi geworden .
En er waren geen booze en goddelooze menschen meer,
die hun kwaad wilden doen of hen tot zonde verleiden.
In de vreugde van zijn hart bouwde Noach een altaar,
en bracht een groot dankoffer aan God in den hemel .
En God antwoordde Noach, en sprak : ,Zie, ik zet mijn
boog aan den hemel ."
En op datzelfde oogenblik stond er een schitterende regenboog tusschen hemel en aarde .
En God sprak : „Die zal vriendschap tusschen hemel en
aarde beteekenen . En ik zal een verdrag met u en uw
nakomelingen sluiten, en met al de dieren, die met u uit de
ark zijn gekomen, dat er nooit meer zulk een groote watervloed zal komen . Maar zoolang de aarde staat, zal er zonneschijn komen na regen, zomer na winter, dag na nacht . En
daarom, als ik donkere wolken over de aarde zend, zal de
regenboog in de wolken to zien zijn . En dan ben ik daar,
die tegen u glimlacht, zoodat gij niet zult vreezen ."

DE TOREN VAN BABEL .
Nu komt er een nieuw verhaal, dat Mozes ook van zijn
moeder hoorde. Dat is niet heel lang . Dat is z66 :
Toen de menschen na den zondvloed weer meer in aantal
waren geworden, zoodat er heel veel waren, vonden zij een
groote vlakte, die uit enkel klei bestond . Toen bedachten
zij steenen to maken . Dat gaat zoo : men neemt een vierkant kistje, vult dat met natte klei, strijkt dat of met een
plankje, en keert het om met den bodem naar boven, zoodat
de zachte steen er uitvalt . Daarna laat men alle steenen in
de zon drogen, of brandt ze droog en vast in een oven .
De menschen legden zulke steenen op elkander met een
soort lijm er tusschen, die zij ook in den grond vonden .
En toen kregen zij zoo'n lust om huizen to bouwen .

De Zondvloed .

Bladz . 14 .
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,,Kom," zeiden zij, „laat ons elkaar helpen en een prachtige stad bouwen, waar wij allemaal in kunnen wonen ."
En ze werden z66 trotsch op alle huizen en paleizen,
die zij bouwden . Toen zeiden zij
,,Nu zullen wij midden in de stad een toren bouwen,
waar we echt mee kunnen pronken ."
En zij hielpen elkaar allemaal, en ze kregen het zoo druk
met bouwen, dat ze al het andere vergaten. Hoe hooger
de toren werd, hoe trotscher zij werden. En eindelijk zeiden zij
„Hoera ! wij bouwen den toren heel tot boven in den hemel ! "
Maar dat wilde God niet hebben . En Hij verwarde de
taal van de menschen . Tot nu toe hadden zij allen dezelfde
taal gesproken ; maar nu op eens konden zij elkaar niet
verstaan . En toen konden zij ook niet bij elkaar blijven .
Ze werden naar verschillende zijden over de heele aarde
verspreid . En ze waren niet klaar gekomen met het bouwen
van de stad, en ook niet met den toren . Babel noemde men
die stad, en de toren werd : „de toren van Babel" genoemd .
Want Babel beteekent : verwarring . En daar verwarde God,
de Heer, de taal van alle menschen .
DE HEER BEZOEKT ABRAHAM IN HET
BOSCH MAMRE .
Nu had de moeder van Mozes hem van den goeden God
verteld, die hemel en aarde schiep, en hoe hij de God was
van Adam en Eva, en van den vromen Abel, en zijn bloed
hoorde roepen van de aarde, en hoe hij de God van den
vromen Noach was, en hem redde uit den grooten watervloed .
Maar nu zou de moeder van Mozes hem vertellen hoe
de goede God ook de God van Abraham, Izaak en Jacob was .
,,Nu moet je goed luisteren," zei ze tegen hem, „want
vandaag begin ik aan de mooie geschiedenis van Abraham .
En die geschiedenis raakt jou ook . Want jij bent een
Hebreeuwsche jongen . En jij en alle Hebreeen, die hier
Kinderbijbel .
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in Egypte zijn komen wonen, en waar Farao zoo slecht voor
is, stammen allemaal of van den vromen en godvruchtigen
Abraham . Dit moet je weten en nooit vergeten, dat de vrome
Abraham de overgrootvader van jouw overgrootvader is .
Abraham was een oud man, en zijn vrouw Sara een nude
vrouw. Zij hadden geen kinderen, en hadden er ook nooit
gehad . Zij woonden in Hebron in Kanaans land . En zij
hadden hun huis staan onder een groep oude eikeboomen ;
't was een heel boschje . Men noemde die plaats : 't bosch
van Mamre.
't Was een warme zomerdag tegen den middag . Abraham
zat op een bank buiten zijn deur to rusten . Maar toen hij
opzag, kwamen er drie vreemde mannen aan . Het scheen,
dat ze het huis voorbij wilden gaan, den heuvel op . Maar
Abraham stond op, en ging haastig op hen toe, groette
hen vriendelijk, en zeide, dat zij toch vooral zijn deur niet
voorbij moesten gaan .
,,Gaat zitten, vreemdelingen," zei hij, „en rust wat in de
schaduw, en eet iets om u to sterken voor den tocht, eer
ge verder gaat ."
De drie mannen namen zijn aanbod in dank aan . En zij
gingen met hem, en namen plaats op de bank, onder den
grooten eikeboom .
Toen haastte Abraham zich naar binnen naar Sara.
,,Vrouw," zei hij, ,er zijn gasten gekomen . Bak spoedig
koeken voor hen."
Toen liep hij naar het veld, waar eenige kalveren liepen .
Hij zocht het beste en vetste uit . Dat gaf hij een van zijn
dienaars, opdat hij het spoedig zou slachten en bereiden .
En Abraham bracht den vreemden een groote kan versche
melk . En hij stond naast hen onder den boom, terwijl zij
dronken, en ook later . Abraham stond daar, en zag naar
de drie vreemde mannen, maar het meeste naar hem, die
in het midden zat . En op eens dacht hij
,, Wie zijn dat toch, die tot mij gekomen zijn, en hier
aanzitten, en eten aan mijn tafel?"
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Abraham dacht plotseling aan Jahwe, den grooten God, die
aarde en hemel heeft geschapen, en die bij Adam en Eva
kwam in den tuin van Eden . En hij kwam ook bij den
vromen Noach .
Daar dacht Abraham aan, maar hij zeide niets .
Toen zij gereed waren met den maaltijd, zei hij, die in
het midden zat
,, Waar is Sara, uw huisvrouw ?"
Toen wist Abraham, dat het werkelijk Jahwe was, die tot
hem sprak : - Jahwe, die alle dingen weet, en die hem en
Sara kende.
Hij antwoordde : „Zij is in het huis ."
Toen sprak Jahwe : ,Als een jaar is voorbijgegaan, zal ik
wederkomen, en dan zal Sara, uw huisvrouw, een zoontje
hebben."
Dat zei Hij zoo luid, dat Sara het hoorde . Want zij
stond aan de deur to luisteren . En ze lachte in stilte, en
dacht : „Zou ik, oude vrouw, nog een zoon krijgen ?"
Maar Jahwe zei tot Abraham : ,Waarom lachte Sara, en
zei : „Zou ik, oude vrouw, nog een zoon krijgen ?" Zou er iets
to wonderlijk zijn voor Jahwe?"
Terwijl Hij dat zei, wendde Hij Zijn aangezicht naar Sara .
En Sara werd bevreesd, en zei : „Ik lachte niet ."
"Ja, zeker hebt gij gelachen," sprak Hij .
Maar nu konden de drie vreemden niet langer blijven .
Zij stonden op, en gingen verder, den heuvel op ; Abraham vergezelde hen een eind weegs . Men doet immers zijn gasten uitgeleide, als men gaarne wil, dat zij terugkomen. En Abraham
wilde bovendien ook zoo graag weten, waar zij heen gingen .

ABRAHAM BIDT VOOR SODOM.
Terwijl nu de drie vreemden daar liepen, en Abraham
hen vergezelde, zei Jahwe in zichzelf
,,Zou ik Abraham verbergen, wat ik voornemens ben ? Hij
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is een vroom en godvruchtig man, van wien ik vertrouwen
kan, dat hij zijn kinderen en zijn kindskinderen, en de kinderen van zijn kindskinderen leeren zal, vroom en godvruchtig to zijn als hij, en altijd to doen wat goed en
rechtvaardig is in Jahwes oogen . Ja, voorwaar ! Abraham
zal de stamvader van een groot yolk worden, ten zegen
voor alle andere volken op aarde . Laat mij aan hem zeggen
wat ik doen wil."
En Jahwe sprak tot Abraham
,,Er is tot mij een kreet opgegaan over Sodom, die groote
stad daarginds, een groote kreet van klacht over haar zonde
en goddeloosheid . En nu ben ik op weg daarheen om to
zien of de menschen in Sodom werkelijk zoo slecht zijn, als
de klacht luidde."
Terwijl Jahwe zoo sprak, waren ze heel boven op den
hoogsten heuvel gekomen . En van daar kon men de stad
Sodom zien liggen op een groote, groene vlakte. Verder
weg kon men een andere stad onderscheiden, die Gomorrha
heette.
Jahwe stond stil op den heuvel . Maar de beide mannen,
die bij Hem waren, gingen verder op den weg naar Sodom
met haastige schreden .
Jahwe en Abraham bleven achter op den top van den
heuvel. Jahwe stond ernstig naar Sodom to zien, en ook
Abraham keek then kant uit .
't Liep nu tegen den avond . De stad lag daar zoo mooi
en vredig, glanzend in de stralen van de ondergaande zon .
Men kon zien, hoe de rook uit de schoorsteenen opsteeg,
recht omhoog in de lucht . Ja, men kon door de stilte, een
groepje menschen hooren, die buiten de stad liepen to zingen. Maar dat was geen mooi avondlied . 't Waren dronken
menschen, die leven maakten, en leelijke, ruwe liedjes uitschreeuwden .
Jahwe stond daar heel stil to kijken en to luisteren . En
wat verder stond Abraham . Hij keek en luisterde ook . En
hij kreeg zoo'n medelijden met Al die menschen daar in die
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groote stad . Want, hij vermoedde, dat Jahwe in zijn rechtmatigen toorn hen allen zou verdelgen .
Abraham kwam naderbij, en zeide
„Jahwe, Gij zult toch niet de rechtvaardigen met de
onrechtvaardigen verdelgen? Stel nu, dat er vijftig rechtvaardigen in de stad zijn, wilt Gij dan de stad niet sparen
ter wille van die vijftig rechtvaardigen ? 't Zou toch zoo
jammer zijn, als zij ook moesten omkomen . Dat kunt Gij
toch niet doen. Gij, die de God zijt, die de geheele aarde
oordeelt, zoudt Gij geen rechtvaardigheid toonen ?"
Jahwe antwoordde : ,Als ik vijftig rechtvaardigen vind in
Sodom, zal ik de stad sparen om hunnentwil ."
Daarna stonden zij beiden weer een poos over de groene
vlakte naar de groote stad to zien .
Toen sprak Abraham : „Heer - ja, nu vraag ik weer .
Ik ben maar een mensch . Maar als er nu niet zooveel rechtvaardigen zijn, als ik zeide . - Stel, dat er vijf minder dan
vijftig zijn, zult Gij dan werkelijk de stad verdelgen om die
vijf armzalige menschen ?"
Jahwe antwoordde : „Ik zal die niet verdelgen, als er maar
vijf en veertig rechtvaardigen zijn ."
,,Of veertig ?" vroeg Abraham .
„Ja, of maar veertig," antwoordde Jahwe .
„Ja Heer," hernam Abraham, „word nu niet toornig .
Maar ik dacht : misschien kunnen er maar dertig rechtvaardigen in Sodom worden gevonden ."
„Ja," antwoordde Jahwe, ,ik zal de stad sparen, als er
maar dertig zijn ."
„Heer," sprak Abraham, „wilt Gij niet zeggen : twintig?"
„Ik zal de stad sparen, als er twintig zijn ."
„Ja, wees niet vertoornd, Heer," zei Abraham, na een
oogenblik, „maar nu ik eenmaal zoo vermetel ben geweest,
laat mij nog eens tot U spreken . 't Is zoo'n mooie, groote
stad. Het kon immers zijn, dat er niet meer dan tien
rechtvaardigen waren ; en wat dan ?"
Jahwe dacht even na . Toen sprak Hij : ,Als er maar tien
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rechtvaardigen zijn, zal ik om hunnentwil de stad sparen ."
Nu ging Jahwe heen, en Abraham keerde terug naar
zijn huis in het bosch van Mamre . En terwijl hij daar zoo
in het avondlicht liep, dacht hij er aan, dat hij familie in
Sodom had. Het was een noon van zijn broeder, die Lot
heette. Abraham hield veel van hem . Zij hadden vroeger
in het land Kanaan gewoond . Maar toen wilde Lot niet
meer met hem samen wonen . Abraham had toen gezegd
,,Laat ons als goede vrienden scheiden . Zie, het land is
groot genoeg . Kies, waarheen gij wilt gaan . Gaat gij rechts,
dan zal ik links gaan, en gaat gij links, ik zal rechts gaan ."
Toen had Lot de heerlijke groene vlakte van Sodom en
Gomorrha gekozen . Daar was hij heen getrokken, en Abraham
trok naar de andere zijde naar Hebron, en was gaan wonen
in het bosch van Mamre.
Nu woonde Lot in Sodom met zijn vrouw en zijn twee
dochters . Aan hen dacht Abraham veel, toen hij thuis
gekomen en ter ruste gegaan was . Hoe zou het hun daar
ginds gaan in die goddelooze stad, die God besloten had
to verdelgen ?
Zouden er wel tien rechtvaardigen zijn?
HET REGENT VUUR EN ZWAVEL OVER SODOM
EN GOMORRHA .
Ja, zouden er wel tien rechtvaardigen in heel die groote
stad Sodom zijn ?
Dat zouden ze nu onderzoeken, de twee mannen, die de
stad in waren gegaan . Want dat waren twee engelen, die
God met zich mee uit den Hemel had genomen . En zij
wilden gaarne zooveel rechtvaardigen vinden, als zij maar
konden, opdat de stad gespaard zou blijven .
Maar toen zij in den avond naast elkaar door de straten
liepen, kwamen de menschen uit hun huizen, en staarden
ze aan, maar zij vroegen hun niet binnen to komen, hoewel
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zij reizende waren, en het al donker begon to worden.
Maar er was er toch een, die meende, dat het to erg
was, die vreemde mannen op straat to laten overnachten .
Hij noodigde ze uit om binnen to komen, en gaf hun iets
to eten, en zei, dat ze toch vooral den nacht over bij hem
moesten blijven .
Die vriendelijke man was Lot, de neef van Abraham .
En hij had geen berouw over zijn gastvrijheid . Want
nu zeiden de vreemden tot hem, dat zij engelen waren, en
dat zij al gezien hadden, dat de stad vol van de ergste
zonde en goddeloosheid was, en zij hadden geen tien
rechtvaardigen onder de inwoners gevonden. Daarom had
God in Zijn rechtvaardigen toorn de stad nu tot den ondergang veroordeeld . Al haar inwoners zouden ellendig omkomen .
Maar Lot en zijn vrouw en zijn twee dochters zouden zich
mogen redden, als zij maar haastig heen wilden gaan .
Ze wilden wat goed bijeenpakken en mee nemen ; maar
de mannen namen hen bij den arm, en trokken hen mee
het huis uit en naar de poort van de stad . Daar schoven
zij hen naar buiten, en zeiden : ,Haast u nu, zooveel ge
kunt ! Uw leven is er mee gemoeid, dat ge niet blijft stilstaan . ja, ge moet niet eens omzien !"
Toen spoedden zij zich voort langs den weg, Lot en zijn
vrouw en hun beide dochters . Het was heel donker. Maar
onmiddellijk daarna begon het vuur en zwavel over Sodom
to regenen . Zij merkten den vuurgloed achter zich, zij hoorden hoe het knetterde en kraakte . En de vrouw van Lot
kon eindelijk niet laten om to zien . Op datzelfde oogenblik werd zij in een zoutpilaar veranderd, en de anderen
moesten haar laten staan en zich voort spoeden . Lot liep
in het midden, en hield een van de dochters aan iedere
hand . En zoo trokken zij weg van die verschrikkelijke stad,
waar zij gewoond hadden, ver weg naar een ander land .
Intusschen was de zon opgekomen, en het was dag geworden . Dien morgen was Abraham dadelijk van het bosch
van Mamre den heuvel opgegaan, van waar hij het uitzicht
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had op de vlakte van Sodom en Gomorrha, en waar hij met
Jahwe had gesproken .
Toen zag hij, dat de vlakte een rookende oven geleek .
En daar waar Sodom en Gomorrha hadden gelegen, waren
nu twee groote zwarte brandplekken . Maar heel in de verte
kon men drie menschen onderscheiden, die elkaar bij de
hand hielden, en de heuvels opklommen aan de andere zij de .
Abraham wist niet wie dat waren . Maar dat was Lot met
zijn twee dochters .

DE HEER STELT ABRAHAM OP EEN
HARDE PROEF .
Abraham was zoo bedroefd over den ondergang van
Sodom. Hij wist er niets van, waar Lot gebleven was. En
hij was het eenige familielid, dat hij hier in het land Kanaan
had. Al de anderen, die er woonden, waren vreemden voor
hem . Want Abraham en Lot waren daar niet geboren ; zij
waren er samen gekomen uit het land, waar zij geboren
waren, maar waar het niet goed voor vrome menschen was
om to wonen . Daarom was Abraham naar Kanaan getrokken met Sara, zijn vrouw . En Lot was meegegaan .
In Kanaan waren de menschen ook niet vroom, en Abraham
miste Lot daarom zeer . Nu had hij geen vriend of familielid
meer om to bezoeken . Maar zijn lieve vrouw Sara had hij
toch nog . En hij hoopte, dat hij gauw op een andere manier
zou getroost worden . Want de Heer had hem immers gezegd,
dat Sara, eer het jaar om was, een zoontje zou krijgen . En
Abraham vertrouwde op den Heer, en wist, dat wat Hij
zeide, waar was, en zeker vervuld zou worden .
En het geschiedde dan ook, zooals de Heer gezegd had .
Sara kreeg een zoon . En zij lachte van blijdschap, en zei
,,Het is om to lachen, dat ik, oude vrouw, een kindje gekregen heb ." En zij noemden den knaap Izaak. Want Izaak
beteekent : om to lachen . Abraham gaf een groot feest ter
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eere van zijn zoon . En hij en Sara waren gelukkig en blij
met hun kleinen Izaak. Ze hadden nooit een zoon gehad, en
zij kregen er ook geen meer . Hij was hun eenige . En hij
groeide op, en werd een goede, vrome jongen . Meer en meer
werd hij de vreugde van zijn oude ouders .
Maar God dacht : „Ik zal Abraham op de proef stellen .
Want Abraham zal de stamvader van een yolk worden, dat
leeren kan God boven alles to vreezen, en lief to hebben, en
to vertrouwen . En God riep Abraham, en sprak
,,Zie, ik ben de Heer, uw God . Wilt gij mij liefhebben
boven alles, en op mij vertrouwen en mij gehoorzamen ?"
„Ja," antwoordde Abraham . ,Dat wil ik ."
En God sprak : ,Mag ik dan uw zoon Izaak hebben?"
„Izaak! mijn zoon, mijn eenige zoon?"
ja, uw zoon, uw eenige, hem, dien ge zoo liefhebt . Hem
zult ge mij geven . Ge zult hem met u nemen naar den
berg Moria, en hem mij als brandoffer brengen ."
Abraham zweeg. Hij begreep niets meer . Hij ging naar
binnen, en legde zich to bed . Maar hij sliep geen oogenblik,
dien heelen nacht . Hij lag to denken : ,Moet ik werkelijk
onzen lieven jongen offeren ?" ja, God had het immers gezegd . En dan was er niets aan to doen . Dan was het ook
zeker het beste. God zou zeker Izaak in Zijn hemel opnemen .
En daar zou hij het goed hebben . Maar het was wel heel
treurig voor zijn arme ouders .
Abraham durfde het niet tegen Sara zeggen . Maar vroeg
in den morgen stond hij op, en begon brandhout to klooven .
En onderwijl dacht hij aldoor : „Moet ik werkelijk mijn eigen
zoon offeren ? ja, God heeft het gezegd, en dan moet ik het
doen, al snijdt het mij ook door de ziel ."
Toen bond Abraham het brandhout bijeen, haalde een
ezel uit den stal, en laadde het brandhout op het dier, met
den vuurbak en andere dingen, die bij een offer gebruikt
werden . Daarop ging hij naar binnen, en riep Izaak .
,,Mijn zoon," zei hij, ,sta op, en maak u gereed om met
mij op reis to gaan ."

26

En zij gingen samen op weg . Abraham had nog twee
knechten meegenomen, die beurtelings den ezel leidden . De
weg was lang, en meer dan eens was Abraham op het punt
terug to keeren . Hij dacht : , Het is verschrikkelijk . Ik kan
het niet doen." Maar dan zei hij weer tot zichzelf : „God
boven alles ! God boven vrouw en kind ! Wat God verlangt,
moet ik Hem geven, al zou ik ook mijn eigen hart uit de
borst moeten rukken ."
Zij gingen verder . En eindelijk zagen zij in de verte den
berg Moria. Daar gingen zij op af. En toen zij een eind
om den berg gekomen waren, bleef Abraham staan, en
zei tot de knechten, dat zij daar met den ezel moesten
blijven wachten .
Hij nam het brandhout van den ezel, en liet het Izaak
op den rug nemen. Hij was een groote, sterke jongen, en
kon dat wel dragen . Zelf nam hij den vuurbak en de kolen
en het groote, scherpe offermes .
Die twee gingen samen den berg op .
Toen zij een eind geloopen hadden, zei Izaak : , Vader ! "
„Ja, mijn jongen ."
,,Zie, hier is vuur en brandhout . Maar waar is het offerlam?"
Eerst antwoordde Abraham niet . Maar toen zei hij : „God
zal zelf een offerlam kiezen ."
Toen gingen zij weer zwijgend samen voort . Toen zij
boven op den berg gekomen waren, bouwde Abraham een
altaar, en schikte het brandhout daarop . Toen nam hij het
touw, dat om het hout gezeten had, ging naar Izaak, zag
hem ernstig en vol liefde in de oogen, en begon hem toen
to binden, zooals men een offerlam bindt . En Izaak verzette zich niet. Want nu wist hij, dat hij het offerlam
wezen moest, en dat God zelf hem uitgekozen had . En
Izaak dacht : „Dan moet ik heel stil liggen, en God maar
laten doen, wat Hij wil . Want God weet wel, wat het beste is ."
Zoo lag Izaak op het altaar, en deed de oogen dicht .
En Abraham nam het groote mes . En hij dacht : „God zal
maken, dat hij het niet voelt . Als ik het maar gauw doe!"
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En hij strekte de hand uit om zijn zoon to slachten .
Toen was daar een Engel uit den Hemel, die snel
neer daalde en zijn arm greep . En hij sprak : „Abraham,
Abraham, sla uw hand niet aan den knaap, en doe hem
geen kwaad . Want nu heeft God gezien, dat gij Hem
boven alles vreest en liefhebt, en Hem uw zoon, uw eenigen,
niet weigeren wilt."
Toen verheugde Abraham zich, en hij maakte haastig
Izaak los . En hij ontdekte een ram, die met zijn horens
in de struiken verward was . Dien nam Abraham, en hij
slachtte hem, en bracht hem God als brandoffer, in plaats
van Izaak, zijn zoon .
Hand in hand gingen Abraham en Izaak den berg af .
En toen zij beneden kwamen, waar de knecht met den ezel
wachtte, ging Abraham op het dier zitten ; want hij was
oud, en hij had het ook zoo zwaar gehad .
Maar nu was dat voorbij . Zijn hart was verlicht, en hij
verheugde er zich op met den jongen bij Sara thuis to komen .
Terwijl Abraham zoo stil voortreed, en de anderen naast
hem liepen, werd het avond, en de sterren kwamen aan
den hemel, - eerst een enkele, toen Al meer .
Daar kwam de Groote Beer en het Zevengesternte, en alle
andere, groote en kleine, tot de heele hemel er vol van was .
Toen meende Abraham, dat hij duidelijk kon zien, dat God
daar boven was, en op hem neerzag, en tot hem sprak
„Ik ben Jahwe, de God van Hemel en aarde, die u uit
uw geboorteland in het land Kanaan heeft gebracht . En
dat land zal het uwe worden, en dat van uw nakomelingen .
Ik, Jahwe, geef het u . En ik zal u en uwe nakomelingen
zegenen . Zie omhoog, Abraham ! Zie naar de sterren, en
probeer of gij ze kunt tellen . Zoo zal uw nageslacht wezen .
Als de sterren aan den hemel zullen zij zijn. Een groot
yolk zal van u afstammen, tot zegen voor alle volken der
aarde. Zoo zal het zijn . En dit zal vast en zeker geschieden .
Want nu heb ik gezien, dat gij mij boven alles lief wilt
hebben, en mij uw zoon, uw eenigen, niet onthouden ."
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ELIEZAR EN REBEKKA AAN DE BRON .
De tijd ging voorbij . En toen geschiedde het, dat Sara
stierf, en begraven werd in een grot bij Hebron, vlak over
het bosch Mamre.
Abraham, haar oude echtgenoot, treurde over haar, en
dacht : ,Nu ben ik bereid to sterven ten alien tijde ."
God had hem gezegend en hem heel rijk gemaakt . Hij
had kameelen, koeien en schapen, en goud en zilver in overvloed. Dat alles zou nu Izaak erven na zijn dood .
Toen riep Abraham op een dag zijn ouden, trouwen dienaar
Eliezar, die over alle andere dienaren was gesteld, en alies
voor hem bestuurde . „Eliezar," sprak hij, ,kom hier, en geef
mij de hand, en beloof mij bij al wat u heilig is, dat ge niet
voor mijn zoon Izaak een vrouw zult zoeken uit de dochters
der Kanaanieten, die in dit land wonen ."
,, Waarom niet ?" vroeg Eliezar .
,,Omdat de dochters der Kanaanieten niet vroom zijn,"
antwoordde Abraham . „Zij zullen Izaaks hart tot dwaasheid
en zonde neigen . Zij zullen hem jets heel anders leeren, dan
zijn goede, edele moeder hem geleerd heeft . Geen van haar
zal zitten op den hoogen zetel van Sara ."
,,Maar," sprak Eliezar, „Izaak moet toch een vrouw hebben,
nu zijn moeder dood is . Waar moeten we dan een voor
hem vinden ?"
Abraham antwoordde : ,Ge moet naar het land in het
Oosten reizen, het land, waaruit ik gekomen ben . Daar leeft
nog een yolk van mijn stam en geslacht . En daar zult gij
een meisje vinden, dat Izaaks vrouw kan worden ."
,,Maar," vroeg Eliezar weer, ,als het meisje nu niet met
me mee wil trekken naar dit land, moet ik dan na uw dood
uw zoon naar uw geboorteland terugbrengen ?"
,,Neen, volstrekt niet ." antwoordde Abraham . „Jahwe, de
God van hemel en aarde, heeft mij naar dit land geleid, en
gezegd, dat het mij en mijn nakomelingen zal toebehooren .
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Hij zal Zijn engel voor u uitzenden, zoodat gij een vrouw
voor mijn zoon zult vinden . Maar wanneer zij weigeren mocht
u to volgen, dan zijt gij van uw belofte ontslagen . Als gij
maar nooit mijn zoon daarheen terugbrengt."
Toen gaf Eliezar Abraham de hand, en beloofde bij al,
wat hem heilig was, zoo to doen .
Eliezar nam tien kameelen van Abraham, en aanvaardde de
reis. Op enkele van de kameelen reed hij, en ook de knechten,
die bij hem waren . Op andere was goud geladen en zilver
en mooie kleederen . Maar €en was er, die niets droeg, een
witte kameel met scharlaken rijdek, verguld zadel en leidsels .
Die was voor de bruid, als die gevonden was . En ze hoefde
niet bang to zijn voor roovers en wilde dieren . Want Eliezar
en de knechts hadden scherpe spiesen in de handen, en
zouden haar wel verdedigen . Zoo reden zij den langen weg
door de woestijn - naar het oosten - aldoor naar het
oosten. En op een avond toen de zon onderging, bereikten
zij een stad, waar Abrahams familieleden woonden .
Buiten de stad was een bron onder de palmen . En er
waren steenen trappen, zoodat men naar de bron kon gaan
en water scheppen . En Eliezar dacht, dat de meisjes uit de
stad na zonsondergang wel zouden komen om water to halen .
En Eliezar bad tot God, en zei : „Jahwe, God van Abraham,
mijn Heer, laat het mij nu gelukken, en wees Abraham, mijn
heer en zijn zoon Izaak genadig . Zie, ik sta bier bij de bron,
en spoedig komen de dochters van de menschen, die hier
in de stad wonen, om water to halen. En ik zal een van
haar vragen om een teug water uit haar kruik . En als zij
dan vriendelijk en Aug is, en zegt : „Drink gerust, ik zal
ook water voor uw kameelen halen," dan smeek ik U, God,
dat zij het wezen mag, die Gij gekozen hebt voor Uw knecht
Izaak."
Eer Eliezar nog klaar was met zijn gebed, kwam er een
jong meisje aan, met haar waterkruik op den schouder . De
zon was nog niet onder, en een van haar laatste stralen viel
op het meisje . Zij was zoo mooi en frisch, zoo flink en
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Aug, en Rep met zoo'n lichten tred . Zij ging naar de bron,
de trappen af, en vulde haar kruik.
Toen zij weer van de bron terugkwam, met de kruik op
haar schouders - die ze droeg, alsof die geen gewicht had
- stond Eliezar daar, en zei : ,Ach, geef mij een teug
water uit uw kruik ."
„Ja zeker, drink gerust," zei ze, en nam vlug de kruik van den
schouder, en hield die hem toe . Hij zette de lippen aan de
kruik, en dronk. En toen hij klaar was, zei ze : „Ik zal ook
uw kameelen water geven ." Een, twee, drie had ze de kruik
in den waterbak leeggegoten . En toen liep zij heen en weer
tusschen de bron en den waterbak, tot alle kameelen genoeg
gedronken hadden .
Eliezar stond stil naar haar to kijken . En hij wachtte met
spanning, of het nu blijken zou, dat dit jonge meisje een
dochter was van een familielid van Abraham . Want in dat
geval had God zijn gebed verhoord, en zou zijn reis gelukken .
Eliezar haalde twee zware gouden armbanden to voorschijn,
en toen het meisje klaar was met water dragen voor de
kameelen, ging hij naar haar toe en deed haar de armbanden
aan, een aan iederen arm ; dat was uit dankbaarheid voor
haar hulp. En hij zei : ,Zeg mij nu eens, van wie zijt gij
een dochter ? Want ik wilde wel graag weten, of er bij u aan
huis plaats voor ons is, zoodat wij daar kunnen overnachten ."
Zij antwoordde
„Ik woon bij mijn moeder Milka, de weduwe van Nahor .
En wij hebben plaats voor u en uw kameelen, en stroo en
voer genoeg."
Toen boog Eliezar zich veer, en aanbad den Heer, en zei
„Jahwe, de God van Abraham, mijn Heer, zij geloofd ; Hij,
die zoo goed en trouw voor mijn heer is ten alien tijde .
Jahwe heeft mij onmiddellijk naar het huis van zijn broeder
geleid."
Want Eliezar wist wel, dat Nahor Abrahams broeder was .
Het jonge meisje, dat zijn kameelen water gegeven had, was
dus de dochter van Abrahams broeder.
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En nu moet ge weten, dat haar naam Rebekka was .
Eliezar had geen tijd om haar dat to vragen. Want zij was
naar huis geloopen om haar moeder en allen in huis haar
nieuwe gouden armbanden to laten zien, en hun to vertellen,
hoe zij die gekregen had.
Rebekka had een broer, die Laban heette. Toen hij die
zware gouden armbanden zag, en haar van then vreemden
man hoorde vertellen, liep hij naar de bron . Daar stond
de man nog bij zijn kameelen . En Laban zei : ,Gij zijt
ons hartelijk welkom ! Blijf hier niet staan, maar ga met
mij naar huis ."
En zij brachten de kameelen daarheen, en zetten die in
den stal, en Laban gaf ze stroo en voeder . En Eliezar en
zijn knechts waschten zich, en kwamen in de kamer, en werden
uitgenoodigd om aan to zitten aan den maaltijd .
Maar Eliezar sprak : „Geen spijze wil ik aanraken, voor
ik mijn boodschap heb overgebracht ."
En zij zeiden : ,Laat ons die hooren ."
En zij zaten daar alien : Rebekka's moeder, en haar broer
Laban, en Rebekka zelf in een hoekje .
IZAAK WORDT GETROOST OVER HET VERLIES
VAN ZIJN MOEDER.
Eliezar nam het woord, en zei : „Ik ben de dienaar van
Abraham. En Jahwe heeft mijn heer zeer gezegend . Hij
is een groot man geworden, en heeft volop van alles . En
Sara zijn vrouw, die nu dood is, heeft hem een zoon
geschonken op zijn ouden dag . Die zoon is zijn eenige, en
zal alles erven, wat hij bezit . En nu ben ik gekomen, om
een vrouw voor hem to zoeken uit de familie van zijn
vader. Want anders zou hij een van de dochters der
Kanaanieten moeten nemen in het land, waar hij woont .
Maar die zijn niet vroom, en aanbidden den God des
Hemels niet. En Abraham heeft gezegd : „Geen van hen
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zal in ons huffs komen en in Sara's hoogen zetel zitten !
Daarom ben ik hierheen gekomen . En de witte kameel
met het vergulde tuig heeft de zoon van mijn heer mij
meggegeven . Die zoon heet Izaak . En hij wacht. En nu vraag
ik, of Rebekka mee wil gaan en zijn vrouw worden, en of
gij daarvoor uw toestemming wilt geven . Want Rebekka
vond ik aan de bron . Ik vroeg haar om een teug water,
en zij zeide : ,Ik zal ook uw kameelen water geven ." En
ik had van to voren tot den God des Hemels gebeden,
en gezegd : ,Laat het zoo zijn, dat het meisje, dat z66
antwoordt, zij moge wezen, die Gij hebt gekozen voor den
zoon van mijn heer."
Toen antwoordde de broeder van Rebekka, Laban : ,Dit
heeft God, de Heer, zelf tot stand gebracht . Neem gij Rebekka
maar met u mee"."
En Eliezar liet kisten binnen brengen, die de kameelen
hadden gedragen . Hij deed ze open, en nam er goud en
Aver uit en fraaie kleeren voor Rebekka . En er werden
meer kisten binnen gebracht, en er werden een massa kostbare zaken voor haar moeder en broeder uitgepakt, een
heele tafel vol. Maar Rebekka was opgestaan, en naar haar
kamer gegaan. Daar lieten zij haar ongestoord. En toen
Eliezar en de knechts gegeten hadden, gingen allen ter ruste .
Den volgenden morgen waren zij in de kamer bijeen, en
riepen Rebekka binnen . Haar moeder en broeder namen
haar bij de hand, en vroegen :
,,Wilt ge met dezen man meggaan?"
„Ja," antwoordde Rebekka . En haar moeder legde de
hand op haar hoofd, en zegende haar .
Haar moeder en broeder verzochten Eliezar acht dagen
bij hen to blijven, opdat ze rustig afscheid van Rebekka
zouden kunnen nemen . Maar Eliezar antwoordde : ,Houd
mij niet op. Jahwe heeft mijn reis laten gelukken . Laat mij
nu heengaan, opdat ik naar mijn heer terug kan reizen."
Toen maakte Rebekka zich gereed, en ook een oude dienstmaagd, die met haar mede zou gaan . De witte kameel werd
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voor gebracht. Eliezar hield zelf den vergulden stijgbeugel
voor Rebekka, toen zij buiten kwam, in haar grooten witten
sluier gehuld . Op de andere kameelen zaten de slanke knechten
met scherpe speren in de hand . En toen Rebekka in het
zadel zat, reden zij met haar weg, terwijl haar moeder en
haar broeder en alien in huis haar stonden toe to wuiven
ten afscheid .
Izaak wachtte. En op een avond was hij naar buiten
gegaan, om naar het oosten uit to zien over de woestijn,
of de kameelen nog niet terugkwamen .
Ja, daar kwamen zij aan . En Izaak kon zien, dat er
iemand op den witten kameel zat .
Toen ging hij hen tegemoet .
Rebekka zag een man aankomen . Zij vroeg Eliezar
wie dat was, en hij zeide haar, dat het Izaak was, de zoon
van zijn beer.
Toen liet Rebekka zich van den kameel afglijden . Zij trok
haar grooten witten sluier dicht om zich been, en bleef daar
staan, terwijl de anderen wat verder vooruit reden, Izaak
tegemoet.
Eliezar vertelde Izaak, hoe het was gegaan, en dat hij een
vrouw voor hem mee naar huis had gebracht, en nu moest
Izaak zelf zien of hij haar vinden kon .
Dat had Izaak spoedig gedaan. Hij nam haar bij de
hand, en leidde haar naar zijn huis, en zette haar in Sara's
hoogzetel .
En Rebekka werd Izaaks vrouw . En hij had haar lief.
En nu was Izaak getroost over het veriies van zijn moeder .

EZAU EN JACOB .
Het duurde lang, voor Izaak en Rebekka kinderen kregen.
Maar Izaak bad tot God voor zijn vrouw, en God verhoorde
eindelijk zijn gebed . En zoo geschiedde het, dat Rebekka
Kinderbijbel.
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tweelingen kreeg, twee kleine jongens, die Ezau en Jacob
werden genoemd .
Ofschoon ze op denzelfden dag geboren waxen, was toch
de een even vroeger dan de andere gekomen . En dat was
Ezau . Hij was dus de eerstgeborene, en daarom had hij
volgens het gebruik van then tijd het eerstgeboorterecht .
Daartoe behoorde, dat hij al zijns vaders koeien, kameelen
en schapen zou erven, na diens dood .
Maar toen Ezau groot werd, had hij nergens plezier in
dan in de jacht . Om het eerstgeboorterecht gaf hij niet veel,
en op een dag, dat hij hongerig thuiskwam van de jacht,
verkocht hij zijn eerstgeboorterecht aan Jacob voor een
schotel linzen.
Later trouwde Ezau met twee Kanaanietische vrouwen .
Zijn bejaarde ouders waren daar bedroefd om ; niet juist
omdat hij met twee vrouwen was getrouwd, want dat mocht
men toen wel doen, als men maar genoeg geld had om
ze to onderhouden . Maar het speet Izaak en Rebekka zoo,
dat haar oudste zoon zulke wereldsche en ijdele vrouwen
had genomen, die den God des Hemels niet aanbaden .
Ezau was dat onverschillig . Hij gaf feesten met de Kanaanieten, en leerde allerlei goddeloosheid van hen .
Rebekka zeide tot haar man : ,Als nu ook Jacob maar
niet heengaat, en zich een vrouw kiest uit de dochters van
dit land. Want ik weet niet, of ik dat zou kunnen verdragen."
Toen riep Izaak zijn zoon Jacob, en zei tot hem
,, Het is het beste, dat ge niet meer met uw broeder
Ezau samen zijt, opdat ge niet wordt als hij, en een Kanaanietische vrouw neemt. Ge moet liefst naar een ander land
gaan, en daar uw geluk beproeven . Snijd u een goede reisstaf, en ga door de woestijn naar het land in het oosten,
van waar uw moeder komt . Tracht daar uw oom Laban to
vinden, en neem een van zijn dochters tot vrouw . Vaarwel,
mijn zoon, de almachtige God zal met u zijn, en u den zegen
van Abraham geven, en gij en uwe nakomelingen zullen ten
laatste dit land hier erven, dat God Abraham gegeven heeft ."
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JACOB DROOMT VAN DE HEMELLADDER .
Jacob ging op weg met zijn staf in de hand . Hij liep den
geheelen dag door. En toen de zon was ondergegaan, en
het tijd van slapen was, ging hij op het veld liggen met
een steen onder zijn hoofd . Daar lag hij, en zag op naar
den sterrenhemel . En hij vond, dat die zoo hoog boven hem
was. Hij voelde zich alleen en verlaten . Er waren roovers en
wilde dieren in de woestijn dichtbij . En hij wist ook niet, hoe
het hem zou gaan in het vreemde land, waarheen hij op
weg was. Maar hij bleef naar de sterren kijken, tot zijn oogen
toevielen, en hij sliep . Toen had hij een droom . Het was
hem, alsof er een ladder op aarde stond, die tot heel in den
Hemel reikte. En daar boven was als een poort van sterren .
En Gods engelen kwamen uit die poort, en liepen de ladder
af, achter elkaar - niet achteruit, zooals de menschen doen
om niet to vallen ; want de engelen hebben vleugels ; en zij
liepen en zweefden naar beneden, langs de ladder tot vlak
bij Jacobs hoofd . Ze knikten en lachten tegen hem, en
zweefden dan de ladder weer op. En toen kwam de God
des Hemels zelf boven in de sterrenpoort to voorschijn . Hij
zag op Jacob veer, zoo rustig en vriendelijk, en Hij zei
,,Ik ben Jahwe, de God van Abraham en Izaak, uw
vaderen . Ge moet niet bevreesd zijn . Ik zal met u zijn op
uw tocht, en u niet verlaten, voor ik u weer terug geleid
heb naar dit land ."
Jacob ontwaakte uit zijn droom, en was zoo plechtig gestemd, dat hij beefde.
„Denk eens," zei hij tot zich zelf, „Jahwe is hier aan deze
plaats, en ik wist het niet ! Ik heb liggen slapen vlak voor
de poort van den Hemel ."
En Jacob was niet meer angstig to moede .
En des morgens vroeg nam hij den steen, dien hij onder
het hoofd had gehad, zette dien overeind, en zeide
,,Die zal hier staan als een herinneringsteeken . En als
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God met mij is, en mij voedsel en kleeren geeft, en ik behouden terugkom in mijn vaders huis, dan zal Jahwe mijn
God zijn, en deze steen zal mij een Godshuis wezen, en ik
zal hierheen komen en den Heer mijn dankoffer brengen .
En Jacob noemde die plaats Bethel, dat beteekent : ,Huis
Gods" .
HOE HET JACOB GING IN HET VREEMDE LAND .
Toen Jacob verder trok van Bethel, waar hij had gelegen
met den steen onder het hoofd, en then heerlijken droom
had gehad, kwam hij aan de rivier de Jordaan, die hij over
moest . En eerst aan de andere zijde van de rivier was hij
in het vreemde land .
Jacob vond een plaats, waar het water zoo laag was, dat
hij er door waden kon. En toen hij over de rivier gekomen
was, lag de groote, wilde woestijn voor hem . Veel dagen
lang ontmoette hij niet een enkel mensch .
Toen kwam hij eindelijk aan een bron, waar eenige
herders zaten . Jacob vroeg, waar zij vandaan kwamen .
,,Uit Haran," antwoordden zij . En toen wist Jacob, dat
hij niet verkeerd geloopen was ; want Haran was juist de
stad, waar hij heen wilde .
Hij zeide tot de herders : „Kent gijlieden Laban, den
zoon van Nahor?"
„Ja," antwoordden zij .
,,Hoe gaat het hem?"
,,Het gaat hem goed. Daar komt zijn dochter Rachel
met de schapen ."
Jacob keerde zich om, en zag Rachel aankomen met
haar vaders schapen. Zij moest naar de bron om hen
to laten drinken . Maar er lag een groote steen over de
bron. Jacob snelde er heen, en wentelde den steen er af,
en hielp om de schapen van Laban, zijn oom, to laten
drinken.
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Toen ging hij naar Rachel, en kuste haar, en schreide
van blijdschap, en zeide
,, Weet gij wie ik ben ? Ik ben de zoon van Rebekka,
de zuster van uw vader ."
Toen liep Rachel zoo hard zij kon naar huis, en vertelde Laban, haar vader, wie er gekomen was .
En Laban kwam naar buiten, en omhelsde Jacob, en
nam hem mee naar zijn huis, en zeide
,,Wees welkom in mijn huis, lieve zoon van mijn zuster."
Jacob bleef nu in het huis van Laban, en hielp de schapen
hoeden . En Laban ontdekte al gauw, dat hij trouw en
bekwaam was, en dat de schapen heerlijk groeiden, als Jacob
ze hoedde, en dat de wolf nooit een van hen kon rooven .
Dat kwam Laban goed to pas, en hij wilde Jacob daarom
graag voor vast in zijn dienst houden.
,,Welk loon verlangt gij?" vroeg hij .
,,Dat zal ik u zeggen," antwoordde Jacob . „Ik verlang
uw dochter Rachel."
,,Mijn dochter Rachel?"
„Ja, ik wil u zeven jaar dienen, als ik haar tot vrouw
mag hebben ."
Dat vond Laban goed . En Jacob diende nu zeven jaar
om Rachel . En die zeven jaar gingen voor hem voorbij
als eenige dagen . Want hij had haar lief.
Maar Laban had nog een dochter, die Lea heette. Zij
was de oudste . En toen nu de tijd voorbij was, en Jacob
bruiloft vieren zou met Rachel, liet Laban zijn oudste dochter
Lea het bruidskleed en den bruidssluier aandoen . En hij
wachtte tot het halfdonker was . Toen liet hij haar komen,
en Jacob meende, dat het Rachel was ; en eerst toen het
to laat was, ontdekte hij, dat hij bruiloft had gevierd met Lea .
Hij zei tegen Laban : , Wat is dit, wat gij mij gedaan
hebt? Heb ik u niet om Rachel gediend? Waarom hebt
gij mij bedrogen?"
Laban antwoordde : ,In ons land is het geen gebruik,
dat de jongste dochter v66r de oudste trouwt . Lea is nu

38
uw vrouw, en daar is niets aan to doen . Maar wacht nu
maar tot de bruiloftsweek om is, dan zult gij mijn tweede
dochter ook tot vrouw hebben, en dan moet gij mij nog
zeven jaar voor haar dienen."
Dat beloofde Jacob. En toen kreeg hij ook Rachel tot
vrouw ; Rachel met de heldere oogen . Haar had Jacob lief.
Maar Lea was ook een goede vrouw voor hem, en schonk
hem de meeste kinderen .
Als Laban nu nog een dochter had gehad, zou hij graag
Jacob nog zeven jaar voor haar hebben laten dienen ; want
hij had voortdurend voordeel van Jacob's werk . Toen de
veertien jaar om waren, was Laban's vee- en schapenkudde
veel verbeterd en bijna verdubbeld in aantal . En dat had
hij aan Jacob to danken . Hij was trouw en bekwaam, en
de zegen des Heeren rustte op alles, wat hij ondernam .
En dat was tot nu toe zijn heer ten goede gekomen .
Maar nu had Jacob vrouwen en kinderen, en nu moest
hij zien zelf iets to krijgen . Hij verlangde daarom als loon
voor de volgende zeven jaren alle bonte kalven en zwarte
lammeren, die geboren werden . Dat vond Laban goed,
want hij dacht, dat het er toch niet zooveel zouden wezen .
Maar toen bleek het, dat er buitengewoon veel bonte kalven
en zwarte lammeren geboren werden . Toen kwam Laban,
en wilde de afspraak veranderen . Jacob zou niet meer de
bonte kalven hebben, maar de gespikkelde .
„coed," antwoordde Jacob .
En dadelijk, in het volgende jaar werden er buitengewoon
veel gespikkelde kalven geboren . Toen had Laban weer spijt
van de afspraak, en veranderde die weer. Maar telkens, wanneer zij een nieuwe afspraak maakten, kwam het voor Jacob
voordeelig uit. En zijn kudden waren bijna even groot, als
die van zijn heer .
Dat kon Laban niet verdragen, en zijn zonen ook niet .
Zij zagen Jacob onvriendelijk aan, en kregen lust hem kwaad
to doen .
Toen sprak de Heer tot Jacob
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,,Ga nu terug naar het land uwer vaderen, en ik zal
met u zijn ."
Toen bestegen Jacob en zijn vrouwen en kinderen hun
kameelen, en vertrokken van Haran met al hun vee, en
gingen op weg naar het land Kanaan .
Maar Laban kwam hem achterna, met een menigte gewapende mannen. Hij haalde hem in, en riep
,,Waarom gaat ge heen zonder afscheid to nemen? En
waarom dient gij uw tijd niet uit? Ge moet immers nog
een jaar hier zijn ."
Jacob antwoordde : „Twintig jaar ben ik bij u geweest, en
heb u gediend . Overdag verdroeg ik de hitte, en 's nachts
de vorst, en ik gunde mij bijna geen slaap . Maar was de
God mijner vaderen niet met mij geweest, dan was ik uit uw
dienst gekomen met leege handen . Want gij hebt mij niets
gegund . Telkens hebt ge mijn loon veranderd. Maar dat
baatte u niet . Want God was met mij . En God heeft ook
gezien, hoe trouw ik gewerkt en gezwoegd heb ."
Toen schaamde Laban zich, en zei, dat hij Jacob geen
kwaad wilde doen . Hij kon ook niet vergeten, dat zijn eigen
dochters met Jacob waren . Het eindigde dus met een vriendelijk afscheid, en Laban keerde naar Haran terug .

JACOBS ONTMOETING MET EZAU .
Jacob zette zijn tocht voort door de woestijn naar het land
Kanaan, van waar hij twintig jaar geleden uitgetrokken .
was.
Toen hij het land naderde, hoorde hij, dat Ezau een rooverhoofdman in de woestijn was geworden, daar waar Jacob
voorbij moest . Hij zond een paar knechten naar hem toe,
en droeg hun op, Ezau to groeten en hem to zeggen, dat
zijn broer Jacob op weg naar huis was met zijn vrouwen
en kinderen, en gaarne goede vrienden met hem wilde zijn .
Want dat waren zij niet, twintig jaar geleden, toen Jacob
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heenging . Toen was Ezau boos op Jacob, en Jacob had ook
geen afscheid van hem genomen .
Nu hoopte Jacob, dat Ezau dat vergeten zou zijn . Maar
zijn boden kwamen terug met de boodschap, dat Ezau den
volgenden morgen zou komen met vierhonderd man als gevolg.
Toen werd Jacob heel bang. Hij deelde haastig alles, wat
hij bij zich had : menschen en vee, in twee legerplaatsen, een
eind van elkaar . Want hij dacht : ,Als Ezau de eene legerplaats overvalt en neerhouwt, kan de andere misschien vrij
komen ."
's Nachts sliep Jacob niet, maar bad tot God, en zeide
,,Gij, God mijner vaderen, God van Abraham en Izaak, Gij,
die tot mij gezegd hebt, dat ik moest terugkeeren naar mijn
vaderland, en dat Gij met mij zoudt zijn, - ik ben al de
goedheid en trouw niet waard, die Gij mij in al deze
jaren hebt betoond. Want ik ging enkel met mijn staf over
de Jordaan, en nu heb ik twee legerplaatsen onder mij . Maar
red mij nu uit de handen van mijn broeder Ezau . Want
ik ben bang voor hem ; ik vrees, dat hij komen zal om
de moeders en de kinderen to vermoorden . Ik heb niets
om mij to verdedigen . Maar Gij, Heer, hebt immers gezegd,
dat Gij met mij wilt zijn!"
Den volgenden morgen was Jacob al vroeg op, en koos
een menigte mooie dieren uit zijn kudde . Want hij was
op de gedachte gekomen, dat hij Ezau wilde probeeren to
verzachten met een groot geschenk . De uitgekozen dieren
zond hij weg, niet alle to gelijk, maar kort na elkaar in
vijf afzonderlijke kudden, ieder met een herder .
Toen nu Ezau aankwam, aan het hoofd van zijn vierhonderd gewapende mannen, kwam hem eerst een herder
tegen met tweehonderd geiten en twintig bokken .
,,Wat zijn dat voor dieren ? En waar gaat gij heen ?"
vroeg Ezau.
En de herder antwoordde
„Dat is een geschenk voor Ezau van zijn broeder Jacob ;
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hijzelf komt dadelijk ." Want dat had Jacob hem bevolen
to zeggen .
Kort daarna ontmoette Ezau een nieuwe kudde . Deze
keer waren het tweehonderd schapen en twintig rammen.
En de herder, die er bij was, zeide : ,Dat is een geschenk
voor Ezau, van zijn broeder Jacob, en hijzelf komt dadelijk ."
Daarna kwam een derde kudde : dertig wijfjes kameelen
met haar jongen, en een vierde : veertig jonge koeien en
veertig jonge stieren, en eindelijk een vijfde : twintig ezelinnen
met haar veulens . Telkens zei de herder, die bij de kudden
liep, dat dit een geschenk voor Ezau was van zijn broeder
Jacob, en dat hijzelf dadelijk komen zou .
Al had ook Ezau in het eerst kwaad in den zin gehad dan had hij het nu niet meer . En toen hij eindelijk Jacob
zag aankomen, en toen Jacob stil stond, en heel ter aarde
boog voor hem, toen dacht Ezau er aan, dat hij zijn tweelingbroer was, waar hij zoo vaak mee gespeeld had, toen zij
nog klein waren . En hij liep op hem toe, en viel hem om
den hals, en kuste hem . En zij schreiden beiden . Want zij
hadden elkaar in zoo lang niet gezien .
Ezau stelde voor, dat zij samen verder zouden trekken .
Maar Jacob zeide : ,Neen, dat gaat niet . Ik moet stil en
langzaam voortgaan ter wille van de kleine kinderen en het
vee. Er zijn koeien bij, die pas gekalfd hebben, en kleine
lammeren . Als ik hen maar 66n dag to snel voortdreef,
zouden zij ziek worden."
Zoo scheidden zij . Ezau keerde terug naar zijn rooverslegerplaats, en Jacob trok verder naar de Jordaan . Hier vond
hij spoedig de doorwaadbare plaats, en kwam over de rivier .
En nu kwam hij binnen de grenzen van het land Kanaan .
,,Kom," zei hij tegen zijn dienaren, „laat ons nu naar Bethel
gaan, en den steen zoeken, dien ik onder mijn hoofd had,
den eersten nacht op mijn reis, en dien ik 's morgens overeind zette als een herinneringsteeken. Daar wil ik een altaar
bouwen voor den God, die mij verhoorde op den dag der
verdrukking, en met mij geweest is op al mijn wegen ."
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JOZEF EN ZIJN BROEDERS.
Jacob woonde nu in Hebron, waar zijn vader en grootvader gewoond hadden v66r hem .
Hij had twaalf zonen . Van de twee jongsten hield hij het
meest, want zij waren de zonen van Rachel, en hadden hun
moeders heldere oogen .
De eene heette Jozef . Hij was geboren, terwiji zij nog in
Haran waren . En bij zijn geboorte, toen zij hoorde, dat het
een zoon was, had Rachel gezegd : ,Mocht de Heer mij
nog een zoon geven!"
Zij wilde graag een broertje voor Jozef hebben .
Toen gingen er zeven a acht jaar voorbij, en Jacob was
met zijn vrouwen en kinderen op reis naar huis, naar het
land Kanaan . Ja, zij waren al in Kanaan, maar nog niet in
Hebron . Toen hielden zij stil, en Rachel kreeg een kindje .
Toen stierf Rachel ; maar eer zij stierf, hoorde zij, dat het
een jongetje was, en dat dus Jozef een broertje had gekregen .
Hij werd Benjamin genoemd, en was de jongste van al
de zonen van Jacob . Rachel werd begraven op het veld,
naast den weg, waar zij gestorven was . Jacob zette een
gedenksteen op haar graf. En die stond daar nog honderden
jaren later . En alien, die langs then weg gingen, wisten, dat
dit het graf van Rachel was .
Toen was Jacob verder getrokken, en was eindelijk in
Hebron gekomen . Maar hij treurde er zeer over, dat hij
zijn lieve Rachel niet mee had kunnen nemen om daar met
hem to wonen .
Hij dacht veel aan haar, als hij Jozef zag loopen met zijn
kleinen broer Benjamin aan de hand . De beide knapen waren
bijna onafscheidelijk . En zij waren de troost van hun vader
op zijn ouden dag .
Toen Jozef zeventien jaar was, werd hij uitgezonden om
zijn vaders schapen to hoeden met zijn groote broers . Zijn
vader had hem een rok met mouwen gegeven, zoo een als
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deftige jonge heeren droegen, die niet veel uitvoerden . Gewone jongens en knechts droegen geen mouwen, en hun
kleed mocht ook niet al to lang zijn . Maar Jozef zag er
goed uit in zijn rok met mouwen ; want hij was een fijn
gebouwde, tengere jongen, en hij had mooie, heldere oogen .
Dat zagen zijn broeders ook heel goed ; maar zij werden
jaloersch op hem, en konden hem geen vriendelijk woord
geven. Zij noemden hem vaders lieveling, en waren boos op
hem, omdat hij het aan hun vader vertelde, als zij iets deden,
wat zij niet mochten .
Op een dag zei Jozef tot hen : ,Nu moet jelui eens
hooren, wat ik van nacht gedroomd heb. We waren op het
veld, en bonden schooven . En op eens ging mijn schoof
overeind staan, en al jelui schooven gingen er om heen staan
en bogen."
Toen werden zijn broers woedend, en zeiden : ,,Dat mankeert er maar aan, dat wij voor jou zouden gaan buigen
als voor een groot heer!"
Op een anderen nacht had Jozef weer een wonderlijken
droom . Het kwam hem voor, alsof de zon en de maan en
elf sterren voor hem kwamen buigen . Hij vertelde dat aan
zijn vader . En zijn vader knorde op hem, en zei : , Wat is
dat nu voor een droom . Also f je vader en je moeder en je
broers voor jou zouden buigen ."
Maar het waren nu toch Gods gedachten over Jozef, die
in den nacht tot droomen van hem werden .
En Jozefs broeders werden meer en meer jaloersch en
verbitterd op hem . En op een dag, dat hij op het veld bij
hen kwam, zei een van hen : ,Zie, daar komt de droomer
aan ."
„Ja," zei een ander, ,daar is hij, die verwaande jongen!
We moesten hem maar dadelijk dood slaan, dan kon je zien,
wat er van zijn droomen uitkwam ."
„Ja, laten wij hem doodslaan," zei een derde, „en zijn
lijk in een of anderen put gooien . En dan kunnen wij aan
Vader zeggen, dat een wild dier hem verscheurd heeft ."
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Zij sprongen al op, en grepen naar hun messen . Maar
Ruben, de oudste broer, zei : "Neen, laat ons geen bloed
vergieten . Grijp hem liever, en laat ons hem levend in dien
put daar ginds gooien."
Want Ruben wist, dat die put leeg was . En het was zijn
bedoeling, later Jozef uit den put to halen en hem to redden .
De broeders deden, zooals Ruben zeide . Zij grepen Jozef,
trokken hem zijn mooien rok uit, en brachten hem naar den
put. Het hielp niet, of hij schreide en om zijn leven smeekte .
Zij gooiden hem naar beneden, en gingen heen .
Tegen den avond sloop Ruben heel alleen naar den put .
„Jozef !" riep hij. En weer wat harder : „Jozef !"
Maar er kwam geen antwoord . Jozef was er niet .
Toen wrong Ruben zijn handen, en kwam bij zijn broeders
terug, en riep : „De jongen is weg ! Wat moet ik nu beginnen. "
Maar de andere broeders slachtten een bok, doopten
Jozefs rok in het bloed, en brachten dien aan hun vader, en
zeiden : ,Zie, dit hebben wij gevonden ."
Jacob zag er naar, en riep uit : „De rok van mijn zoon !
Een wild dier heeft Jozef verscheurd !"
Hij treurde vele dagen over zijn zoon, en wilde niet
vertroost worden .
JOZEF WORDT EEN SLAAF IN EGYPTE.
Nu zullen we eens zien, hoe het met Jozef was gegaan .
Kort nadat zijn broeders hem in den leegen put hadden
gegooid, en waren heengegaan, kwamen eenige Midianietische
kooplieden voorbij, met hun beladen kameelen . Zij waren op
weg naar de groote markt in Egypte en namen hem me6 .
En op die manier ging de arme Jozef op reis .
Egypte was een groot en prachtig koninkrijk . En, zooals
we al hoorden, heetten alle koningen in dat land : Farao.
En toen Jozef in Egypte kwam, was er ook een Farao, die
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in een groot paleis woonde en veel hovelingen onder zich
had. Een van de voornaamste hovelingen was Potifar, de
aanvoerder van Farao's lijfwacht.
Hij was op een dag op de markt gekomen, en eenige
Midianietische kooplieden waren naar hem toe gekomen, en
hadden voor hem gebogen, en gevraagd of hij niet misschien
een slaaf gebruiken kon voor licht huiswerk ; want zij hadden
een jongen Hebreeuwschen man to koop. Dat was Jozef.
Potifar zag hem, nam hem mee naar huis, en gebruikte
hem als kamerdienaar .
Jozef vond, dat het heel hard was een slaaf in een vreemd
land to zijn. Maar hij verloor toch den moed niet . Want
hij had geleerd zijn avond- en morgengebed to doen . En
hij zei in zich zelf: "Ik wil mij geheel verlaten op den God
van Abraham, Izaak en Jacob . Ik zal vlijtig zijn en mijn
best doen om knap to worden . Dan zal ik met Gods hulp
wel vooruit komen en het tot iets brengen .
En God was met hem, zoodat alles hem gelukte, en zijn
Heer, Potifar, zei dikwijls : „Ik heb nog nooit zoo'n goeden
dienaar gehad, als deze jonge Hebreeuwsche slaaf."
Nu moet ge weten, dat het bij den post van aanvoerder
van de lijfwacht hoorde, gevangenen in zijn huis to nemen,
als Farao die wilde laten opsluiten . En het geschiedde
toen juist, dat Farao boos werd op zijn schenker en zijn
bakker, die iets verkeerds hadden gedaan . En hij liet ze in
bewaring brengen in het huis van Potifar . Daar zaten zij
lang achter slot. Op een morgen kwam Jozef bij hen, en
zei : ,Goeden morgen ! Hoe ziet gij er zoo bedrukt uit?"
Zij antwoordden hem : ,Wij hebben beiden een droom gehad.
En nu is hier niemand, die hem voor ons verklaren kan ."
Jozef zeide : ,Droomen uitleggen is een gave Gods . Laat
mij eens hooren, wat gij gedroomd hebt ."
,,Het was mij," zei de schenker, ,alsof ik een wijnstok
met drie ranken zag, en aan die ranken kwamen druiven,
die dadelijk rijp waren. En ik had Farao's beker in de hand, en ik
nam de drie druiven, en perste die uit in den beker van Farao ."
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„Ja, luister nu naar de uitlegging," zei Jozef . „De drie
ranken zijn drie dagen. Over drie dagen zal Farao u weer
in uw waardigheid verheffen en u uw ambt teruggeven . Ge
zult achter zijn stoel staan en zijn beker inschenken als
vroeger. Maar - denk aan mij, als gij het weer goed hebt,
en doe een goed woord voor mij bij Farao, zoodat ik uit
de slavernij kan worden bevrijd . Want ik ben de zoon van
een vrij man, en heb nets misdaan, maar ben schandelijk
geroofd uit het land van de Hebreen."
Dat beloofde de schenker ; hij zou wel met Farao over
hem spreken .
De bakker was heel opgewekt, toen hij die goede uitlegging hoorde, en hij zei
,,Nu zal ik mijn droom ook vertellen . Het was mij, alsof
ik drie manden met gebak op mijn hoofd droeg, op elkaar
gezet. In de bovenste mand lagen zulke koeken, als wij gewoonlijk voor Farao bakken . Maar er kwamen vogels aanvliegen, en aten de koeken op ."
„Ja," sprak Jozef, „de drie manden beteekenen drie dagen .
Binnen drie dagen zal Farao u aan een galg verheffen, en
de vogelen des hemels zullen uw vleesch eten ."
Zooals Jozef de droomen had uitgelegd, zoo werden ze
ook vervuld . De bakker werd opgehangen. De schenker
kwam in het paleis terug, en stond achter den stoel van
den koning.
Maar toen de schenker het zelf goed had, vergat hij Jozef,
en dacht er niet aan met Farao over hem to spreken .

JOZEF LEGT DEN DROOM VAN FARAO UIT .
Maar er was Een, die Jozef niet vergat . Dat was de
almachtige God in den hemel .
Twee jaar verliepen . Toen had Farao een wonderlijken
droom .
Hij droomde, dat hij bij de rivier stond, de groote rivier
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den Nijl, die door 't geheele land van Egypte stroomt . En
er kwamen zeven koeien op uit de rivier, mooie en vette
koeien . En zij liepen op de weide to grazen . Daarna kwamen
zeven andere koeien uit de rivier op, maar zij waren leelijk
en mager . En zij verslonden de zeven vette . Toen ontwaakte
Farao.
Kort daarop droomde hij weer. Hij zag zeven aren hangen
aan een halm . En de aren waren groot en dik . Maar toen
groeiden er zeven kleine dunne aren aan denzelfden halm .
En zij verslonden de zeven dikke aren .
En toen werd Farao weer wakker .
Toen hij 's morgens opstond, kon hij geen rust vinden,
eer hij de beteekenis van dien droom wist . Hij ontbood al
de schriftgeleerden en droomuitleggers van het land . Zij kwamen, en zaten met den vinger tegen den neus na to denken,
terwijl Farao vertelde . En zij zaten to peinzen met de hand
aan het voorhoofd . Maar zij konden den droom niet uitleggen .
Farao was heel ontevreden over hen . Hij zat ongeduldig
op zijn troon heen en weer to wiegen .
Toen trad de schenker naar voren, en zei : ,Nu herinner
ik mij iets . Twee jaar geleden is Farao boos geworden op
den bakker en mij, en wij werden gevangen gezet in het
huis van den aanvoerder van de lijfwacht . Daar hadden wij
beiden een droom . En wij vertelden dien aan een jongen
Hebreeuwschen man, die de slaaf was van den aanvoerder
van de lijfwacht, en die voor ons zorgde . En zooals hij
het uitlegde, is het precies gebeurd ."
Toen Farao dat hoorde, zond hij dadelijk bevel aan
Potifar, dat de jonge Hebreeuwsche man, die hem als slaaf
diende, in het paleis moest komen . En Potifar ging naar
Jozef, en zeide : „De koning laat u ontbieden . Maak u
haastig gereed ."
Toen begon Jozefs hart sterk to kloppen . Hij dacht : , 0
God, God mijner vaderen ! Zal nu eindelijk het uur van mijn
bevrijding slaan ?"
Zoo snel hij kon, trok hij schoone kleeren aan, en ver-
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zorgde zijn haar en baard . En toen ging hij met den bode
van Farao mee naar het paleis.
Daar zat Farao op den troon, en alle hovelingen en
droomuitleggers waren om hem heen . Zij zagen Jozef aan,
die heel rustig en bescheiden de zaal binnentrad, recht op
den troon afging, en zich neerboog . En toen richtte hij zich
weer op, en zag Farao aan met zijn groote, heldere oogen .
Farao dacht : , W at een knappe, jonge man." En hij zei
„Ik heb een droom gehad, en er is niemand, die mij dien
kan uitleggen . Maar ik heb van u gehoord, dat gij zoo
knap zijt in het uitleggen van droomen ."
,,Och neen," antwoordde Jozef, ,ik niet . Maar God zal
Farao wel een goed antwoord geven ."
„Luister dan," sprak Farao . „Ik droomde, dat ik aan den
oever van de rivier stond . En ik zag zeven koeien uit de
rivier opkomen en op de weide grazen . Zij waren zoo mooi,
zoo glanzend en vet . Maar toen kwamen er zeven andere
koeien, leelijk en mager, niet anders dan vel en been, ik
heb nooit zooiets gezien . En de zeven magere koeien
gingen heen, en aten de zeven vette koeien op, en verslonden
ze heelemaal. Maar er was niets aan hen to zien . Zij waren
even mager als to voren. Toen werd ik wakker, en viel weer
in slaap, en droomde opnieuw . Ik zag zeven aren op denzelfden halm uitgroeien, en het waren voile en zware aren,
zoo mooi, als men maar wenschen kon . Maar toen kwamen
er zeven andere aren aan denzelfden halm, dun en schraal,
alsof ze door den wind verdroogd waren . Zij verslonden de
zeven zware aren ; en men kon het niet aan hen zien ; zij
bleven even schraal.
Zoo was mijn droom . En ik heb dien aan al deze wijze
mannen en droomuitleggers verteld . Maar geen van hen
kon hem uitleggen ."
Jozef bleef een oogenblik zwijgend staan . Toen sprak hij
,,Farao heeft beide keeren van hetzelfde gedroomd . Het
is wat God doen zal. Hij heeft het Farao in den droom to
kennen gegeven .

Jozef voor Farao .
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Zie ! De zeven vette koeien zijn zeven jaren . En de
zeven volle aren zijn dezelfde zeven jaren . Dat beteekent,
dat er zeven vruchtbare jaren achter elkaar zullen komen,
waarin de oogst goed zal zijn, en waarin groote overvloed
komen zal . Maar de zeven magere koeien, die de vette opaten, zonder zelf vetter to worden, en de zeven schrale aren,
die de volle opaten, beteekenen, dat er na de zeven vruchtbare jaren zeven onvruchtbare zullen komen, waarin men
bijna niets oogsten zal . En het zal wezen, alsof er nooit goede
jaren zijn geweest, en hongersnood zal het land verteren .
Dat is de beteekenis van den droom . En wat dit betreft, -dat Farao twee keer van hetzelfde droomde, - dat beteekent,
dat deze zaak vast besloten is bij God, en dat Hij het
spoedig zal laten geschieden . En God laat het Farao weten,
opdat Farao bijtijds kan rondzien naar een bekwaam en
verstandig man, en hem opdragen koren to verzamelen door
het geheele land in de zeven goede jaren, en dat to bewaren
tot de zeven hongerjaren, zoodat de menschen in dien tijd
toch iets to eten kunnen krijgen, en niet het geheele land
to gronde zal gaan in hongersnood ."
Zoo sprak Jozef. En zijn woorden vonden bijval bij Farao
en de hovelingen .
Farao sprak tot zijn hovelingen
,,Zouden wij wel iemand kunnen vinden, die den Geest
Gods z66 in zich heeft, als deze jonge man?"
En hij sprak tot Jozef
,,Omdat God u dit alles geopenbaard heeft, is het duidelijk, dat er niemand zoo wijs en verstandig is, als gij !
Welaan ! Gij zult die opdracht ontvangen . l k maak u tot
den oppersten man in het rijk na mij, en heel het yolk van
Egypte zal u gehoorzamen ."
Toen deed Farao zijn zegelring af, en stak dien aan
Jozefs hand. En hij liet hem een prachtig hofkleed aandoen,
en hing hem een gouden ordensketen om zijn hals. Toen
kwam op een na de mooiste wagen van Farao voor, en
Jozef ging daarin zitten, en reed naar het paleis, waar hij
Kinderbijbel.
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zou wonen . En er waren voorloopers voor den wagen . En
de menschen stonden stil in de straten, en bogen voor hem .
En Farao zorgde voor een vrouw voor Jozef uit een zeer
voorname familie, een dochter van den hoogepriester aan
den grooten zonnetempel van Egypte .
Jozef nam met kracht en wijsheid zijn ambt waar . Hij
reisde heel Egypte door, en verzamelde koren in de goede
jaren, en hield het in de voorraadschuren onder verzekerde bewaring. Groote massa's verzamelde hij, stapels als
het zand van de zee .
En toen de zeven hongerjaren begonnen to komen, riep
het yolk tot Farao om brood . En Farao zei : , Ga naar
Jozef."
En als zij bij Jozef kwamen, zei hij
„Ja, als jelui geld hebt, dan heb ik koren ."
En hij opende zijn voorraadschuren, en verkocht koren
aan de Egyptenaren .
Ja, niet aan de Egyptenaren alleen . Want in alle landen
was hongersnood, en van alle kanten kwamen ze naar Egypte,
naar Jozef, om koren to koopen .

JOZEFS BROEDERS KOMEN NAAR EGYPTE .
Op een dag was Jozef in een van zijn groote voorraad
schuren, om toe to zien op het werk, dat daar gedaan werd
bij het uitmeten van koren .
Daar kwamen tien mannen op ezels aanrijden . Ze waren
erg bestoven . En zij hadden leege zakken voor zich op de
ruggen van hun ezels liggen. Men kon zien, dat zij van
verre waren gekomen om koren to koopen . Zij sprongen
van hun ezels, borstelden zich af, en vroegen, waar de machtige heer to vinden was . Zij werden naar de voorraadschuren verwezen . En daar stond Jozef in zijn mooie kleeren
met Farao's zegelring aan den vinger, en een stok met een
gouden knop in de hand.
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De tien mannen gingen naar hem toe, en bogen zich heel
ter aarde voor hem .
En Jozefs hart begon heftig to kloppen . Want hij had
hen dadelijk herkend ; het waren zijn broeders, Jacobs zonen .
En toen zij zich voor hem bogen, herinnerde Jozef zich den
droom, dien hij als kind had gehad .
De broeders herkenden hem niet. Zij dachten er geen
oogenblik aan, dat de voorname Egyptische heer hun broeder
Jozef wezen kon, dien zij in een put geworpen hadden, en
die toen verdwenen was. En Jozef maakte zich niet aan hen
bekend . Hij deed, of hij een vreemde was, en vroeg : ,Wat
ben jelui voor menschen ?"
,,Wij zijn tien broeders," antwoordden zij, ,uit Hebron,
in het land Kanaan . De hongersnood is groot in ons land,
en wij zijn gekomen om koren to koopen, en dat mee to
nemen voor onze gezinnen en onzen ouden vader."
„Heb jelui een ouden vader thuis ? Leeft hij nog?" vroeg Jozef.
„Ja," antwoordden zij . „Hij was het, die ons hierheen
zond, omdat hij had gehoord, dat hier in Egypte koren to
krijgen was ."
,,Maar je hebt zeker nog wel broers thuis," zei Jozef . Hij
had gezien, dat Benjamin niet bij hen was .
Zij antwoordden : ,Ja, wij hebben nog een broeder, den
jongsten. Maar hij mocht niet mee op reis . Vader was
bang, dat hem een ongeluk zou overkomen ."
,,Dus jelui zijn met zijn elven," zei Jozef. „En heb je
nooit meer broers gehad ."
,,Ja, Heer," antwoordden zij . „Wij zijn met ons twaalven
geweest . Maar een is heengegaan . Dat is lang geleden ."
Nu stond Jozef een poos stil na to denken . Hij had
toch wel lust hen een beetje to straffen . En hij zette een
barsch gezicht, en zei tot hen
,,Ik geloof geen woord van wat jelui vertelt . Neen, ik
zal je zeggen, wie jelui zijn . Jelui zijn spionnen, en jelui
zijn alleen hier gekomen om to bespieden, waar het land
open is, zoodat het veroverd kan worden ."
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,,Neen, neen !" riepen zij. „Wij zijn eerlijke menschen .
En wij zijn gekomen om koren to koopen ."
,,Praatjes !" zei Jozef. ,Spionnen z~n jelui, en al wat
jelui vertellen is leugen . Als dat niet zoo is, kom dan met
je jongsten broer voor den dag, waar jelui over praten .
Een van jelui kan immers naar huis gaan en hem halen.
En in then tijd zet ik de anderen in de gevangenis . En
zoowaar Farao leeft, jelui komt er niet weer uit, eer ik je
jongsten broer met mijn eigen oogen heb gezien, en er
me van overtuigd, dat jelui de waarheid spreekt."
En Jozef liet zijn gevangenbewaarder en zijn knechten
ontbieden .
Intusschen stonden de broeders daar heel ontzet, en zagen
elkander aan, en zeiden
,,Voorwaar, nu komt de straf en de vergelding over ons,
voor wat wij met Jozef deden . Wij zagen zijn angst, en hij
smeekte en bad . Maar wij luisterden niet naar hem . Daarom
is nu al die angst over ons gekomen ."
„Ja," zei Ruben, de oudste, „heb ik het jelui niet
gezegd? Bezondig je niet aan den jongen, zei ik. Nu
worden wij ter verantwoording geroepen voor zijn bloed ."
Dat zeiden de broeders tot elkaar in hun eigen taal .
En zij meenden, dat niemand hen verstond. Maar Jozef
verstond alles, en hij keerde zich om, en deed, alsof hij
het venster uitzag, opdat zij niet zouden merken, dat
hij tranen in de oogen had . Maar hij keerde zich weer
tot hen om, en hield zich boos, toen de knechten kwamen .
,,Grijpt die mannen," zei hij tot hen . „In de gevangenis
met hen! "
Drie dagen zaten zij in de gevangenis, en wisten niet,
wanneer zij terecht gesteld zouden worden . Toen liet Jozef
hen weer voor zich brengen .
En toen was hij niet zoo barsch .
„Jelui zult toch zien," zei hij, ,dat ik redelijk ben . Ik
zal maar een van jelui bier houden . Dan kunnen de anderen
naar huis gaan, en koren voor je familie meenemen . Maar
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dan moet jelui terugkomen met je jongsten broer, zoodat ik
zien kan, dat jelui werkelijk eerlijke menschen bent . Maar waag
het niet meer onder mijn oogen to komen zonder je broer ."
Toen liet hij een van de broeders, Simeon, terug brengen
naar de gevangenis .
En hij beval, dat de zakken van de andere broeders
zouden gevuld worden met het koren, dat zij gekocht
hadden. En hij fluisterde den man, die zijn huis bestuurde,
in, dat het geld, dat zij betaalden, stilletjes weer in ieders
zak moest worden gelegd .
Toen namen dan de negen broeders hun geladen ezels bij
den teugel, en trokken naar huis . Maar hun harten waren
vol zorg, omdat zij hun broeder Simeon moesten achterlaten.
Toen zij thuis kwamen bij hun vader in Kanaan, vertelden zij hem hoe alles gegaan was, en hoe de machtige
heer in Egypte Simeon achter gehouden had, en geeischt,
dat zij zouden terugkomen met Benjamin, hun jongsten broer.
En zij maakten hun korenzakken los . Toen vonden zij
het geld boven op in elken zak liggen .
,,O wee!" dachten zij, „hoe kan dat toch gekomen zijn !
Nu heeft die machtige man geen geld voor zijn koren
gekregen. En nu gelooft hij zeker niet, dat wij eerlijke
menschen zijn . En wat zal hij nu met Simeon doen?"
En hun wader wilde nu volstrekt niet, dat Benjamin met
hen naar Egypte zou gaan .
,,Neen," zei hij . ,Jozef heb ik verloren, en Simeon zal ik
wel nooit meer terug zien . Als ik nu ook Benjamin nog missen
moet, zouden mijn grijze haren met smart ten grave dalen ."
En al wat zijn zonen zeiden, hielp niet.

JOZEFS BROEDERS TREKKEN VOOR DE TWEEDE
KEER NAAR EGYPTE, NU MET BENJAMIN .
De hongersnood bleef groot in het land, en toen zij
ongeveer alles hadden verbruikt, wat zij hadden meegebracht
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uit Egypte, zei Jacob tot zijn zonen : ,Ga nu weer daarheen, en koop ons wat voedsel."
Zij antwoordden : „Ja, als u Benjamin mee wilt laten gaan ."
,,Neen, dat wil ik niet," zei Jacob .
„Ja, dan helpt het ook niet of wij daarheen gaan," antwoordden zij, „want de machtige heer heeft gezegd : ,Waag
het niet mij weer onder de oogen to komen zonder je broer
Benjamin ."
Kort daarna zei Jacob : ,Waar was het ook noodig voor,
then man to vertellen, dat je nog een broer hadt ."
,,Wat konden we doen?" antwoordden zij . „De man
hoorde ons uit over ons huis en onze familie . ,Leeft jelui
vader nog?" vroeg hij . ,Heb jelui niet nog een broer?"
En wij antwoordden op zijn vragen . Hoe konden wij weten,
dat hij ons zeggen zou, dat we onzen broeder moesten halen?"
Daar antwoordde Jacob niet op . Maar hij wilde niet toestaan, dat Benjamin mee op reis ging .
Nu was er onder de broeders een, die Juda heette. Hij
was altijd zoo ernstig en vast besloten . Hij nam het woord,
en zei : , Hoor nu eens, Vader, wij moeten heengaan om
koren to halen . Anders is het slot, dat we heelemaal omkomen, u en wij en onze kinderen . Wij hadden al wel
tweemaal terug kunnen zijn, als we niet zoolang geaarzeld
hadden . Laat mij maar voor Benjamin zorgen . Ik sta u
voor hem in . En als ik hem niet behouden weer terug breng,
zal ik mijn leven lang uw schuldenaar zijn ."
,,Nu dan," antwoordde de oude Jacob, ,als het dan niet
anders kan, trek dan in Gods naam alien heen, en neem
Benjamin mee . Dan blijf ik, oude man, alleen achter en zal
wachten . En dan zullen we zien, wie van jelui terugkomen
zal. Neemt hij jelui alien, en houdt je als slaven - ja, dan ben
ik kinderloos, en dan moet ik in Gods naam kinderloos zijn ."
En de oude Jacob hield de hand voor de oogen, en ging
in zijn vertrek terug.
Zijn zonen bereidden zich nu voor op hun tocht . Ook
Benjamin kreeg nu een . ezel en een grooten zak om dwars
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over den rug van het dier to leggen, en een zak met geld
om koren to koopen . De andere broeders namen dezen keer
twee zakken met geld mee, Cen met het geld, dat zij nog
schuldig waren voor het koren van den vorigen keer, en
een met geld om nieuw koren voor to koopen .
En de oude Jacob kwam naar buiten, en zeide, dat zij
jets goeds moesten meenemen om then man ten geschenke
aan to bieden : honig, amandelen, wierook, en zulke zaken,
die zij in Egypte niet veel hadden . Dat zou misschien helpen
om hem zacht to stemmen, zoodat zij en Simeon en Benjamin mee terug konden brengen.
,,Vaarwel kinderen," zei Jacob . „God, de Almachtige
zij met je allen. En Juda, zorg nu goed voor Benjamin ."
Toen bestegen de broeders de ezels, en reden weg . Benjamin reed naast Juda, tusschen hem en Ruben . Hij was
wel wat bang voor den strengen man, waar hij been ging .
Maar hij verheugde zich toch op den tocht, en was blij, dat
hij wat van de wereld zou zien . Hij zag om, en wuifde met
de hand zijn ouden vader toe . Want de oude Jacob bleef
bij de poort staan, en zag zijn zonen na, tot hij ze niet
meer zien kon .
Toen ging hij stil in zijn huis terug, en bad tot God .

JOZEF ONTHAALT ZIJN BROEDERS IN ZIJN PALMS .
In Egypte wachtte Jozef, of zijn broeders ooit terug zouden
komen en Benjamin meebrengen .
En Simeon zat steeds in de gevangenis . En dat duurde
lang. Maar op een dag werd aan Jozef gemeld, dat de
Hebreeuwsche mannen terug waren gekomen . En deze keer
was er een meer bij.
Toen wist Jozef, dat zij Benjamin bij zich hadden.
En hij zeide tot zijn huisbestuurder : ,Breng die mannen
in mijn paleis, en dek voor hen in mijn eetvertrek ."
Toen nu de huisbestuurder bij de broeders van Jozef
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kwam, en zei, dat zij mee naar bet paleis moesten gaan,
werden zij bang, en dachten
,,Nu is die machtige man boos, omdat hij den vorigen keer
zijn geld niet heeft gekregen . En misschien maakt hij ons
alien tot zijn slaven ."
Toen zij aan de poort van zijn paleis kwamen, en de
breede marmeren trappen op zouden gaan, stonden zij stil,
en zeiden tot den huisbestuurder
„Ja, wij weten wel, dat de machtige beer zijn geld niet
gekregen heeft . Maar dat is onze schuld niet . Wij hebben
de geldzakken afgeleverd, maar toch lagen zij boven op in
de korenzakken, toen wij thuis kwamen, en die open maakten .
En wij hebben ze weer meegebracht . Ais 't u belieft, bier
is het geld voor den laatsten keer, tot op den laatsten penning,
en wij hebben ander geld om nu voor to koopen ."
De huisbestuurder schudde het hoofd, en zei : , Ge zijt
ons niets schuldig. Wij hebben ons geld gekregen, en de
geldzakken, die ge hebt gevonden, moeten in uw zakken
getooverd zijn ."
Toen de huisbestuurder dat zei, lachte hij zoowat, want
hij had immers zelf het geld, op Jozef's bevel, in de zakken
gelegd.
,,Neen," ging hij voort . ,Wees niet bang . Ge moet binnenkomen voor den maaltijd . Want de machtige beer heeft u
uitgenoodigd om then in zijn paleis to komen gebruiken ."
Zij waren heel verbaasd .
,,Maar onze kleeren zijn vol stof van de reis," zeiden zij .
,,Ga maar binnen," zei de huisbestuurder . En toen zij in
de groote voorzaal waren gekomen, klapte hij in de handen,
en dadelijk kwamen er dienaars aanloopen met waschwater
en handdoeken .
Toen zij zich hadden gewasschen, keken zij rond in de
prachtige zaal . Vooral Benjamin zette groote oogen op ;
hij had nooit kunnen denken, dat er zooiets moois op de
wereld was.
Terwijl zij daar rondliepen, kwam ook Simeon binnen .
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Hij was uit de gevangenis vrijgelaten en daarheen gebracht .
De broeders omhelsden hem, en hun vreugde was groot .
Kort daarna deden twee deurwachters een groote deur
open, en uit een zijvertrek kwam Jozef de zaal binnen . De
broeders bogen diep voor hem . En zij kwamen aan met
hun kleine geschenken, hun amandelen, en honig en andere
zaken, die zij mee van huis hadden gebracht, en verzochten
hem die niet to versmaden .
't Was van allerlei, wat Jozef als jongen gegeten had ; hij
herkende het al aan de lucht . Dat zei hij nu niet. Maar
hij dankte hen, en sprak toen heel vriendelijk met hen .
,,Gij hebt mij den vorigen keer van uw ouden vader verteld, zei hij . ,Leeft hij nog?"
„Ja, dank u, hij leeft, en het gaat hem goed," antwoordden zij .
,,Zoo," zei Jozef, „en hij daar is dus uw jongste broer?
Kom eens hier, en laat mij u eens goed aanzien ."
Benjamin kwam naar voren . Hij was slank en fijn gebouwd, en had heldere oogen, joist als Jozef zelf. Jozef
herkende hem dan ook dadelijk ; hij zag, dat hij zijn broertje,
de zoon van zijn moeder was. Hij gaf hem vriendelijk de
hand, en wenschte hem Gods zegen .
Maar toen bedekte hij de oogen met de hand, en ging
haastig heen, want hij begon to schreien .
De broeders meenden, dat de machtige heer plotseling
ziek geworden was, maar hij was alleen in zijn binnenkamer
gegaan om uit to schreien . Want nu had hij zijn broertje,
Benjamin, weergezien .
Toen waschte hij zijn aangezicht, en kwam weer bij hen,
en bedwong zich, zoodat zij niets merkten .
Nu liet hij de broeders in de vergulde eetzaal brengen,
waar de tafel gedekt stond . En Jozef ging mede, en wees
ieder, waar hij zitten moest . En toen allen aangezeten waren,
ontdekten zij tot hun groote verbazing, dat zij nauwkeurig
volgens hun leeftijd waren geplaatst . Benjamin zat dus heel
beneden aan de tafel ; maar Jozef zorgde er voor, dat hij
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het beste deel van alle gerechten kreeg . En hij zond telkens
dienaars met gebak en vruchten naar hem toe .
Er werd ook wijn binnen gebracht, zooveel zij begeerden .
Eindelijk waren zij verzadigd, en werden slaperig . Zij dankten voor den maaltijd, en gingen ter ruste in elf vergulde
bedden met lakens met franje, en sliepen tot den morgen .

JOZEF MAAKT ZICH AAN ZIJN BROEDERS BEKEND .
Toen Jozefs broeders ontwaakten, wisten ze eerst niet,
waar zij waren . Maar al spoedig herinnerden zij zich, dat
het in het paleis van den machtigen heer was . En zij
dachten : , Nu moest Vader ons hier eens zien . Vader was
bang, dat de man ons alien tot slaven zou maken . En nu
worden wij getracteerd en bediend als voorname heeren . "
Nu kwamen er dienaars binnen, en brachten hun het
ontbijt op bed . En de dienaars moesten hen groeten en
zeggen, dat hun ezels geladen waren en gereed voor
de reis .
Want Jozef was vroeg op geweest, en had bevolen, dat
hun zakken met koren gevuld zouden worden . En hij had
den huisbestuurder ingefluisterd, dat hij in stilte Jozefs eigen
zilveren beker boven in den zak van den jongsten broeder
moest leggen .
Dat had de huisbestuurder ook gedaan . En nu kwamen
de broeders naar buiten, namen hun ezels, dankten voor de
vriendelijke ontvangst, en trokken weg . En zij dachten : ,Nu
brengen wij voedsel voor hen, die thuis bleven . Wij hebben
Simeon bij ons, en we brengen Benjamin weer mee . Wat
zal Vader blij zijn !"
Maar zij waren nog niet heel ver buiten de stad, v66r
ze iemand achter hen aan hoorden loopen en roepen .
Dat was de huisbestuurder. Want Jozef had hem dat gelast, en gezegd wat hij moest doen .
,,Wacht even," riep hij .
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,,Wat is dat voor een manier van doen? Jelui vergeldt
wel goed met kwaad . Mijn heer heeft jelui in zijn huis
ontvangen. En nu neem jelui de gelegenheid waar om zijn
zilveren beker to stelen, waar hij zelf uit drinkt ."
,,Zijn zilveren beker to stelen?" zeiden zij . ,Wat zijn dat
voor praatjes! Ziet ge ons voor dieven aan? Ge weet toch
heel goed, dat wij het geld voor den laatsten keer hebben
teruggebracht, eerlijk en wel . En nu zouden wij zilver
stelen ?"
„Ja, een van jelui heeft den zilveren beker," zei de huisbestuurder .
,,Als 't u blieft ! Zie het zelf maar na," zeiden zij . ,Als u
den beker bij een van ons vindt, zal hij sterven, en wij alien
zullen uw slaven zijn ."
Alle zakken werden nu op den grond gezet. En de huisbestuurder maakte ze open, een voor Cen . Hij begon met
den zak van den oudste, en eindigde met then van den jongste .
Want Jozef had gezegd, dat hij zoo doen moest .
Tien zakken waren al nagezien, en de beker was niet
gevonden .
,,Neen, natuurlijk!" zeiden de broeders, „laat ons nu
maar voortmaken, zoodat we weg kunnen komen ."
Maar toen Benjamin's zak eindelijk werd open gemaakt,
lag de zilveren beker er boven in .
,,Aha !" zei de huisbestuurder . ,Daar hebben wij den dief."
De broeders zagen Benjamin met de grootste verbazing
en droefheid aan . En het hielp niet, wat Benjamin zei . Zij
wrongen de handen, en rukten zich aan de haren, en waren
grenzenloos ongelukkig.
Maar daar op den weg konden zij niet blijven staan .
Zij laadden de zakken weer op de ezels, en keerden naar
de stad terug onder leiding van den huisbestuurder .
Zij werden in het paleis gebracht . In de groote voorzaal
zat Jozef in den hoogzetel, en wachtte hen af. Zij wierpen
zich voor hem op de knieen . En hij zei
„Ja, wat zijn dat nu voor streken . Ge kondt toch wel

60

begrijpen, dat iemand als ik dat dadelijk zou ontdekken ."
Juda nam het woord, en zei
,,Wat zullen wij zeggen? Waarmee zullen wij ons verontschuldigen ? God heeft onze misdaad ontdekt. En zie,
hier zijn wij, en zullen uw slaven zijn, wij en hij, bij wien
de beker is gevonden !"
Maar Jozef antwoordde
,, Volstrekt niet. Ik wil geen anderen tot slaven maken,
dan hem, bij wien de beker is gevonden . Gij anderen
kunt vrij naar huis trekken naar uw vader ."
Toen ging Juda dicht op Jozef toe, strekte beide handen
smeekend naar hem uit, en sprak
,,Wees niet vertoornd, machtige heer! Luister naar wat
ik u zeggen moet !
Toen wij hier den eersten keer kwamen, hebt gij ons zelf
gevraagd : ,Hebt gij een vader, of een broeder thuis ?"
„Ja," antwoordden wij, „wij hebben een ouden vader en
zijn jongsten zoon, die in zijn ouderdom is geboren : en
zijn hart hangt aan den knaap, zoodat hij hem niet kan
missen. Maar gij hebt gezegd
,, Haal mij den knaap hier, of kom mij nooit weer onder
de oogen !"
En wij gingen naar huis om hem to halen .
Maar onze oude vader sprak tot ons :
„Ge weet, dat mijn liefste vrouw mij maar twee zonen
heeft nagelaten . Den eenen heb ik verloren . Een wild dier
heeft hem verscheurd . En als nu ook de andere van mij
werd weggenomen, of als hem een ongeluk overkwam, zou
ik dat niet kunnen dragen ."
,,Gij zegt, machtige Heer ! dat wij vrij naar onzen vader
mogen terug gaan . Maar als wij zonder onzen jongsten
broer terug komen . . . . ik zeg U, zijn ziel is een met de
ziel van dezen knaap ; ja, ik weet, dat hij sterven zou . Ik
weet het zeker. Wij zouden de grijze haren van mijn vader
met smart ten grave doen dalen .
Hoor nu, machtige heer, wat ik U zeg. Ik, die hier
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voor U sta, ik heb mijn vader plechtig beloofd voor den knaap
in to staan . Ik heb gezegd : ,Als ik U hem niet behouden
terug breng, zal ik heel mijn leven uw schuldenaar zijn ."
En nu kom ik U vragen - o, weiger het mij niet ; laat mij uw slaaf zijn in plaats van den knaap . Ik ben
grooter en sterker dan hij, en Gij kunt meer dienst van
mij hebben . Dan kan hij met zijn broeders naar huis gaan .
In ieder geval - ik kan onmogelijk bij mijn vader terug
komen, als ik den knaap niet bij mij heb . Ik kan niet
thuis komen en aanzien, hoe het hart van mijn ouden
vader gebroken wordt ."
Toen kon Jozef zich niet langer bedwingen . Hij beval,
dat alle Egyptische mannen, die in de zaal waren, heen
zouden gaan. En toen hij met zijn broeders alleen was,
barstte hij in tranen uit . Hij schreide hoe langer hoe sterker,
hij kon het niet laten . Hij snikte en schreide zoo luid, dat
zijn Egyptische bedienden buiten de zaal het hoorden .
De broeders stonden hem aan to staren, en wisten niet,
of zij hun oogen konden gelooven . Daar zat de machtige
heer in zijn hoogzetel, en zonk ineen, en schreide, met
beide handen voor de oogen .
Maar toen nam hij de handen voor de oogen weg, en
lachte door zijn tranen peen, en zeide
,,Ik ben Jozef . Leeft Vader werkelijk nog?"
Zij waxen z66 verbaasd, dat zij niet konden antwoorden .
Maar Jozef zeide : ,Kom bij mij, en zie mij aan . Ik ben
Jozef, uw broeder, then gij in den put geworpen hebt ; en
ik ben geroofd en in Egypte als slaaf verkocht . Maar laat
ons daar nu niet bedroefd om zijn. Het is immers alles goed
en gelukkig terecht gekomen ."
Toen viel hij Benjamin om den hals, en schreide . En
Benjamin schreide ook . En Jozef zei :
„Ik weet heel goed, dat je den zilveren beker niet gestolen hebt . 't Was alles maar een grap . Ja, ik heb jelui
wat willen straffen en bang maken, maar nu moet alles weer
goed zijn tusschen ons ."
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En hij kuste en omhelsde al zijn broeders . En de broeders
stonden daar heel verlegen . En zij zeiden
„Jozef, broeder, wij schamen ons zoo ."
Maar Jozef antwoordde
„Last ons nu goed begrijpen, wat er gebeurd is . God
heeft mij v66r u alien hierheen gezonden, opdat ik hier zou
zijn, en onzen vader en jelui alien hierheen kon halen naar
Egypte, en onzen stam doen voortbestaan . Want nog zijn
er maar twee hongerjaren voorbij, en er moeten nog vijf
komen . In die jaren zal men niet kunnen ploegen noch
oogsten, noch hier, noch in het land Kanaan . En hoe zou
het gegaan zijn, als God mij niet tot Grootvizier over heel
Egypte had gemaakt ?
Nu moet ge naar huis gaan, en onzen vader van mij
groeten, en hem zeggen, dat hij toch vooral bij mij in Egypte
komen moet . Ge moet hem alles vertellen, wat ge hier met
eigen oogen hebt gezien, van mijn paleis en mijn heerlijkheid. En ge moet hem uit mijn naam zeggen : „Kom hierheen, bij mij wonen . Ik wacht op u, en verlang naar u .
Hier is een heerlijke groote weide, bijna een klein land op
zichzelf. Die heet Gosen . En daar zult gij wonen, gij en
uw zonen en hun gezinnen, met al wat ge bezit aan groot
en klein vee. En ik zal zorgen voor al, wat gij noodig hebt,
zoolang de hongersnood duurt . Kom zoo gauw ge kunt . Ik
verlang naar u!"
Het gerucht, dat Jozefs broeders waren gekomen, en dat
zijn oude vader nog leefde, en dat Jozef hem naar Egypte
wilde laten komen, om daar to wonen, drong door tot
Farao's paleis .
Farao en zijn hovelingen zagen, dat Jozef zoo blij was,
als ze hem nog nooit hadden gezien . En zij verheugden
zich met hem, en zeiden tot elkaar, dat zij Jacob en zijn
zonen goed zouden ontvangen, ter wille van Jozef, want hij
was de weldoener van het land geweest . En Farao zei, dat
Jozef gerust eenige wagens met paarden uit de koninklijke
stallen mocht nemen en die naar zijn vader zenden, om
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hem en de vrouwen en kleine kinderen van de broeders of
to halen .
En zoo gebeurde het .
De broeders vertrokken, zoo gauw zij konden, en kwamen
bij hun vader, en zeiden
„Jozef leeft nog ! En hij is de machtige Heer in Egypte ! "
Maar Jacob werd heel wonderlijk to moede, en zat alss
versteend. Want hij kon niet gelooven, dat het waar was .
Eerst toen Farao's wagens voorkwamen, die Jozef had gezonden, werd zijn hart verheugd. En hij zei
,,Dat is heerlijk ! Mijn zoon Jozef leeft werkelijk nog . Ik
wil heengaan, en hem zien, eer ik sterf !

DE OUDE JACOB KOMT BIJ JOZEF IN EGYPTE .
Nu werd er ingepakt . En de zonen hielpen hun ouden
vader en hun vrouwen en kinderen in de wagens . En de
wagens reden weg, heel langzaam, en het vee volgde, en
de beladen kameelen en ezels . Het was een groote optocht .
En de menschen in het land keerden zich om, en zagen
hen na, en zeiden
,,Dat is de oude vader Jacob, die uit het land trekt,
met alien, die hem toebehooren ."
Toen zij op de plaats kwamen, waar het land Kanaan
ophoudt, en het vreemde land begint, liet Jacob den wagen
stilhouden . Daar stond een altaar midden in een klein boschje .
Dat was nog uit Abraham's tijd . Hij had daar eens gewoond,
en hij had het altaar gebouwd en het bosch geplant .
Hier wilde Jacob nu overnachten met het heele reisgezelschap, v66r zij den volgenden morgen het vreemde
land introkken .
Jacob zat Lang aan den kant van het bosch, en keek
terug naar het land Kanaan, waar hij geboren was, en waar
hij zoo lang had gewoond . Een heerlijk land was het . Nu
waren wel de velden verdord in deze jaren van misgewas,
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maar anders waren hier gewoonlijk velden vol bloemen en
prachtig groen gras, waar wilde bijen hun honig gaarden ;
er waren appelboomen langs de heuvelhellingen en welige
wijnranken .
Het was het land, dat God aan Abraham had gegeven .
En God had aan Izaak en Jacob gezegd, dat hun nakomelingen het land in eigendom zouden hebben . Maar nu, als
zij zoo ver weg trokken, en in Egypte gingen wonen, zouden
zij dan werkelijk ooit terug komen ? Jacob werd bang to
moede . Hij stond op, en ging diep in het boschje, waar
het oude altaar stond . Daar boog hij zich neer, en bad
tot den God van Abraham en Izaak .
En des nachts, toen hij in zijn reistent sliep, sprak God
tot hem in den droom, en zeide
"Vrees niet. Reis naar Egypte, en woon daar. Ik ben de
God uwer vaderen, en ik zal met u meegaan en u weer
hierheen terug brengen . Houd goeden moed, Jacob, en denk
er aan, dat ge naar Jozef gaat, en dat hij u de oogen sluiten zal ."
Toen ontwaakte Jacob, en was getroost. En zij braken
op uit het bosch, namen afscheid van het land Kanaan, en
begonnen de lange reis door vreemde streken naar Egypte .
Toen Jozef bericht kreeg, dat zij kwamen, liet hij zijn
wagen inspannen, en reed hun tegemoet . En midden op den
weg viel hij zijn ouden vader om den hals, en schreide lang
in zijn arm en . En Jacob zeide : ,Nu wil ik gaarne sterven,
nu ik uw aangezicht heb gezien, en weet, dat gij nog in
leven zijt."
De oude Jacob kreeg nu Jozefs paleis to zien en al zijn
heerlijkheid . Maar hij moest ook naar het koninklijk paleis,
want Farao wilde hem zoo gaarne zien .
Farao zat op den troon, en Jacob trad vooruit, en stond
voor hem met zijn langen witten baard, die hem over de borst
neerhing. Hij boog voor Farao . Daarop hief hij de handen
op, en zegende hem .
,,Gij zijt een oud man," sprak Farao . „Hoe lang hebt
gij al geleefd ?"

Jacob trekt op naar Egypte .
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,,Honderd dertig jaar heb ik gezworven door dit leven,"
antwoordde Jacob . ,Weinig en zwaar zijn de jaren mijns
levens geweest . Mijn vaderen leefden langer dan ik ."
Ook enkelen van Jozefs broeders kwamen voor Farao .
Hij vroeg hen
,,Wat is uw handwerk?"
Zij antwoordden
,, Wij zijn herders ; wij hoeden koeien en schapen, als
onze vaderen v66r ons ."
En Farao gaf hun verlof to wonen op de groote weide
van Gosen . En dat was ook een goed land. Maar het was
toch niet als Kanaan, hun eigen geliefd vaderland, het land,
dat God hun gegeven had .
Jacob werd eindelijk heel zwak, en lag to bed, en hij
voelde, dat hij ging sterven. Toen zond hij al zijn zonen
bericht . En hij verzamelde al zijn laatste kracht, en ging
overeind zitten, met de voeten buiten het bed . Daar zat
hij, op zijn staf steunend . Het was zijn oude reisstaf, dien
hij in de hand had gehad, toen hij als een arme, jonge
man over de Jordaan trok, de wereld in . Dien had hij nog
altijd bewaard ; die stond aan het hoofdeinde van zijn bed,
en dien nam hij, en steunde er op in zijn laatste ure, toen
hij op den rand van zijn bed zat, en zijn zonen zegende,
bbn voor bbn, toen zij na elkander bij hem kwamen, zoodat hij hun de hand op het hoofd kon leggen .
En hij zei : ,Zie, ik ga sterven, maar God zal met u
zijn en u terugbrengen naar het land uwer vaderen ."
Daarna legde hij zijn voeten weer op het bed, en gaf den
geest, en werd vereenigd met zijn vaderen .
Toen nu Jacob dood was, werden Jozefs broeders bang,
dat het hun slecht zou gaan . Zij dachten, dat Jozef misschien
alleen ter wille van hun vader zijn wraak had achtergehouden,
en dat hij hun nu het kwaad zou vergelden, dat zij hem
hadden gedaan.
Maar Jozef zeide : ,Ge moet niet bang zijn . Wel hebt gijlieden kwaad in den zin gehad, maar God heeft het ten
Kinderbijbel.
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goede gekeerd. En God heeft alles zoo geleid om veel menschen het leven to redden ."

HOE HET LATER DE KINDEREN VAN ISRAEL GING .
Omdat Jacob zoo vroom was geweest, had God hem een
nieuwen naam gegeven. Hij zou Israel heeten, en dat zou
zijn eerenaam zijn . En toen nu zijn zonen in Egypte kwamen
wonen, noemden zij zich naar hun vaders eerenaam . De
kinderen van Israel noemden zij zich ; dat deden zijn zonen,
zijn kleinzonen en de zonen van dezen ook . Gewoonlijk heetten zij Hebreeen, maar hun eerenaam was : kinderen Israels
of Israelieten .
De Israelieten waren zeventig in aantal, toen zij naar
Egypte kwamen ; maar spoedig telden zij honderden en
duizenden . En toen kwam er een tijd, dat de Egyptenaren
niet meer zoo vriendelijk voor hen waren . Want zij hadden
Jozef vergeten, die hun land voor hongersnood had bewaard .
Die Farao, die nu regeerde, nam eenvoudig de Israelieten,
en gebruikte hen voor dagloonerswerk . En hij stelde een
slavendrijver over hen aan, die hen plaagde en kwelde .
Maar hoe meer de Israelieten geplaagd werden, hoe
meer ze in aantal toenamen .
En Farao werd eindelijk bang, dat zij hem to machtig zouden
worden en zich aansluiten bij de vijanden van het land, om hem
van den troon to stooten . Toen was het, dat hij dat gruwelijke en goddelooze bevel gaf, dat alle pasgeboren Hebreeuwsche jongetjes in den Nijl zouden geworpen worden .
En toen gebeurde het, dat een vrome Israelietische vrouw
een zoontje kreeg, dat Al to mooi en to lief was om in het
water to worden gegooid .
Drie raanden hield zij het verborgen, en toen dit niet
langer ging, legde zij het in een biezen kistje, en zette het
tusschen het riet aan den Nijloever, en gaf hem over aan
den God van Abraham, Izaak en Jacob.
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En toen kwam de dochter van Farao met haar maagden,
en vond het kistje, en deed het open . En zij zag het jongetje, en zei, dat het haar kindje zou zijn en Mozes heeten .
En zij liet een Hebreeuwsche vrouw halen om de voedster
van den kleinen Mozes to zijn . En die Hebreeuwsche of
Israelietische vrouw was Mozes' eigen moeder . Zij nam hem
mee naar huis, en hield hem bij zich, tot hij groot was . En
de kleine Mazes zat op haar schoot of op een bankje aan
haar voeten, en zij vertelde hem de mooie verhalen van
Adam en Eva in het Paradijs, van KaIn en Abel, van den
vromen Noach en zijn Ark, van den toren van Babel, van
Abraham en Sara, van Izaak en Rebekka, van Jacob en
Rachel, van Jozef en zijn broeders .
Er zijn nog veel andere verhalen, die even mooi zijn, en
die andere vrome vaders of moeders hun kinderen hebben
verteld .
Misschien is niet alles precies zoo gebeurd, als het verteld is . Maar de vrome vaders en moeders konden het niet
anders vertellen, dan zooals zij zelf het hadden gehoord,
toen zij klein waren.
Al die verhalen handelen over den goeden God, en hoe
Hij voor de kinderen der menschen zorgt . En daarom zijn
die verhalen opgeschreven in een boek, dat men „den Bijbel"
noemt, en dat het heilige boek van alle vrome menschen is .

MOZES VLUCHT NAAR DE WOESTIJN VAN MIDIAN .
't Was in Egypte, in de hoofdstad van het land, en daar
lag het paleis van Farao . Voor het paleis stonden twee
schildwachten . Zij richtten zich op, en groetten met hun
wapens. Want uit de poort kwam een jonge man, als grins
gekleed, met de sabel op zij .
Dat was Mozes, de vondeling van de prinses, dezelfde,
die eens had liggen schreien in het biezen kistje tusschen
het riet in den Nijl .
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Mozes was al lang volwassen, en leefde als een prins op
het paleis. Maar nu was hij aan zijn moeder gaan denken,
de Hebreeuwsche vrouw, en de Hebreeuwsche kinderen,
waar hij mee gespeeld had toen hij bij haar thuis was .
Zijn moeder was dood . Maar Mozes wilde toch zien hoe
de Hebreen het hadden . Want hij kon niet vergeten, dat
het Hebreeuwsche yolk zijn yolk was .
Daarom ging hij uit het paleis, de geheele stad door,
heel daarheen, waar de mooie straten ophielden, en waar
de Hebreeen of de Israelieten, zooals men ze ook noemde,
hun ellendige woningen hadden .
Voor de deur lagen vuile kinderen, en morsten in de modder .
Niemand verzorgde hen . Want de moeders waren op het
werk. En de groote kinderen, ja, die zouden op school moeten
zijn ; maar daar dacht niemand aan . Neen, zij moesten bij
het werk helpen, ver boven hun kracht . Zij kregen to weinig
slaap, en to weinig eten, en daarom konden ze niet groeien .
De jongens hadden immers op Farao's bevel in den Nijl
verdronken moeten worden . Maar daar had men mee opgehouden, omdat Farao ze toch liever als arbeiders hebben
wou . Hij kon veel handen gebruiken bij het werk op het
veld en bij zijn groote bouwondernemingen . Daar moesten
de Israelieten al het grove werk doen, en Farao stelde zijn
Egyptische slavendrijvers over hen aan, die ze met scheldwoorden en slaag naar het werk dreven .
En dat alles zag Mozes, toen hij daar buiten kwam .
Hij kwam op een plaats, waar Farao een heel groot
gebouw liet zetten . En Mozes zag een lange rij Israelietische
mannen aankomen met zware manden vol steenen op den
rug. Een Egyptenaar liep hen voort to jagen, en sloeg hen
met een dikken stok . De mannen liepen zoo vlug, als zij
konden in den gloeienden zonneschijn, terwijl het zweet hun
van 't lichaam droop . Maar ze waren moe en suf, en keken
naar den grond, en letten niet op Mozes, die daar stond .
Maar Mozes herkende onder hen enkelen van zijn vroegere
speelkameraden .
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En op eens was het of Mozes een ander hart kreeg. Hij
vond het niet meer prettig, dat hij een prins was en aan
het hof woonde . Neen, hij schaamde er zich over, dat hij
het zoo goed had, terwijl zijn familieleden en stamgenooten
zooveel ellende to verdragen hadden .
Op datzelfde oogenblik zag hij een van de arme Israelietische slaven op den grond zinken onder zijn zware vracht .
De Egyptische slavendrijver Rep naar hem toe, en sloeg hem
hard met zijn stok om hem to doen opstaan .
Toen werd het rood voor Mozes oogen, en eer hij wist
wat hij deed, had hij zijn sabel getrokken en den Egyptenaar dood gestoken .
Maar dat hielp immers niet . Er bleven nog Egyptenaren
genoeg over om de Israelieten to plagen en to kwellen . En
als Farao hoorde wat er gebeurd was, zou Mozes dadelijk
ter dood veroordeeld worden.
Daarom vluchtte Mozes snel. Hij wierp zijn sabel weg,
opdat hij er niet nog meer ongelukken me6 zou begaan, en
sneed zich in plaats daarvan een reisstok . En toen hij vele
dagen geloopen had, kwam hij in het land van Midian .
Daar ging hij zitten aan een bron.
Kort daarna kwamen er zeven herderinnen aan met hun
schapen . En de meisjes schepten de watertroggen vol om
hun schapen to laten drinken . Maar er waren intusschen
eenige herders gekomen, die ook hun schapen moesten
laten drinken, en zij joegen de meisjes van de watertroggen weg.
Toen stond Mozes op .
,,Schaam je toch !" riep hij de herders toe . En in zijn
drift greep hij naar zijn sabel . Die had hij gelukkig niet
meer . Maar zijn stok had hij, en then kregen de onbeschaamde herders op hun rug to voelen, zoodat ze hard
wegliepen met hun kudden .
De zeven meisjes gaven toen hun schapen to drinken,
en kwamen toen bij hun vader thuis . Hij was een priester
en heette Jethro .
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,,Ben jelui daar al?" vroeg hij . "Dat is veel vroeger
dan anders ."
„Ja," zeiden zij . ,Er was een Egyptische man bij de
bron . Hij hielp ons tegen de herders ."
,, Dat was mooi van hem," zei Jethro . En hij liet een
van de dochters terug gaan naar de bron om den man
to halen . Die dochter heette Sippora . Zij vroeg Mozes mee
naar huis to gaan . En kort daarna werd zij zijn vrouw .
En Mozes bleef in dat land, en hoedde de schapen van
den priester Jethro.
DE BRANDENDE DOORNSTRUIK .
Het was een groote verandering voor Mozes om schaapherder in de woestijn to worden . Hij was op de allerbeste
scholen geweest, en had veel geleerd . Maar hij had nooit
geleerd schapen to hoeden . Hij werd driftig, en als de
schapen niet gehoorzaamden, sloeg hij ze met zijn herdersstaf .
Maar hij merkte al gauw, dat op die manier de schapen
alleen bang voor hem werden, maar niet gehoorzamer .
Daarom oefende hij er zich in zijn drift to overwinnen .
Eerst kostte hem dat veel moeite . Maar het lukte, en
eindelijk werd Mozes de zachtmoedigste herder, die men
ooit had gezien . Hij sloeg de schapen nooit, maar sprak
tegen hen, en riep hen . En zij kenden zijn stem, en liepen
hem getrouw na . Want vaak was het een heel eind van
de eene weide naar de andere . En als een lammetje moe
werd op den weg, dan nam Mozes het op, en legde het
over beide schouders, om den nek, zoodat hij alle vier de
pootjes van het lam voor zijn borst in de hand kon nemen .
Daar lag het lammetje veilig en goed . En als zij aan de
weide kwamen, liet Mozes het diertje los, en dan sprong
het naar zijn moeder en de andere lammeren .
Dan ging Mozes op een heuveltje zitten, waar hij het
oog kon houden op de heele schapenkudde . En daar zat
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hij er over to denken, dat hij nu een herder was geworden
zooals de overgrootvader van zijn overgrootvader Abraham,
en als Izaak en Jacob. Hij dacht aan alles, wat zijn vrome
moeder hem had verteld van hen en van Jahwe, den
grooten God, den God van Abraham, Izaak en Jacob, die
hun het land ICanaan had gegeven, en beloofd, dat de
kinderen Israels daar zouden wonen .
Maar nu moest Jahwe zeker dood zijn, dacht Mozes . Of
Hij had de kinderen Israels vergeten - die arme kinderen
Israels, die nu slaven in Egypte waren, en hunger leden,
en geslagen werden.
Maar toen kwam een dag, dat Mozes de schapen naar
den berg Horeb dreef. Daar zag hij een wonderlijk gezicht
een doornstruik stond in een laaienden gloed . Die vlamde
en brandde ; en dat ging maar zoo voort, zonder dat toch
de doornstruik verteerd werd .
„Hoe kan dat?" dacht Mozes . „Ik moet toch eens
zien wat dat is . "
Maar toen hij dichterbij kwam, klonk een stem uit den
brandenden doornstruik
„Mozes ! Mozes ! Blijf staan, en doe de schoenen uit .
Want de plaats, waar ge staat, is heilige grond!"
Mozes deed de schoenen uit, en bleef heel stil staan .
Toen klonk de stem weer
,,Ik ben Jahwe, de God van Abraham, Izaak en Jacob."
En Mozes bedekte zijn aangezicht, want hij waagde daar
niet heen to zien.
Maar Jahwe sprak
„Ik heb mijn yolk geenszins vergeten ; ik heb hun nood
in Egypte wel gezien, en hun klachten hebben mijn ooren
bereikt . En nu ben ik neergedaald om hen uit het geweld
der Egyptenaren to bevrijden, en hen to brengen naar het
beloofde land, naar het land, dat overvloeit van melk en
honig. Gij, Mozes, zult naar Egypte gaan, en mijn yolk
daaruit wegleiden . Zeg Farao uit mijn naam, dat hij hen
laat trekken ."
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Toen werd Mozes ontzet .
,,Wie ben ik," zei hij, ,dat ik naar Farao zou gaan !
Hij zal naar mij niet luisteren . En het volk ook niet ."
„Maar ik zal met u zijn," sprak de Heer .
„Ja," antwoordde Mozes ; ,maar ik kan mijn woorden
niet goed kiezen . Ik ben nooit welsprekend geweest . En nu
ben ik een stille herder geworden ."
Maar de Heer sprak
,,Wie is het, die den menschen een mond en de spraak
gegeven heeft? Ben ik het niet, Jahwe? Ga gij rustig heen .
Ik zal met uw mond zijn, en u leeren, wat gij zeggen moet ."
Mozes sprak
,,Ach Heer, zend liever een ander ."
Maar de Heer wilde geen tegenwerpingen meer hooren .
,,Ga!" sprak hij . „En neem met u uw staf, then gij in uw
hand hebt."
Dat was de herdersstaf, waarmede Mozes nu jaren lang
de schapen van Jethro had gehoed .
Nu zou hij een andere kudde hoeden . Hij gaf de schapen
aan een anderen herder over . En met den staf in de hand
begaf hij zich op weg naar Egypte .
MOZES LEIDT HET VOLK WEG UIT DE SLAVERNIJ .
Toen kwam Mozes tot de Israelieten in Egypte, en bracht
hun de woorden van hun God over ; dat Hij hen in de
woestijn wilde laten brengen, en tot hen spreken, en hen
leiden naar het beloofde land, dat overvloeide van melk
en honig.
De Israelieten wisten bijna niet, wat ze moesten denken .
Maar hun hoofdman ging toch met Mozes naar Farao, en
vroeg, of de Israelieten mochten optrekken naar hun God
in de woestijn .
En Mozes zeide tot Farao
,,Het is de wil van God, dat gij Zijn yolk laat uittrekken ."

Mozes voor Farao .
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Maar Farao lachte luid, en liet hen wegjagen van de
trappen van zijn paleis . En hij zond aan zijn slavendrijvers
het bevel : ,Zorg er voor, dat die luie Israelieten behoorlijk
wat to doen krijgen, zoodat zij geen tijd hebben voor zulke
grillen."
En zoo kwam er alleen van, dat het arme yolk nog erger
werd gekweld dan vroeger .
Maar Jahwe wist van to voren, dat het zoo zou gaan .
En Hij had er met Mozes over gesproken, wat hij doen
moest.
En op een morgen, toen Farao bij den Nijl kwam, stond
daar Mozes met zijn staf in de hand .
En Mozes zei : ,Ik heb u het bevel van Jahwe, Israels
God, overgebracht, dat gij Zijn yolk zoudt laten uittrekken .
Ge hebt dat niet gehoorzaamd . Maar wie niet hooren wil,
moet voelen ."
Op dat oogenblik sloeg Mozes met zijn staf in het water
van den Niji, en al het water werd bloed . Alle visschen
stierven, en er kwam een afschuwelijke lucht op uit het water .
Zoo bleef het dagen aaneen .
Toen ging Mozes naar Farao, en vroeg hem of hij nu de
Israelieten wilde laten trekken . Maar Farao zette de tanden
op elkaar, en schudde het hoofd . Toen strekte Mozes zijn
staf uit over het land .
En op eens krioelde het van kikvorschen, die in de huizen
en de kamers van de menschen sprongen, in hun kasten,
hun deegtroggen, hun pannen . En het koninklijk paleis
werd niet gespaard . Als Farao zich aan tafel zette, sprongen
de kikvorschen in zijn eten, en als hij in zijn zijden bed
lag, krioelden de kikvorschen om hem heen .
Dat kon Farao niet uithouden . Hij ontbood Mozes, en zei
,,Laat die plaag ophouden ! Dan mogen de Israelieten
uittrekken. "
Mozes sprak nu tot den Heer . En onmiddellijk stierven
alle kikvorschen . Men veegde ze in groote hoopen bijeen
in de huizen, op de hoeven, in de straten .
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Maar toen de plaag voorbij was, had Farao berouw van
zijn belofte . En nu wilde hij de Israelieten niet laten trekken .
Zoo ging bet keer op keer. De Heer zond nieuwe plagen
over Egypte om Farao to dwingen -- zwermen muggen of
sprinkhanen, gezwellen bij menschen en vee, pikzwarte duisternis over het heele land en andere booze dingen . Maar
telkens, als de plaag voorbij was, werd Farao weer koppig
en zei : , Neen ."
Eindelijk ging Mozes naar Farao, en zeide tot hem
,,Zoo spreekt de Heer : „Israel is mijn eerstgeboren zoon,
en als ge hem mij niet geeft, dan zult gij uw eerstgeboren
zoon verliezen ."
Farao werd heel boos, en zei tot Mozes : , Ga been, en
kom mij nooit meer onder de oogen !"
Mozes antwoordde
,,Ik zal heengaan en u nooit meer onder de oogen komen ."
En hij ging tot de Israelieten, en zeide
,, Haast u ! Slacht in ieder huis een lam voor den afscheidsmaaltijd, maar denk er aan, dat ge iets van het bloed aan
den deurpost strijkt . Want in dezen nacht zal de engel des
doods door het land gaan, en den eerstgeboren zoon in ieder
huis treffen . Maar waar de doodsengel bet bloed van het
lam aan den deurpost ziet - char zal hij voorbij gaan .
En dat lam zult gij het Paaschlam noemen ."
Des avonds bereidden alle Israelieten hun afscheidsmaaltijd .
In alle huizen aten zij bet Paaschlam . Zij hielden hun maaltijd
staande, met reiskleeren aan, den staf in de hand . En het
bloed van het Paaschlam was aan hun deurposten .
Toen werd to middernacht, over heel het land van
Egypte een jammergeschrei gehoord . Alle eerstgeborene
zonen stierven, van of den noon van Farao tot then van
den armsten daglooner. Maar niet die van de Israelieten .
En nu kwam een bode aanloopen, die Mozes bet bevel
van Farao overbracht :
,,Trek haastig been, opdat die vreeselijke plagen zullen
ophouden !"
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Nu liet Mozes op de bazuin blazen. En op datzelfde
oogenblik kwamen alle Israelieten uit hun huizen, en volgden
Mozes, die voor hen uitging met opgeheven staf .
Mannen, vrouwen en kinderen, vele duizenden menschen
trokken uit, to voet, - uit - hun God, de vrijheid tegemoet !
En Jahwe wees hun den weg . Hij ging altijd voor hen
uit, des daags als een rookzuil, des nachts als een vuurzuil .

DE ISRAELIETEN GAAN DROOGVOETS OVER DE
ROODE ZEE.
De Israelieten waren op hun zwerftocht aan de Roode
Zee gekomen, en hadden daar hun tenten opgeslagen . Als
ze daar gerust hadden, waren zij van plan verder to gaan
fangs het strand, en om de zee naar de woestijn van Midian
to trekken, die aan de overzijde lag .
Maar terwijl ze daar rustten, hoorden ze een geluid als
van flauwe donderslagen . Dat hield aan, en het kwam Al
nader en naderbij . En eindelijk zagen de Israelieten elkaar
in grooten angst aan ; want nu herkenden zij het geluid
van de strijdwagens van Farao .
Het had Farao weer berouwd, dat hij hen had laten
trekken, en nu kwam hij met zijn geheele leger om hen
in de gevangenis terug to brengen . In den avond omringde
hij de legerplaats der Israelieten aan drie zijden . En aan
de vierde zij was de zee.
Toen verdrongen de Israelieten zich om Mozes in grooten
angst. Maar Mozes zei : ,Wees maar gerust. De Heer zal
voor u strijden ."
En toen het nacht was geworden, ging Mozes naar het
strand, en strekte zijn staf uit over de zee . En de Heer
liet een wind uit het oosten opsteken, die het water deed
wijken. En vlak voor de Israelieten lag een strook droog
land door de zee, tot heel aan den overkant .
,,Volg mij," zeide Mozes, en ging voor hen uit met
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opgeheven staf. En dicht achter hem kwamen alle Israelieten
met vrouwen en kinderen, langs den weg door de zee. En
hun schoeisel werd zelfs niet nat .
De Egyptenaren spanden hun krijgswagens in, en vervolgden hen op dienzelfden weg. En zij dachten : ,Wij
zullen hen spoedig inhalen ."
Maar de rookzuil had nu een andere plaats gekozen, en
ging achter de Israelieten, tusschen hen en de Egyptenaren
in. En bij het aanbreken van den dag, zag de Heer van
uit de rookzuil op het leger der Egyptenaren, zoodat de
paarden steigerden, en alles in verwarring kwam .
Toen alle Israelieten aan den overkant waren gekomen,
reden de Egyptenaren nog op het midden van den weg .
En nu strekte Mozes weer zijn staf uit over de zee . En
het water kwam terug, en stroomde in groote golven over
de wagens en ruiters, en over Farao en heel zijn leger,
zoodat geen van alien in leven bleef.
En op dat oogenblik ging de zon op. Toen zong Mozes
een lied, en heel het yolk zong met hem mee
"Ik wil zingen voor Jahwe !
Hij heeft zijn macht getoond
Het paard en den ruiter stortte hij in zee ."

En de vrouwen sloegen op hun handtrommels, en dansten,
en zongen
„Ja, zing voor Jahwe !
Hij heeft zijn macht getoond
Het paard en den ruiter stortte hij in zee."

DE ISRAELIETEN KRIJGEN MANNA VAN
DEN HEMEL .
Nu waren de Israelieten buiten en in vrijheid . En met
de rookzuil voor zich uit, trokken zij voort door de
woestijn naar Horeb, den berg Gods .
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Maar dat was een verre tocht . En naarmate de dagen
voorbij gingen, begonnen enkelen to verlangen naar de
vleeschpotten van Egypte. En zij zeiden tot Mozes : ,Het
schijnt, dat ge ons in de woestijn hebt gebracht om ons
to laten verhongeren."
Toen bad Mozes tot den Heer. En hij zei tot de hongerige Israelieten
,, Wacht tot morgen."
Den volgenden morgen lag er een dichte mist om de
legerplaats . Maar toen de mist optrok, was de aarde met
iets wits bedekt .
En de Israelieten vroegen : "Wat is dit?"
Mozes antwoordde : ,Dat is het brood, dat de Heer u geeft."
Zij namen het, en aten er van . En het smaakte als koeken .
Er kwamen steeds meer Israelieten, die het witte zagen,
en het proefden, en vroegen : „Wat is dit?" Dat klinkt in
het Hebreeuwsch als : ,Manna?" En zij noemden het
brood : Manna .
Iederen morgen lag er nieuw Manna op de aarde . En
de Israelieten konden naar buiten gaan en hun dagelijksch
brood verzamelen .
Er waren er, die begeerig waren, en voor meer dan 66n
dag inzamelden, en het in zakken bewaarden . Maar den
volgenden dag waren er wormen in, en het rook leelijk .
Toen merkten zij, dat zij niet meer dan voor 66n dag
mochten inzamelen . Behalve op den Vrijdag . Dan moesten
zij voor twee dagen inzamelen, zei Mozes . Want Zaterdag
was hun heilige dag, en dan moesten zij niet behoeven
to werken . En het Manna, dat zij den nacht v66r then
heiligen dag bewaarden, bedierf niet .
Enkelen gingen toch Zaterdagmorgen uit om Manna to
verzamelen . Maar ze vonden niets.
Mozes zei tot het yolk . ,Dit beveelt de Heer :
„Vul een kruik met Manna en bewaar die voor uw
nakomelingen, zoodat zij het brood kunnen zien, dat ik u
gaf in de woestijn, toen ik u uit Egypte leidde ."
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DE ISRAELIETEN KRIJGEN WATER UIT DE ROTS .
Op een anderen keer kwamen de Israelieten bijna om van
dorst, en in de woestijn was geen bron en geen beek, waaruit zij konden drinken.
Toen bad Mozes tot den Heer .
En de Heer sprak tot hem
,,Neem uw staf, en ga voor het yolk uit, en leid hen
tusschen de rotsen . En ik zal u verschijnen boven een van
de rotsen . En dan moet gij met uw staf op de rots slaan ."
Toen zei Mozes tot het yolk, dat zij hem moesten volgen .
En hoewel velen van hen bijna bezweken van dorst, gingen
zij achter Mozes aan Tangs een pad, dat door naakte rotsen
liep. Alles was zoo kaal en zoo treurig. En enkelen van hen
werden wanhopend, en riepen, dat Mozes hen daarheen bracht
om hen van dorst to laten sterven.
Maar eindelijk bleef Mozes staan . Hij had duidelijk een
glimp van den Heer boven een van de rotsen gezien . En
hij sloeg op de rots met zijn staf.
Op hetzelfde oogenblik sprong het water uit de rots
met een dikken, helderen straal, en plaste op den grond,
en werd tot een ruischende beek, en de Israelieten konden
drinken, zooveel zij wilden .

JOZUA STRIJDT MET DE AMALEKIETEN .
Eens, toen de Israelieten hun legerplaats hadden opgeslagen,
kwamen de Amalekieten, een roovervolk in de woestijn, hun legerplaats dicht bij hen opslaan, en hadden kwaad tegen hen in den zin .
Toen sprak Mozes tot Jozua, den zoon van Nun
„Neem de jonge mannen met u, en trek ten strijde tegen
de Amalekieten . Morgen, wat later op den dag, zal ik hier
op den heuvel staan, met den staf in de hand . Dan is het
tijd voor u om den aanval to wagen ."
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Den volgenden dag, op den afgesproken tijd viel Jozua
de Amalekieten aan . En Mozes stond op den heuvel met
Aaron en Hur, twee van de oudsten van het yolk.
En Mozes. had den staf in de hand . En zie, als hij zijn
handen omhoog hield, gingen de scharen van Israel zegevierend vooruit ; maar als hij de handen liet zinken, weken
zij achteruit, en drongen de Amalekieten naar voren .
Toen gingen Aaron en Hur ieder aan een zijde naast
Mozes staan, en hielpen hem de handen omhoog to houden,
tot de zon onderging . En toen hadden Jozua en de jonge
mannen de Amalekieten op de vlucht gedreven .
Op den heuvel zette Mozes een gedenksteen en schreef
daarop : „De Heer is mijn banier."
MOZES BEKLIMT DEN BERG SINAI .
DE ISRAELIETEN DANSEN OM HET GOUDEN KALF .
Langzamerhand, drie maanden na den uittocht uit Egypte,
kwamen de Israelieten aan den berg Horeb in de woestijn
van Midian .
Een van de toppen van den berg heette Sinai. Die was
gehuld in heldere witte wolken, zoodat men de bovenste
spits niet kon zien . Daar ging Mozes heen, en daar sprak
de Heer tot hem . En daarop kwam Mozes van den Sinai,
en bracht het yolk deze woorden van den Heer
„Gij hebt gezien wat ik den Egyptenaren heb gedaan,
hoe ik u als op arendsvleugelen heb gedragen, en tot mij
gebracht. Indien gij mijn stem, zult gehoorzamen, en mijn
geboden houden, zoo zult gij mij toebehooren uit alle volken .
En gij zult mij een Priesterlijk koninkrijk zijn en een heilig volk ."
Het yolk antwoordde : „Ja wij zullen Gods stem gehoorzamen en Zijn geboden houden ten alien tijde ."
En zoo hadden dus God en het yolk een verbond gesloten .
Daarop ging Mozes weer naar boven naar den top Sinai,
boven de witte wolken, waar het zoo stil was, en waar hij
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het best Gods stem kon hooren. En Jozua, de hoofdman
over de jonge mannen ging met hem, -- hij alleen . En hij
stond daarboven de wacht to houden, opdat niemand van
uit het leger Mozes zou komen storen . En zij bleven daarboven verscheidene dagen en nachten, terwijl God Mozes
hielp bij het schrijven van heilige geboden op steenen tafelen .
De Israelieten in de legerplaats konden niet begrijpen, waar
Mozes bleef. En enkelen van hen zeiden : Mozes komt nooit
meer terug. Laat ons nu een God maken, then wij zien
kunnen . En zij namen de gouden versierselen en oorringen
der vrouwen, en maakten daarvan een gouden kalf, dat zij
midden in de legerplaats zetten . En toen namen zij elkaar
bij de hand, en dansten om het gouden kalf, en zongen luid .
Boven op den berg was Mozes klaar gekomen met zijn
werk. Hij nam de twee steenen tafelen onder den arm, en
begon van den berg of to dalen, en Jozua met hem .
Heel stil gingen zij naast elkaar . Toen zei Jozua : „Ik
hoor krijgsgerucht uit het leger beneden ."
,,Neen," zei Mozes, ,dat is geen oorlog, dat is zingen
en vroolijkheid ."
En zij kwamen aan een plaats, van waar men duidelijk
de geheele legerplaats kon overzien . En zij zagen, hoe het
yolk woest danste om het gouden kalf.
Toen werd de ziel van Mozes met toorn vervuld . Hij
nam de steenen tafelen, en slingerde die tegen de rotsen,
zoodat ze aan splinters vlogen .
En hij haastte zich naar de legerplaats, joeg de dansenden
uit elkaar, nam het gouden kalf, en verbrijzelde het tot gruis .
Maar daarna ging hij op naar den berg, en bad voor het
yolk, en smeekte, dat God toch hun zonden zou vergeven
en hun God blijven .
En Mozes kwam weer beneden van den Sinai, en bracht
twee nieuwe steenen tafelen mee . En hij las het yolk de
heilige geboden der wet voor, die daarop geschreven stonden .
De steenen tafelen werden in een vergulde kist gelegd,
die de Arke des Verbonds werd genoemd . Enkelen uit het

Mozes met de Wet .
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yolk werden tot priesters aangesteld . Zij moesten de Arke
des Verbonds bewaken, en die dragen, als het yolk verder
trok. Boven de priesters zou Aaron, de broeder van Mozes,
staan als Hoogepriester.

DE VERSPIEDERS EN DE GROOTE DRUIVENTROS .
De Israelieten braken op van den berg Gods : Horeb . En
zij trokken naar het land Kanaan, dat God hun gegeven
had, en dat zij nu in bezit zouden nemen .
Zij gingen daar toch niet dadelijk heen, maar sloegen hun
legerplaats op buiten de grenzen van het land in de woestijn
Paran . Van daar zond Mozes zijn bespieders uit, om het
land van het eene einde tot het andere to onderzoeken .
De verspieders kwamen terug, en hadden iets meegebracht
van de vruchten van het land : granaatappelen en vijgen, en
druiventrossen, z66 groot en zwaar, dat twee mannen die
moesten dragen aan een stok, then ze over de schouders legden .
,,Het land," berichtten de verspieders, ,vloeit over van
melk en honig. Maar de menschen, die het hebben ingenomen, en er nu wonen, zijn groot en sterk . En zij
hebben zich vaste steden gebouwd met hooge muren er
omheen . Wij zagen reuzen, z66 vreeselijk groot, dat wij
naast hen wel sprinkhanen geleken ."
Toen de Israelieten dat hoorden, werden zij bang, en zeiden
„Last hen dan liever het land behouden . Dan zullen wij
naar Egypte teruggaan ."
Jozua en Kaleb, die beiden me6 waren gegaan om to
verspieden, zeiden, dat er niets to vreezen was, wanneer de
Heer met hen was. En het zou zonde en schande zijn die
menschen het heerlijke land to laten behouden, dat hun in
't geheel niet toekwam .
Maar wat Jozua en Kaleb ook zeiden, het hielp niet. Ook
niet wat Mozes en zijn broeder Aaron, de hoogepriester, zeiden. De Israelieten durfden het beloofde land niet binnengaan .
Kinderbijbel.

6

82

Maar zij gingen toch ook niet weer naar Egypte . Daar
hield Mozes hen toch van terug. En zoo bleven zij dan in
de groote woestijn, en zwierven daar jaren lang rond, tot
alien dood waren, die zoo bang waren geweest, en er een
ander geslacht was opgegroeid, dat in vrijheid geboren was,
en meer manlijken moed en vertrouwen op God had .

BILEAM EN ZIJN EZEL.
Toen de Israelieten eindelijk weer naar het beloofde land
trokken, waren zij dapperder geworden . En toen de Amorieten hun den weg wilden versperren, versloegen de Israelieten
hen met scherpe zwaarden, zoodat er bijna geen enkele van
hen achterbleef.
Balak, de koning der Moabieten, werd bang, toen hij hoorde
hoe het den Amorieten was gegaan . En toen de Israelieten
nu aankwamen, en voorbij zijn land moesten trekken, zond
hij in zijn angst om Bileam .
Bileam was een profeet, die kon zegenen en vloeken . En
hij moest nu komen en de Israelieten vloeken . En daarvoor
zou koning Balak hem rijk beloonen .
Bileam zette zich op zijn ezel, en reed weg . Maar de
engel des Heeren kwam, en stelde zich tegenover hem op
den weg, met een getrokken zwaard in de hand.
Bileam zag niets. Maar de ezel week uit van den weg,
en ging over het veld . Toen sloeg Bileam den ezel met zijn
stok, en dreef hem weer op den weg terug .
lets verder was er een plaats, waar de weg tusschen tuinmuren door liep. Hier stond weer de engel des Heeren
met het getrokken zwaard . En de ezel week uit ter zijde, en
drukte Bileams been tegen den muur . En Bileam werd boos,
en sloeg den ezel weer met zijn stok. En hij reed verder .
Eindelijk liep de weg uit in een smal pad tusschen de
rotsen. Daar stond weer de engel met het getrokken zwaard .
En er was geen plaats om ter zijde uit to wijken . En
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de ezel legde zich plat op den grond onder zijn ruiter . Nu
werd Bileam woedend, en sloeg op het dier los met zijn stok .
Maar toen begon de ezel to spreken .
„Nu slaat ge mij al voor den derden keer," zei de ezel .
,,Wat heb ik u gedaan?"
,,Ge spot met mij !" antwoordde Bileam . ,Als ik maar
een zwaard had, zou ik u tlooden ."
,,Mij dooden ?" zei de ezel. „Mij, uw oud lastdier, dat u
zoo veel jaren lang gedragen heeft? Vindt ge, dat het mijn
gewoonte is u to bespotten ?"
„Neen, dat is het niet," zei Bileam . En op datzelfde
oogenblik zag hij den engel, die daar stond met het getrokken zwaard .
Bileam liet den stok uit de hand vallen, en knielde veer .
„Ja," sprak de engel, "ik ben uitgetrokken om u staande
to houden op uw weg, opdat gij niet heen zoudt gaan en
Israel vloeken . En als uw dier geen acht op mij geslagen
had, zou ik u gedood hebben ."
,,Vergeef mij," zei Bileam . ,Ik zag niets, en ik wist niet,
dat gij hier stondt en mij wildet tegenhouden . Maar nu zal
ik dadelijk terugkeeren naar mijn huis ."
,,Neen," sprak de engel, ,als gij maar gehoorzaam wilt
zijn, en niets anders voorspellen, dan wat God u in den
mond geeft, dan kunt ge rustig verder trekken ."
Toen verdween de engel . En Bileam streelde zijn ezel
den hals, en besteeg het dier, en reed verder, tot hij bij
Balak kwam . En Balak bracht hem op een berg, van waar
hij ver uit over de woestijn kon zien . En daar zag hij de
tenten der Israelieten als een stad bijeen liggen .
,,Zie," zei koning Balak, ,daar zijn zij, die ge vervloeken
moet. En wanneer ge dat met kracht doet, zal ik u rijkelijk
beloonen ."
Bileam stond daar een pons zwijgend to staren naar dat
leger van tenten . Toen werden zijn oogen helder, en de
woorden stroomden van zijn lippen .
Zij luidden
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,,Hoe schoon zijn uw tenten, Israel,
Hoe heerlijk uw woningen 1
Als tuinen in 't Paradijs,
Als welig groeiende wouden,
Door God geplant !
Heil en geluk zal met u zijn, Israel.
Uw vijanden zullen voor uw zwaard vallen,
Uw vrienden zullen met u gezegend worden!"
,, Noemt ge dAt vloeken ?" riep koning Balak, kokend
van woede.
Maar Bileam antwoordde : ,Wat de Heer mij in den
mond geeft, dat moet ik zeggen ."
Daar kon koning Balak niets tegen in brengen . Maar hij wilde
hem niet beloonen . En dat kon Bileam ook niet verlangen .
Hij zadelde zijn ezel, en reed naar huis .

Dit is de geschiedenis van den profeet Bileam en zijn
ezel . We kunnen wel merken, dat dit alles niet echt waar
is. Maar dat hoeft ook niet in zulke overoude verhalen .

MOZES GAAT OP DEN BERG NEBO EN
KOMT NIET TERUG.
Mozes was heel oud geworden, terwijl de Israelieten door
de woestijn zwierven . En nu riep hij Jozua, den zoon van
Nun, en zei tot hem
,,Mijn tijd is voorbij . Van nu of aan zult gij het yolk
leiden en het in het beloofde land brengen . Wees sterk en
vrijmoedig, dan zal de Heer met u zijn ."
En Mozes riep alle Israelieten bijeen, en zegende hen, en
zei : ,Laat mij nu zien, dat gij u altijd aan uw God houdt,
en Hem altijd dient en gehoorzaamt . Dan zal het u goed
gaan, u en uw kinderen, en uw kindskinderen, en uw nakomelingen tot in het duizendste geslacht ."
Hij nam afscheid van alien, en nam zijn staf, en ging
langzaam den hoogen berg Nebo op .
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Daar ging hij zitten, en zag ver in het rond . Hij kon
het land Kanaan zien . En de Heer toonde hem het land,
zoodat hij het geheel kon overzien tot aan de zee ten
westen toe .
„Ja," sprak de Heer tot Mozes . ,Nu hebt gij het land
met uw eigen oogen gezien . Maar gij zult daar niet binnengaan. "
Mozes bleef zitten . En hij zag steeds voor zich uit in het
beloofde land .
En hij kwam nooit weer van then berg terug.
Er waren er, die zeiden, dat hij daar boven gestorven was,
en dat de Heer zelf hem had begraven ; en dat zijn stof nu
tusschen verborgen rotsen op den top van den Neboberg rustte .
In ieder geval was er niemand, die Mozes' graf wist .

DE MUREN VAN JERICHO VALLEN .
Nu kwam de tijd, dat de Israelieten in het beloofde
land zouden binnengaan en daar wonen . Het was immers
het land hunner vaderen, van Abraham, Izaak en Jacob,
door den Heer zelf aan hen gegeven . Maar de Kanaanieten
hadden het land in bezit genomen, en er vaste steden in
gebouwd . Maar nu waren de Israelieten niet bang meer .
Zij vertrouwden op den Heer, en trokken onder aanvoering
van Jozua naar de dichtstbijzijnde vaste stad . Die heette
Jericho, en die had vreeselijk hooge muren rondom . En
de zware koperen poorten waren gesloten en gegrendeld,
zoodat het heelemaal onmogelijk was er in to komen .
Maar de Heer sprak tot Jozua
,,Ik heb Jericho in uw hand gegeven ."
En Jozua beval den priesters, dat zij de heilige kist, de
Arke des Verbonds, zouden nemen, en die om de stad
zouden dragen in plechtigen optocht, terwijl zij op hun
bazuinen bliezen. En het heele leger van Israel moest achter
de Ark gaan .
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Toen de priesters zoo de Ark zevenmaal om de stad
hadden gedragen, hief het heele leger van Israel den
oorlogskreet aan, en zie ! Op eens stortten de muren van
Jericho in met een vreeselijk geraas . Nu lag de stad open,
en was in een oogenblik ingenomen .
Zoo gemakkelijk ging het nu juist niet met alle andere
vaste steden . Maar Jozua was dapper, en de Heer was met
hem. En de Israelieten wonnen het land hunner vaderen
van de Kanaanieten, en bouwden zich huizen, en beploegden
het veld, en plantten boomgaarden en wijnranken .

DE DAPPERE GIDEON .
Jozua was dood, en de Israelieten hadden geen aanvoerder .
Toen deden de Midianieten een inval in het land, en roofden
en plunderden . Maar een kloeke jonge man, die Gideon
heette, liet de bazuin blazen, en bracht heel snel een leger
bijeen, dat hij tegen de Midianieten aanvoerde .
Maar de Heer sprak tot Gideon
,,Ge hebt to veel strijders met u ."
Toen liet Gideon in het leger uitroepen, dat alien, die
bang waren, gerust naar huis konden gaan .
Alle lafaards gingen weg, en Gideon had nog maar een
klein troepje over, alles to zamen driehonderd man . Maar
op hen kon hij rekenen .
Toen de nacht kwam, gaf hij ieder man een trompet,
een fakkel en een leegen aarden pot . En dan hadden zij
een zwaard op zij .
Elk stak zijn fakkel aan, en hield de vlam in den
pot verborgen . En zoo gingen zij naar het leger der
Midianieten . En toen zij vlak voor het leger waren, gaf
Gideon een teeken . En op eens wierpen alle driehonderd
man hun potten op den grond, zoodat zij aan stukken
vlogen met een geweldig geraas. En dadelijk gaven allen
een stoot op de trompet. En toen zwaaiden zij de fakkels
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in de linkerhand en het zwaard in de rechter, en hieven hun
oorlogskreet aan : ,Het zwaard des Heeren en van Gideon ."
De Midianieten waren uit den slaap opgeschrikt door
dit groot geraas, en toen zij de vlammen zagen, en de
trompetten hoorden, meenden zij, dat een heel groot leger
hen overvallen had . Zij werden zoo verschrikt, dat zij geen
vriend van vijand konden onderscheiden, maar op elkander
loshieuwen . En de Gideonieten behaalden een groote overwinning.
De Israelieten kwamen nu, en wilden Gideon tot koning
maken . Maar hij zei
„Neen, de Heer zal uw koning zijn, en niemand anders."

DE STERKE SIMSON .
De Israelieten hadden booze buren, die : de Filistiinen
heetten . Zij vernielden de akkers der Israelieten, en deden
hun allerlei kwaad . En zij waren groot en sterk, zoodat de
Israelieten zich niet gemakkelijk tegen hen konden verdedigen .
Toch was er een man onder de Israelieten, waar de
Filistijnen bang voor waxen. Hij heette Simson, en hij was
de sterkste man, die ooit heeft geleefd .
Hij had eens enkel met zijn vuisten een leeuw verscheurd .
En hij kon alleen een heele bende Filistijnen aan .
Hij was niet alleen sterk, maar ook slim . Eens, kort
voor den oogst, ving hij een heele massa vossen, bond hen
twee aan twee aan elkaar bij de staarten, en maakte een
brandende fakkel vast tusschen die twee staarten in . Toen liet
hij de vossen los in de korenvelden der Filistijnen, die
spoedig in brand raakten, en vernield werden .
Maar nu vereenigden de Filistijnen zich, en kwamen naar
de stad, waar Simson woonde. En zij verlangden, dat hij
hun als gevangene zou worden uitgeleverd . Anders zouden
zij de stad afbranden .
"Ja, lever mij maar uit," zei Simson . En de mannen in
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de stad bonden zijn handen met sterke touwen, en brachten
hem buiten de stad bij de Filistijnen .
Die riepen : ,Hoera!" en wilden Simson wegleiden . Maar
Simson spande al zijn krachten in, en rukte de touwen
stuk. En hij greep het kaakbeen van een ezel, dat hij zag
liggen, en sloeg daarmee een menigte Filistijnen dood . De
overigen vluchtten.
Op een dag was Simson heel vredig een van de steden
der Filistijnen binnen gekomen . Maar de Filistijnen deden
haastig de poort van de stad dicht, en sloten die af, zoodat
hij er niet weer uit kon . Zoo wilden zij hem gevangen
nemen . Maar toen Simson bij de poort kwam, en die
gesloten vond, ging hij aan 't werk met alle kracht, rukte
de posten van de poort uit den grond, nam de poort en
de posten op den schouder, en droeg ze een hoogen heuvel
op, buiten de stad . Daar gooide hij alles veer, lachte luid,
zoodat ze het in de stad konden hooren, en ging naar huis .

SIMSON'S DOOD .
De Filistijnen konden niet begrijpen, dat een man zoo
reuzensterk kon zijn . Daar moest tooverij achter zitten . En
ze spraken of met een listige vrouw : Delila, dat zij er
Simson toe zou brengen zijn geheim to verraden.
Delila noodigde Simson bij zich, en onthaalde hem op
wijn en koeken . En toen zij hem in een goed humeur had
gebracht, begon zij hem uit to hooren, wat hem eigenlijk
zoo sterk maakte, en of er niet een band was, waarmee men
hem zoo binden kon, dat het hield .
Simson vond, dat het haar niet aanging . Maar om van
haar eindeloos vragen of to komen, vertelde hij haar, dat,
als ze hem bond met zeven nieuwe touwen van boombast
gemaakt, het wel houden zou .
Den volgenden keer, dat Simson Delila kwam bezoeken,
had ze zeven nieuwe touwen van boombast . En er stonden
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een heele massa Filistijnen op de loer buiten de deur .
Delila gaf Simson veel eten en veel wijn, en hij sliep in
met bet hoofd in haar schoot . Intusschen deed ze zacht
de touwen om zijn handen, en bond ze vast . Maar ze wilde
toch eerst probeeren, of bet nu wel waar was, dat de touwen
hem konden houden . Daarom boog zij zich veer, en riep
hem in 't oor : „Simson ! daar komen de Filistijnen !"
Simson sprong op, en rukte de touwen stuk als draadjes .
Delila zag nu, dat Simson haar had bedrogen . Maar ze
bleef hem plagen met haar uithooren, telkens als hij haar
bezocht, zoodat hij haar eindelijk bet werkelijk geheim vertelde, dat was : zijn lang haar . Dat was nog nooit in zijn
leven geknipt, en als daar ooit een schaar in kwam, zouden
zijn reuzenkrachten met zijn haar verdwijnen .
Nu lette Delila goed op. En toen Simson een volgende
maal weer insliep met bet hoofd in haar schoot, suste
ze hem, terwijl ze eerst zijn handen met sterke touwen
bond, en daarna listig en behendig al zijn haar afknipte .
Toen riep ze : „Simson, daar komen de Filistijnen !"
En hij sprong op, en rukte als een razende aan de
touwen, maar hij kon ze niet stuk krijgen . Toen riep Delila
,,Kom nu gauw binnen!" En de Filistijnen, die op de
loer gelegen hadden, stormden naar binnen, en grepen hem .
En Simson, die voelde, dat zijn reuzenkracht van hem
geweken was, gaf zich geduldig aan hen over .
Hij had gemeend, dat Delila een goede vriendin van
hem was. En nu zag hij zijn lang, dik haar afgeknipt op
den grond liggen . En hij zag Delila zitten met de schaar
in de hand. En hij zag hoe de Filistijnen haar een grooten
zak met geld overreikten, tot loon voor haar verraad .
Dat was bet laatste, wat Simson zag, want nu staken
de wreede Filistijnen zijn beide oogen uit ; anders meenden
zij, zouden ze hem niet kunnen temmen . Want hij was nog
wel heel sterk.
Toen leidden ze hem naar een grooten molen, en smeedden
hem daaraan vast met een ijzeren ketting . En daar moest
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hij nu elken dag als een paard loopen, en den molen draaien
om meel voor de Filistijnen to malen .
Langzamerhand begon zijn haar weer to groeien . En zoo
kwam er eindelijk een dag, dat Simson van den molen werd
losgemaakt, en in een zaal gebracht, waar de Filistijnen feest
vierden, en waar zij den gevangen reus wilden hebben om
zich over hem to vermaken .
De zaal was vol Filistijnen, tot boven aan toe . Simson
kon niets zien, maar hij hoorde hoe zij in het rond over
hem spotten, en zich over zijn ongeluk verheugden . Toen
sprak hij tot den jongen, die hem leidde . ,Breng mij bij de
zuilen, zoodat ik daar wat tegen leunen kan om uit to rusten ."
Want er waren twee zuilen midden in de zaal, waar het
bovenste gedeelte van het huis op rustte .
Toen nu Simson daar kwam, en tusschen de zuilen in
stond, zuchtte hij, en bad in zijn hart tot den Heer, en zei
,,Geef mij maar een oogenblik mijn oude kracht terug ."
En hij sloeg de armen om de beide zuilen, spande al
zijn krachten in, en boog zich voorover . En de zuilen gaven
me6, en het huis stortte ineen, en begroef Simson en zijn
booze vijanden met hem onder de ineenstortende puinhoopen .
Zoo versloeg Simson in zijn dood meer Filistijnen, dan
hij bij zijn leven verslagen had .

NAOMI EN RUTH .
Eens was er hongersnood in Israel . En een man, Elimelech geheeten, trok uit van de kleine stad Bethlehem naar
het land der Moabieten, met zijn vrouw Naomi en zijn
twee zonen .
Daar in den vreemde stierf Elimelech, de huisvader . Maar
de weduwe, Naomi, had nog haar twee zonen, zij waren
haar een goede steun . En dat bleven ze ook, nadat zij beiden
getrouwd waren.
De vrouwen van die zonen waren Moabietischen . De eene
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heette Orpa, de andere Ruth . Ze gingen beiden zooveel van
haar schoonmoeder houden . Ze zeiden, dat haar naam zoo
goed voor haar paste . Want Naomi beteekent : de lieve .
Maar toen er eenige jaren voorbij waren gegaan, stierven
beide jonge mannen . En Naomi dacht : ,Nu heb ik niemand
meer hier in het vreemde land, die mij verzorgen zal op
mijn ouden dag. Ik moet terugkeeren naar mijn land en
naar mijn familie ."
Toen zij nu op weg wilde gaan naar het land van Israel,
wilden Orpa en Ruth met haar mee gaan . Maar, toen zij een
eind op weg waren, hield Naomi stil, en zei : ,Ge moet
liever terug gaan, ieder naar uw moeder . Dan zult ge zien,
dat de Heer u wel beiden weer een man en verzorger
geeft."
Maar zij schreiden, en zeiden : ,Neen, Naomi, wij willen
bij u blijven, en met u gaan naar uw land en uw volk ."
Naomi antwoordde : ,Daar zult gij niet weer trouwen .
Want gij zijt Moabietischen . En ik heb geen zonen meer .
Keer daarom liever terug. En God loone u voor al het
goede, dat gij mij en mijn zonen hebt aangedaan ."
Toen kuste Orpa haar schoonmoeder, en begaf zich op
weg naar huis.
Maar Ruth hing schreiend om Naomi's hals, en wilde
haar niet loslaten .
„Zie," sprak Naomi, "uw schoonzuster staat daar op u to
wachten. Ga met haar terug naar uw land en uw volk ."
Maar Ruth antwoordde : ,Zeg niet, dat ik u verlaten moet,
dat ik moet omkeeren en niet met u gaan . Neen, waar gij
gaat, zal ik gaan, en waar gij blijft, zal ik blijven . Uw volk
is mijn yolk, en uw God is mijn God . Waar gij sterft, wil
ik ook sterven, en daar wil ik begraven worden . Ja, dit
beloof ik u bij al wat heilig is, dat niets dan de dood mij
van u zal scheiden."
Toen zei Naomi niets meer, maar drukte Ruth aan haar
borst, en kuste haar.
En zij namen elkander bij de hand, en gingen samen
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verder, en kwamen eindelijk bij Bethlehem, van waar Naomi
lang geleden was heengegaan .
De vrouwen in de stad sloegen de handen ineen van verbazing, en riepen : , Maar dat is immers Naomi !"
Zij antwoordde : ,Ach, noem mij niet Naomi, „de lieve",
maar liever Mara, „de bittere" . Want mijn lot is zoo hard .
Met mijn man en mijn zonen ben ik heen getrokken ; eenzaam en arm kom ik terug ."
RUTH EN BOAZ .
Het was juist in den tijd, dat de gerst geoogst zou worden,
toen Naomi en Ruth in Bethlehem kwamen . En op een
morgen zei Ruth tot haar schoonmoeder
,, Het is het beste, dat ik uitga om aren to lezen, waar
ik dat zal mogen doen ."
„Ja, doe dat, mijn dochter," zei Naomi.
Ruth ging uit met haar zak, en kwam aan een veld, waar
veel maaiers aan het werk waren . Ruth vroeg of zij aren
mocht lezen op de plaatsen, waar geharkt was . En dat werd
haar gaarne toegestaan.
Nu trof het zoo, dat het veld behoorde aan een man,
die Boaz heette, en nog familie was van Naomi. En tegen
den middag kwam Boaz zelf op het veld om naar de
maaiers to zien .
,,De Heer zegene u," zeide hij tot hen . En zij antwoordden
,,De Heer zegene u ."
Toen wendde Boaz zich tot den man, die over de maaiers
was aangesteld, en vroeg : , Wat is dat voor een jonge
vrouw daar?"
De man antwoordde : ,Dat is de jonge Moabietische, die
met Naomi is me6gekomen . Zij kwam hier van morgen, en
wij stonden haar toe aren to lezen, waar geharkt was . En
zij heeft den heelen morgen aren gelezen, zonder zich rust
to gunnen."
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Boaz ging over het veld naar Ruth .
En zij dacht : ,Nu zal hij mij wegjagen ."
Maar hij zei : ,Hoor eens, meisje, ge moet niet op de
akkers van anderen aren gaan lezen . Houd u aan mijn
maaiers, en ga mee, waar zij heen gaan . En daar moogt
ge aren lezen, zooveel ge wilt. En als ge dorst hebt, moogt
ge met hen mee drinken van den watervoorraad ."
Toen boog Ruth voor Boaz, en zei : Ik dank u hartelijk .
Maar uw vriendelijkheid verwondert mij, want gij kent
mij niet ."
„Ja," antwoordde Boaz, ,ik heb gehoord hoe goed en
trouw gij voor uw schoonmoeder zijt geweest ; en dat gij
uw vader en uw moeder hebt verlaten, en uw eigen land
om hier bij ons to komen wonen. De God van Israel, onder
Wiens vleugelen gij bescherming hebt gezocht, zal u genadig zijn ."
Ruth antwoordde : ,Mijn hart is door u getroost, en uw
vriendelijkheid voor mij, arme vrouw, heeft mij getroffen ."
Kort daarna werd er eten voor de maaiers op het veld
gebracht, en zij kwamen bij elkaar voor den maaltijd . Toen
riep Boaz Ruth, en zei : ,Kom hier, en zit met ons aan ."
Zij nam plaats bij de maaiers . En Boaz reikte haar een
portie geroosterde aren . Dat smaakte heerlijk. Zij at er de
helft van, en bewaarde het overige in haar zak .
Toen zij daarna opstonden, en weer aan het werk gingen,
zei Boaz tot zijn knechten : ,Ge moet haar ook toestaan
aren to lezen, waar nog niet geharkt is . En ge moet maar
een paar goede handen vol voor haar laten liggen ."
Ruth bleef aren lezen tot den avond . En toen zij ze
gedorscht had, bleek het, dat zij bijna twee maten gerst
verzameld had .
Dat droeg zij naar huis, en liet het haar schoonmoeder
zien . En toen haalde zij, wat zij van den maaltijd bewaard
had, to voorschijn, en gaf het haar.
,,Wat zijn dat voor menschen, die zoo goed voor u zijn
geweest ?" vroeg Naomi .
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,,De man heet Boaz," antwoordde Ruth .
„Is dat Boaz !" zei Naomi. „Dan heeft de goede God
ons nog niet vergeten . Want Boaz is familie van mij ."
En Ruth bleef, zoolang de oogsttijd duurde, aren lezen
op de akkers van Boaz, gerst en tarwe .
En toen er eenige tijd voorbijgegaan was, nam Boaz
Ruth tot vrouw . En zij kregen een zoon. En zij zeiden, dat
Naomi de Grootmoeder van het kind zou zijn . En zij zorgden
er voor, dat Naomi het goed had op haar ouden dag .
HANNA, DE MOEDER VAN SAMUEL .
In de stad Rama woonde een Israeliet, die Elkana heette .
Hij had twee vrouwen, Hanna en Peninna . Peninna had
kinderen, maar Hanna niet . En dat kon ze toch niet helpen .
Maar ze was er toch heel bedroefd over, en vond, dat zij
zich schamen moest tegenover Peninna.
Het was op een dag na den oogst . Toen ging de familie,
als gewoonlijk, naar Sjilo om to offeren . In Sjilo stond Gods
huis, en daar naast een groot prieel, waar men kon gaan
zitten en feest vieren, als het offer aan den Heer was gebracht .
In dat prieel nu werd de tafel voor Elkana en zijn familie
gedekt. En zij zaten daar aan, en vierden het oogstfeest .
Maar Peninna en haar kinderen namen bijna alle plaatsen
in, en voor Hanna was nog maar even plaats aan het eind
van de bank. En Peninna zat daar, en was zoo trotsch op
haar kinderen, en keek Hanna met verachting aan .
Toen begon Hanna bitter to schreien . En zij zeide
,,Waarom moet ik, arme kinderlooze vrouw, mee aanzitten
aan het oogstfeest?"
,,Kom hier naast mij zitten," zei Elkana . En hij streelde
haar wang, en zette de allerbeste spijzen voor haar .
,,Schrei niet," zei hij . ,Ge hebt mij toch . Ben ik u niet
meer waard dan tien zonen ?"
Maar Hanna bleef schreien . En zij roerde de spijzen niet
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aan . Kort daarna stond zij op, en ging weg van de anderen,
naar Gods huis.
Daar zat de oude priester Eli in de deur, en knikte haar
toe. „De vrede des Heeren zei met u," zei hij, toen ze hem
voorbij ging.
In den tempel stond toen Hanna, en bad tot God, of Hij
haar toch niet genadig wilde zijn en haar een zoon geven .
En zij viel op de knieen, en herhaalde dat dikwijls . En zij
beloofde, dat, wanneer zij een zoon kreeg, zij hem niet voor
zichzelf zou behouden, maar hem aan den Heer geven,
zoodat hij een priester van den Heer zou wezen, en Hem
in Zijn huis dienen .
De oude Eli had zijn stoel wat omgedraaid, opdat hij
haar na kon zien in den tempel, en hooren waarom
zij bad .
Maar Hanna zei dat alles in zichzelf, zonder dat iemand
anders dan God het kon hooren . Eli zag alleen, dat ze zoo
vreemd deed, en de handen ophief, en de lippen bewoog.
,, Wat scheelt u?" riep hij. ,Zijt gij dronken ?"
,,Neen," antwoordde Hanna, ,dat ben ik volstrekt niet.
Maar ik ben een arme, ongelukkige vrouw, die haar hart
heeft uitgestort voor den Heer."
,,Dat is wat anders," zei Eli .
En toen Hanna wat later stil heenging uit den tempel,
zei de oude priester vriendelijk : „Gods vrede zij met u,
vrouw. Ge zult zien, dat de God van Israel u wel geven
zal, waar gij Hem om hebt gebeden ."
Hanna keerde zich om, en boog, en dankte den ouden
priester voor die woorden . En toen zij weer in het prieel
bij de anderen kwam, was haar hart verlicht, en zij was blij
to moede, en liet zich de spijzen goed smaken .
Na het oogstfeest trok de geheele familie naar Rama
terug. En eer het jaar voorbij was kreeg Hanna een zoon .
,,Om hem heb ik den Heer gebeden," zei zij. „En hij
zal Samuel heeten ."
Het was het heerlijkste jongetje, dat men voor zijn oogen
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kon zien . En Hanna was zoo blij en gelukkig met hem .
Maar zij vergat niet, wat zij den Heer had beloofd.
SAMUEL WORDT DE LEERLING VAN ELI .
Toen de kleine Samuel vier jaar oud was, nam zijn moeder
hem bij de hand, en ging op met hem naar Gods huis in Sjilo .
Aan de deur zat de oude priester Eli in zijn stoel .
,,Wie zijt gij ?" vroeg hij Hanna, „en wat is dat voor
een heerlijken kleinen jongen ?"
Hanna antwoordde : „Ik ben die vrouw, die zoo bedroefd
was, en tot den Heer bad . Het was om een zoontje, dat ik
bad . En hier is hij nu . Ik heb hem van den Heer gekregen,
en ik wil hem aan den Heer teruggeven, zoodat hij een
priester van den Heer worden kan, en Hem dienen in Zijn huis ."
„Last hem dan bij mij blijven" zei Eli, ,dan zal ik hem
onderwijzen."
En de knaap kreeg een klein wit priesterkleed aan, dat
zijn moeder voor hem genaaid en meegebracht had . En de
moeder kuste hem, en schreide, en nam afscheid van hem .
En toen ging zij alleen naar Rama terug .
Maar God gaf Hanna spoedig een tweeden zoon, then zij
behouden mocht, en later zelfs nog twee zonen en twee dochters .
Maar Hanna vergat toch nooit, dat Samuel haar eerstgeborene was . En eens in het jaar kwam zij naar Sjilo om
hem to bezoeken, en had ieder jaar een nieuw priesterknapenkleed voor hem bij zich .
En Samuel groeide op, en werd goed en vroom, tot vreugde
voor zijn moeder en voor den goeden God in den Hemel .
SAMUEL HOORT DE STEM VAN DEN HEER .
Eli had twee volwassen zonen, die priesters waren, en die
meestal het werk van den priester moesten doen voor hun

97
ouden vader . Maar zij waren niet vroom . En als iemand den
Heer een offer kwam brengen, namen zij de beste stukken
van het offer voor zichzelf, en letten er niet op wat op het
altaar des Heeren kwam . Zij werden dik en zwaar, maar de
godsdienstoefening werd verwaarloosd.
De knaap Samuel deed wat hij kon, opdat alles goed en
ordelijk zou gaan ; maar hij was nog to klein .
Eli vermaande zijn zonen, en zei : ,Wat moet ik toch van
u hooren ? Ge moet u werkelijk beteren ."
Maar zij gaven niet om zijn woorden . En hij had het
hart niet hen ernstig to straffen.
Eens op een nacht lag Samuel in den tempel to slapen,
waar de Ark des Verbonds stond . Toen werd hij wakker,
door dat iemand hem riep
,,Samuel!"
„Ja," antwoordde hij, en ging haastig naar Eli, die in een
kamer vlak naast het tempelruim sliep .
,,Wat is er?" vroeg de jongen .
„Ik heb niet geroepen," antwoordde Eli. ,Ga maar weer
slapen. "
Dat deed Samuel . Maar kort daarop hoorde hij weer heel
duidelijk, dat er geroepen werd
,,Samuel!"
Hij ging weer naar Eli en zei
,,Nu hebt u mij toch geroepen."
,,Neen," zei de oude man .
Maar eindelijk werd het Eli duidelijk, dat het de Heer
wezen moest, die Samuel riep . En hij zei tot hem
,,Als ge weer hoort roepen, moet ge zeggen : „Spreek,
Heer, uw dienaar hoort ."
Samuel Rep naar den tempel terug, en ging weer liggen .
En toen hij op het punt was weer in to slapen, hoorde hij,
dat er, - wat luider dan eerst - werd geroepen : „Samuel !"
Hij stond op, en zei heel zacht
„Spreek, Heer, uw dienaar hoort."
Toen sprak Jahwe tot hem
Sinderbijbel .

7

98
,,Voorwaar, ik zal iets doen gebeuren in Israel . En als
bet yolk bet hoort, zullen zij zeer verbaasd zijn ."
En daarme6 meende de Heer, dat, als Eli zijn zonen niet
wilde straffen, de Heer hen en hem straffen zou.
En dat gebeurde ook, zooals wij in bet volgend verhaal
zullen zien.

DE ARK DES HEEREN VALT IN HANDEN
DER FILISTIJNEN .
De Israelieten kregen oorlog met de Filistijnen . En toen
zij zich niet konden redden, lieten zij de Ark van Jahwe
uit Sjilo halen, waar zij in het huis Gods stond . Die wilden
zij in de legerplaats hebben .
De zonen van Eli kwamen met de Ark . En toen zij de
legerplaats naderden, riepen de Israelieten : ,Hoera !" dat de
aarde er van dreunde . Dat konden de Filistijnen heel in hun
leger hooren. En zij zeiden tot elkaar
,, Wat is dat voor een vreugdegeroep in de legerplaats
der Israelieten ?"
En toen zij hoorden wat bet was, zeiden zij : , Denk eens
aan ! Hun God is in het leger gekomen . Hoe zal bet ons
nu gaan !"
De Filistijnen wilden toch niet vluchten . Zij vermanden
zich, en stormden aan. En het werd een groote slag .
Vele duizenden Israelieten werden gedood, en de rest op
de vlucht gejaagd naar alle kanten . De zonen van Eli werden
beiden neergehouwen, en de Ark van Jahwe viel in handen
der Filistijnen .
En nu waren alien ontzet, toen de vluchtende krijgslieden
in 't rond vertelden wat er gebeurd was .
De oude priester Eli had zijn stoel voor de poort van
de stad gezet. Daar zat hij langs den weg to turen . En
een krijgsman kwam uit den slag aanloopen, met stof op bet
hoofd en met verscheurde kleeren .
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,,Hoe is het gegaan ?" vroeg Eli.
,,Wij hebben een groote nederlaag geleden," antwoordde
de krijgsman .
,,En mijn zonen?"
,,Zij zijn beiden dood!"
,,En de Ark van Jahwe?"
"Die is in de macht van de vijanden ."
Toen de oude priester dat hoorde, viel hij bewusteloos
veer. Hij viel achterover van den stoel, en bleef op de plaats
dood. Want hij was heel zwaar .
DE ARK KOMT WEER TERUG BIJ DE ISRAELIETEN .
De Filistijnen hadden de Ark van Jahwe in hun afgodstempel voor hun god Dagon gezet . Dat was een groot uitgesneden stuk hout met hoofd, armen en beenen . Maar toen
zij den volgenden morgen binnen kwamen, lag Dagon voorover gevallen op het aangezicht voor Jahwe's Ark .
Zij zetten hem weer overeind . Maar den volgenden morgen
was hij weer omgevallen, en het hoofd en de beide armen
waren afgebroken .
Op dienzelfden tijd werden de Filistijnen door pest en
zweren getroffen, en door andere ongelukken .
Toen merkten zij, dat het 't beste was, dat zij Jahwe zijn
Ark terug gaven . Zij zetten de Ark op een nieuwen wagen,
en spanden twee koeien er voor. En zij zeiden : „Laat ons
nu eens zien, of Jahwe zijn Ark thuis wil hebben ."
Toen zij de koeien loslieten, gingen die heen met den
wagen, en namen den weg regelrecht naar het land van
Israel. Zij liepen, en loeiden, en draaiden den kop om, want
zij hadden kalfjes thuis, waar zij naar verlangden . Maar
toch liepen zij door, regelrecht naar het land van Israel .
Daar waren eenige Israelieten bezig met den tarweoogst .
Zij zagen een wagen aankomen, met koeien bespannen,
zonder drijver . En zij zeiden tot elkaar

1 00
,, Wat is dat voor een voertuig ?"
Toen het naderbij kwam, zagen zij dat het Jahwe's Ark
was, die terug kwam . En zij werden zeer verheugd .
De koeien hielden stil bij een grooten steen . En de
Israelieten liepen daar snel heen, en tilden de Ark van den
wagen met grooten eerbied . Toen hieuwen zij den wagen
tot brandhout, en slachtten de twee koeien, en offerden ze
als brandoffer aan den Heer op then grooten steen . De
Ark zetten zij in een huis, en bewaakten dat goed . En daar
bleef zij langen tijd staan .

SAUL WORDT TOT KONING GEZALFD .
Saul was een groote, slanke, jonge man uit den stam
van Benjamin . Hij woonde bij zijn vader thuis in Gibea .
En op een dag zei zijn vader tot hem, dat hij een van
de knechts medenemen moest, en naar een paar ezels
zoeken, die weggeloopen waren .
Saul en een jongen gingen de bergen in, en zochten
lang en breed in 't rond, drie dagen lang, zonder de ezels
to vinden . Maar zij zagen veel andere dingen . Ze zagen
huizen en akkers, die door vreemde rooverbenden waren
vernield . Zij kwamen ook voorbij Sjilo . Daar stonden zij
een poos stil, en zagen naar de leege plaats, waar het
heilige huis van God had gestaan . De Filistijnen hadden
het in brand gestoken . En dat was nu al veel jaren
geleden . Het gras groeide hoog op over de droevige steenblokken . Saul werd stil en ernstig, toen hij daarnaar keek .
Maar zij gingen verder . En tegen den avond van den
derden dag zei Saul : ,Laat ons nu liever omkeeren en
naar huis gaan . Anders wordt Vader ongerust over ons ."
Maar de jongen antwoordde : ,Daar in die stad weet ik,
dat een man Gods woont, die zien kan, wat anderen niet
kunnen zien. Laat ons naar hem gaan, en naar de ezels
vragen ."

Saul tot Koning gezalfd .
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Zoo gingen zij dan naar de stad, en even daarbuiten ontmoetten zij een man, en vroegen hem waar de Ziener woonde .
,,Dat ben ik," antwoordde de man .
En nu merkten zij op, dat hij zulke scherpe, ernstige,
maar toch heel vriendelijke oogen had .
En eer Saul nog een woord had gesproken, zei de Ziener
tot hem : ,Ga met mij mee, en bekommer u niet om de
ezels . Die zijn al gevonden . Maar ik moet u over iets heel
gewichtigs spreken ."
Toen gingen Saul en de jongen mee naar de woning
van den Ziener. Maar nu moet ge weten, dat de Ziener
niemand anders was dan Samuel, dezelfde, die jaren geleden
de leerling van den ouden priester Eli was geweest .
De zonen van Eli waren omgekomen . Eli zelf was ook
dood, en Gods huis verbrand . Maar Samuel leefde nog . En
met hem kon God spreken en hem Zijn wil bekend maken .
Toen nu Samuel in zijn woning gekomen was met zijn
twee gasten, nam hij Saul mee in zijn binnenkamer, en zei
„Ik zal u nu zeggen wat de Heer mij heeft verkondigd .
Nu is de tijd gekomen, dat de Heer zijn yolk een koning
zal geven, die het aanvoeren en uit de onderdrukking bevrijden kan. En dat moet een koning zijn, die den Heer
dienen en Zijn geboden gehoorzamen wil . En toen ik u
buiten de stad ontmoette, zag ik dadelijk, dat de Heer u
heeft uitverkoren tot Koning over Zijn yolk ."
,,Hoe kunt ge zoo tegen mij spreken?" zei Saul . „Ik ben
al to gering voor zulk een hooge waardigheid ."
Maar Samuel zeide : , Laat ons nu ter ruste gaan en
morgen samen spreken ."
Zoodra de morgen aanbrak, wekte Samuel zijn gasten .
Hij deed hun een eindweegs uitgeleide, en toen zij buiten
de stad gekomen waren, zeide hij tot Saul : , Laat de jongen
doorloopen, en laat ons beiden hier achterblijven ."
Toen zij alleen waren, nam Samuel zijn kruik met geurige
olie, goot de olie over Saul's hoofd, kuste hem, en sprak
,,Nu heeft de Heer u tot koning over zijn yolk Israel gezalfd ."
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De jonge man greep Samuel's hand, maar wist niet wat
to zeggen of to doen .
,,Ga nu naar huis," zeide Samuel, „en wacht rustig het
uur des Heeren af. Als de tijd gekomen is, en de geest des
Heeren met macht over u komt, treed dan kloek to voorschijn, en doe wat uw hand vindt om to doen . Want God
zal met u zijn."
Toen scheidden zij . En Saul kwam in Gibea terug in zijns
vaders huis. En hij vertelde, dat hij bij Samuel geweest was .
,,Wat zei Samuel?" vroegen zij.
„Hij vertelde mij, dat de ezels gevonden waren," antwoordde
Saul . Maar over dat andere - het koningschap - zweeg hij .
SAUL'S EERSTE KONINGSDAAD.
Uit de groote woestijn ten oosten kwamen de Ammonieten. Zij wilden de Filistijnen helpen om Israels land to
plunderen . En zij sloegen hun legerplaats op voor de stad
Jabes in Gilead.
De menschen in Gilead waren heel bang . Zij zonden een
bode aan den koning der Ammonieten, en meldden hem,
dat zij vrijwillig hun poorten zouden openen, als de koning
dan wilde beloven hun leven to sparen, en zich to vergenoegen
met alleen hun goed en hun vee to rooven .
De Ammonietenkoning antwoordde, dat hij, als zij de
poorten wilden openen, hun leven zou sparen, maar hij
wilde van ieder man in de stad het rechteroog uitsteken,
tot schande en spot voor Israel .
Toen vroegen de menschen in Jabes om eenige dagen
bedenktijd . En intusschen zonden zij boden uit door heel het
land van Israel, om to zien of er toch niet iemand was, die
hen helpen kon .
De boden kwamen ook in Gilead, waar de j onge Saul woonde.
En toen Saul thuiskwam van het veld, met zijn ploeg ossen,
zag hij, dat er menschen op straat stonden to schreien .
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,,Wat scheelt er aan?" vroeg hij . En zij antwoordden, dat de
Ammonieten voor Jabes in Gilead lagen, en het rechteroog
wilden uitsteken van ieder man, tot schande en spot van Israel .
Toen Saul dat hoorde, kwam de Geest des Heeren geweldig over hem . Hij greep zijn ploegossen, slachtte ze, en
sneed het vleesch in kleine stukken . En hij zond de stukken
rond, naar alle mannen in Israel met -dit bericht :
,,Wie niet dadelijk opkomt, en Saul volgt - hij zal zijn
vee aldus aan stukken gehouwen vinden !"
Toen begrepen de Israelieten, dat de Heer een hoofdman
onder hen gewekt had. En zij stroomden samen om Saul,
met de wapens in de hand .
,,Ga haastig naar huis," sprak Saul tot de boden uit Jabes,
„en zeg, dat morgen v66r den middag de redding komen zal ."
Den volgenden morgen, bij het aanbreken van den dag,
overviel het leger van Saul plotseling de legerplaats der
Ammonieten van drie zijden to gelijk. En tegen den middag
was het gedaan met het leger der Ammonieten. Wat niet
verslagen was, werd verstrooid, zoodat niet twee van hen
to zamen bleven .
Toen waren de inwoners van Jabes blij . En heel het leger
van Israel riep : „Lang leve Saul !" En ook Samuel was
daar . En hij zei : ,Laat ons nu naar Gilgal trekken, onze
oude gerechtsplaats, en den Heer een dankoffer brengen ."
Zoo kwamen de Israelieten bijeen to Gilgal . En de jonge
Saul stond in hun midden, groot en slank, een hoofd grooter
dan al de anderen . En char, voor het aangezicht des Heeren,
riep Samuel hem tot koning uit . En het heele yolk verheugde
zich, en de mannen sloegen op hun schilden, en huldigden
koning Saul.

DE HEER VERWERPT KONING SAUL.
Nu moesten alle menschen in het land doen, wat Saul
gebood. Want hij was immers hun koning. Maar God was
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toch de opperste hoofdman, en Saul mocht niets anders
bevelen, dan wat God wilde hebben . Dat deed hij dan
ook in den eersten tijd . Hij raadpleegde Samuel in alle
gewichtige zaken . Want Samuel kon de onzienlijke dingen
zien, en kon hooren en begrijpen wat Gods wil was .
Maar er waren eenigen onder Saul's krijgsaanvoerders,
die aanhoudend tegen hem zeiden, dat hij, nu hij koning
was, niet om dien priester en zijn gepreek geven moest,
maar doen, waar hij zelf lust in had .
En toen er eenigen tijd voorbij was gegaan, kon Samuel
wel merken, dat koning Saul niet meer dezelfde was als
vroeger. Hij vroeg wel naar den wil van God, maar hij
gehoorzaamde dien alleen, als hem dat zoo uitkwam .
Op een nacht, dat Samuel to bed lag, hoorde hij de
stem van den Heer. En de Heer sprak
,, Het berouwt mij, dat ik Saul tot koning heb gemaakt .
Want hij heeft zijn hart van mij afgekeerd . En daarom
verwerp ik hem."
Samuel werd heel bedroefd . Hij deed dien nacht geen
oog meer dicht, maar riep God aan, en bad, en vroeg of
dit besluit niet herroepen kon worden, zoodat Saul niet
verworpen zou zijn . Maar het kon niet herroepen worden .
Des morgens vroeg ging Samuel uit om met den koning
to spreken . Hij vond hem midden in de legerplaats buiten
zijn tent zitten. Want hij was juist terug gekomen met zijn
leger van een oorlog tegen de Amalikieten .
Toen nu Samuel in de legerplaats kwam, stond koning
Saul op, en ging hem to gemoet met een vriendelijken en
eerbiedigen groet . Maar Samuel vroeg : ,Wat is dat voor
een loeien en blaten, dat ik hoor?"
Saul had Samuel van to voren beloofd, dat er geen
enkel stuk geroofd vee mee uit den oorlog zou komen .
Want het was de wil van den Heer, dat de Israelieten
zich niet aan zouden wennen vee to stelen ; dan moesten
zij liever het vee van den vijand dooden .
,,Ach," antwoordde koning Saul, ,dat is vee van de
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Amalikieten, dat wij mee naar huis namen, om het voor
een slachtoffer voor den Heer to gebruiken ."
Samuel stond even den koning ernstig en bedroefd aan
to zien . Toen zei hij
,,Wat meent ge, dat den Heer welgevalliger is? dat ge
Hem offers brengt, of dat ge Hem gehoorzaamt?"
Saul kon niet antwoorden .
Maar Samuel ging voort
,,Omdat ge den eenen keer na den anderen het woord des
Heeren hebt verworpen, daarom heeft nu de Heer u verworpen als koning over Israel!"
En Samuel wendde zich om, om heen to gaan .
Saul wilde hem terughouden, en greep een slip van zijn
mantel . En de slip scheurde los .
Toen sprak Samuel :
,,Zoo heeft de Heer het koningschap van U en uw
geslacht afgescheurd . "
En Samuel ging terug naar zijn huis in Rama . En hij
zag Saul nooit weer. Maar hij treurde over hem als een
vader over een zoon .
DAVID, DE HERDERSKNAAP, WORDT TOT
KONING GEZALFD .
De Heer sprak tot Samuel : „Hoe lang zult gij treuren
over Saul, then ik verworpen heb? Dat kan nooit meer
veranderen . Sta op, vul uw horen met olie, en ga naar
Izai in Bethlehem . Want een van zijn zonen heb ik mij
uitverkoren . En gij zult hem tot koning zalven ."
Nu was Izai in Bethlehem een kleinzoon van Boaz en
Ruth, en woonde op dezelfde hoeve, die zijn grootvader
had gehad .
Toen nu Samuel daar kwam, en den oudste van Izai's
zonen zag, dacht hij dadelijk
„Ja, hij moet het zijn."
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Maar de Heer sprak tot hem
,, Laat het u niet in verwarring brengen, dat hij zoo
groot en zoo knap is . De mensch ziet wat voor oogen is,
maar de Heer ziet het hart aan ."
De zeven zonen van Izai kwamen nu, de een na den
ander. Maar geen van hen had God uitverkoren .
En het scheen, alsof de tocht van Samuel to vergeefs
was geweest .
Maar toen vroeg Samuel aan Izai
,,Zijn dat al uw zonen ?"
„Ja," zei Izai, "behalve de jongste. Hij is nog maar
een jongen, en hij hoedt de schapen ."
,, Laat hem komen," zei Samuel . En er werd een bode
uitgezonden.
Buiten op het veld, hetzelfde veld, waar Ruth aren had
gelezen, lag de jongste zoon van Izai, David, op den rug
tusschen de schapen, en zag op naar den hemel, terwijl hij
op een kleine herdersfluit speelde, die hij zelf had gemaakt.
Hij was een mooie jongen, slank van bouw met goudrood
haar en heldere oogen . En hij speelde op zijn fluit, dat de
hemel zoo heerlijk was om to zien, en dat God de Heer
then had geschapen, en zon, maan en sterren er hun plaats had
gegeven . En hij speelde nu een nieuw lied, dat dit het land
van Israel was, en dat zouden de Filistijnen niet nemen . En
als de Filistijnen wear kwamen, zou koning Saul wel tegen
hen uittrekken en . . . .
,,David," hoorde hij iemand roepen .
„Ja," antwoordde de jongen, en sprong op.
,,De Ziener is thuis, en vraagt naar je . Gauw! Ik zal wel
op de schapen passen ."
Kort daarna was David thuis . En zoodra Samuel hem
in de kamer zag komen, dacht hij : „Hij is het !"
En hij stond op, en nam zijn oliehoorn, en zalfde den
kleinen herdersjongen in het midden van zijn broeders .
Toen nam Samuel afscheid, en ging been .
Maar de geest des Heeren was over David gekomen .

David als harpspeler bij Saul.
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Toen hij weer bij zijn schapen terug kwam, was hij een
kleine koning, en kon hen wel hoeden en verdedigen . Het
gebeurde op een dag, dat een leeuw to voorschijn sprong,
en een van zijn lammetjes greep .
Maar David kwam aanloopen, en greep den leeuw, en
sloeg hem met den stok, tot hij het bloedende lam uit zijn
muil had gered .
DAVID WORDT HARPSPELER AAN
'S KONINGS HOF.
Saul droeg nog de kroon, en zat in zijn koningshof to
Gibea . Maar de geest des Heeren was van hem geweken .
En vaak zat hij in zijn koninklijke heerlijkheid met de hand
onder het hoofd, en sprak geen woord . En niemand durfde
tot hem spreken, zoo lang de booze geest over hem was .
Zijn hovelingen zeiden tot elkaar : „De koning heeft behoefte aan zang en spel ." En daar een van hen wist, dat
David, de zoon van Izai in Bethlehem, een bekwaam harpspeler was, zonden zij een bode naar hem . Nu kreeg de
herdersknaap fraaie kleeren aan, en kwam in dienst aan
het hof.
Toen de booze en sombere geest weer over den koning
kwam, nam David zijn harp in de hand, en speelde voor hem .
Woedend greep de koning zijn speer, en slingerde die
naar zijn hoofd . Maar David sprong behendig ter zijde, en
de speer vloog langs hem heen, in den wand, waar hij
steken bleef.
Maar David begon heel kalm weer to spelen, en bleef
spelen, tot de koning luisterde, en de tonen zijn zieke ziel
tot rust brachten.
Telkens, als 's konings ziel weer somber werd, nam David
zijn harp, en speelde voor hem, en dat deed den koning
goed, en de booze geest week van hem .

1 08

DAVID VERSLAAT DEN GROOTEN FILISTIJN .
Maar nu brak er oorlog uit. De Israelieten en de Filistijnen
legerden vlak over elkaar in het dal van de Terebinte (waarschijnlijk een heilige boom), en zouden vechten . Maar een
reuzengroote Filistijn, Goliath geheeten, trad naar voren, en
daagde iederen Israeliet uit, die met hem wilde vechten .
,,Dan kunnen wij den oorlog beslissen," zei hij . ,Als ik
win, zult gij u aan ons onderwerpen ; maar als gij wint,
onderwerpen wij ons aan u ."
Niemand van de Israelieten durfde vooruittreden, en den
strijd met Goliath wagen .
Hij was verschrikkelijk groot en sterk, en gewapend van
het hoofd tot de voeten, met een koperen helm op het hoofd,
een harnas met schubben, metalen platen aan de beenen,
alles van zwaar koper. Zijn schild kon een gewoon man bijna
niet oplichten, en zijn speerschacht was de boom van een
weefstoel .
Hij stond to roepen en to dreigen, en zwaaide met de
armen . En toen niemand kwam om met hem to vechten,
begon hij de Israelieten to bespotten met woorden en gebaren, en ging naar het leger der Filistijnen terug.
Den volgenden dag kwam Goliath weer voor den dag, en
herhaalde de uitdaging. En toen er niemand kwam, hoonde
hij de Israelieten erger dan to voren .
Zoo ging het door, dag aan dag . En koning Saul en zijn
krijgsvolk waren in grooten angst .
Toen trad David, de jonge harpspeler, voor den koning,
en zei : ,Niemands hart moet moedeloos worden om then
grooten Filistijn. Ik zal uitgaan en met hem strijden ."
„Dat kunt gij niet," zei Saul . ,Gij zijt nog niet veel meer
dan een knaap, en hij is een geoefend krijgsman ."
„Ik ben niet bang," antwoordde David . „Ik heb wel met
een leeuw gevochten, toen ik nog een herdersjongen was .
En de Heer, die mij tegen den leeuw hielp, zal mij ook
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tegen dezen grooten Filistijn helpen . Want ik kan het niet
verdragen, dat hij hier de strijders van den levenden God
staat to hoonen ."
,, Beproef het dan maar !" zei Saul . „En de God van Israel
zij met u ."
Toen werd Sauls eigen wapenrusting gehaald, en David
kreeg die aan . Maar hij zei : , Neen, zoo kan ik mij niet
bewegen ." En zij moesten hem de wapenrusting weer afnemen. Toen liep David naar zijn tent, en kwam kort daarna
terug in zijn oude herderskleeren, met bloote beenen, een
tasch over den schouder, een knuppel in de eene hand, en
een slinger in de andere.
,,Nu ben ik bijna klaar," zei hij, en Rep naar de beek,
waar hij vijf goede, gladde steenen zocht, die hij in zijn
herderstasch legde .
Toen nu de Filistijn Goliath weer to voorschijn kwam, en
weer begon to pochen, ging David op hem toe met zijn
knuppel en zijn slinger .
,, Wat !" riep de reus. „Ben ik een hond, dat ge op mij
of komt met een knuppel ? Ja, kom maar hier ! " schreeuwde
hij, en vloekte bij zijn afgoden . ,Als ik je krijg, zullen de
dieren des velds en de vogelen des hemels je vleesch eten !"
David antwoordde : ,Gij komt mij to gemoet met zwaard
en speer ; maar ik kom tot u in den naam van God, den
Heer der heerscharen, wiens strijders gij gehoond hebt . En
ik zal u verslaan en uw hoofd afhouwen . En het zal bekend
worden, dat er een God in Israel is!"
De Filistijn velde zijn geweldige speer, en ging met groote
stappen op David af.
Maar David stak snel de hand in zijn tasch, nam een
steen, legde dien in den slinger, en wierp dien naar Goliath .
De steen kwam met groote kracht aan, en trof den Filistijn
midden in het voorhoofd. Daar bleef hij zitten, en de reuzengroote krijgsman stortte op zijn aangezicht ter aarde . David
liep naar hem toe, en zette den voet op den reus, trok diens
geweldig zwaard uit de scheede, en sloeg hem het hoofd af .
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Toen de Filistijnen dat zagen, werden zij met ontzetting
geslagen, en liepen weg in wilde vlucht, door de Israelieten
vervolgd .
Van nu of werd David een krijgsman, en het duurde niet
lang, voor hij het bevel kreeg over de andere krijgslieden,
zoodat hij een van Sauls eerste bevelvoerders en hovelingen
werd . En de koning gaf hem zijn dochter Michal tot vrouw .
Maar eens, toen de koning en zijn mannen van den oorlog
terug kwamen, hoorde Saul, dat het yolk zong
,,Saul heeft duizend verslagen
Maar David tienduizend !"

Nu werd Saul bang, dat het hart van het yolk zich van
hem en zijn zoon Jonathan of zou keeren naar David . En
de booze geest kwam steeds meer over hem, zoodat hij er
aan dacht David to dooden .
DAVID EN JONATHAN .
David had een trouwen vriend gewonnen . Dat was Jonathan,
de oudste zoon van den koning . Die twee hadden een verbond gesloten, en elkaar vriendschap beloofd voor het leven ;
en zij hadden God, den Heer, tot getuige geroepen .
Op een dag zei David tot Jonathan : ,Kom, ga mee naar
het veld ."
En zij liepen op een eenzaam pad .
Toen zei David : ,Wat heb ik gedaan? Wat heb ik
tegen uw vader misdreven, dat hij mij naar het leven staat ?"
,,Hoe kunt ge dat denken?" zei Jonathan, ,dat mijn vader
u naar het leven zou staan . Dan moest ik het toch weten .
Mijn vader zegt mij immers alles ."
,,Neen, dit niet," zei David . „Want hij weet, dat ge mij
genegen zijt. Ik zeg u, zoo waar ik hier sta, dat er maar
een schrede is tusschen mij en den dood ."

III

Jonathan schudde bet hoofd, en zei : ,Kom maar met mij
mee . Er is niets to vreezen ."
Maar David antwoordde
,,Neem mij niet mee terug naar uw vader. Maar laat
ons een proef nemen . Ik zal me bier op het veld nog €en
dag verborgen houden, eer ik vlucht. Morgen is het feest
van de nieuwe maan, en dan zou ik bij den koning aan
tafel komen eten . En nu wil ik u vragen, dat ge, als de
koning naar mij vraagt aan tafel, zult antwoorden : „David
heeft van mij verlof gekregen om Bethlehem, zijn geboortestad, to bezoeken, waar al zijn familieleden voor bet feest
der nieuwe maan bijeen zijn ." Laat ons dan zien wat uw
vader daarvan zegt. Als hij zegt : ,Goed," dan is er geen
gevaar. Maar als hij boos wordt, dan kunt ge daaruit zien,
dat hij kwaad in den zin heeft, en dat er voor mij niets
anders overblijft dan to vluchten ."
Jonathan antwoordde : „Ik zal doen, zooals gij zegt . Verberg u achter then steenhoop daar ; maar beloof mij bier
to blijven tot den derden dag. Dan zal ik komen, en u
zeggen hoe het is gegaan ."
,,Maar de spionnen van uw vader zullen u volgen, als ge
mij zoekt to spreken," zei David .
„Ja," antwoordde Jonathan, ,maar daarom wil ik zoo
doen : Ik zal bier op bet veld komen, en met den boog
schieten . En ik zal den steenhoop als mikpunt nemen, en mijn
jongen daarheen laten loopen om den pijl to zoeken . Als ge
nu hoort, dat ik den jongen toeroep : „De pijl ligt aan
deze zijde," kom dan gerust thuis ; dan is er geen gevaar .
Maar als ik roep : „De pijl ligt aan den anderen kant,"
vlucht dan ."
Dit spraken David en Jonathan zoo af.
Den volgenden dag, op den dag der nieuwe maan, zette
koning Saul zich aan tafel, en zijn opperste bevelvoerder
Abner naast hem. Over hem zat Jonathan ; maar Davids
plaats over Abner, was leeg .
Dien dag vroeg de koning niet naar David, want hij kon
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verhinderd zijn to komen . Maar den volgenden dag, toen
Davids plaats weer leeg stond, zei Saul tot Jonathan
„Waarom is de zoon van Izai gisteren en vandaag niet
aan tafel geweest?"
Jonathan antwoordde :
„Ik heb David verlof gegeven het feest van de nieuwe
maan met zijn verwanten in Bethlehem to vieren ."
„Hebt gij hem verlof gegeven ?" riep Saul. „Ja, ik weet
wel, dat gij met den zoon van Izai heult. Begrijpt ge dan
niet, dat zoolang hij leeft, noch ik, noch gij veilig zijt?
Maar laat mij hem maar eens in handen krijgen, dan is hij
een kind des doods !"
Jonathan zeide
,,Waarom zal hij een kind des doods zijn ? Wat heeft hij
dan gedaan ?"
Toen werd Saul buiten zich zelf van woede. Hij greep
zijn speer, en wilde die naar Jonathan werpen .
Maar Jonathan stond van tafel op, en ging boos en bedroefd heen.
Den volgenden morgen nam Jonathan een jongen met zich
mee, en ging naar het veld, en zei tot hem : ,Ga naar dien
steenhoop daar, en zoek den pijl, dien ik daarheen zal schieten ."
Terwijl de jongen daarheen liep, schoot Jonathan over
zijn hoofd heen . En toen de jongen begon to zoeken, riep
Jonathan
,,De pijl ligt aan de andere zijde. Gauw, haast je, en
treuzel niet !"
De jongen vond den pijl, en bracht hem terug, en had
niets gemerkt .
Maar Jonathan ging naar de stad terug met een bezwaard
hart. Want hij had David lief als zijn eigen ziel . En hij zei
heel stil in gedachten : „Vaarwel, David, mijn vriend . De
Heer zij met u. Nooit zal het verbond gebroken worden,
dat wij hebben gesloten ."

David en Saul in de grot .

Bladz . iii .

'' 3

SAUL EN DAVID ONTMOETEN ELKAAR
IN DE WOESTIJN .
In zijn schuilplaats achter den steenhoop had David gehoord wat Jonathan riep. En hij was haastig gevlucht. Eerst
snelde hij naar Bethlehem, waar hij zijn broeders en verwanten bijeenriep, en met hen trok hij de woestijn in . Daar
ontmoetten zij een menigte verbannen en radelooze mannen,
die zich in rotsen en grotten verborgen . David vereenigde
hen, en werd hun hoofdman .
Op een dag werd aan koning Saul gemeld : „David is in
de woestijn Engedi."
Toen riep Saul drie duizend krijgslieden bijeen, en trok
uit om hem to zoeken .
En nu geschiedde het, dat koning Saul in de woestijn
van zijn metgezellen wegging, en een grot binnenliep om
daar alleen to wezen .
Maar achter in de grot zaten David en zijn mannen .
Zij zaten doodstil, en Saul zag hen niet .
Maar een van de mannen fluisterde David toe : ,Zie, nu
heeft de Heer uw vijand in uw handen gegeven ! Breng
hem nu om ."
Maar David antwoordde : „God beware mij er voor, dat
ik mijn hand zou slaan aan den Gezalfde des Heeren!"
En hij hield zijn mannen terug, dat zij den koning geen
kwaad zouden doen .
David sloop naar hem toe, en sneed met zijn zwaard een
slip van Saul's mantel.
Saul merkte niets, maar stond kort daarna op, en ging
de grot uit .
Toen stond ook David op, en ging naar buiten . En hij
riep Saul na
,,Mijn Heer en Koning !"
Saul zag om, heel verbaasd.
Daar stond David, then hij vervolgde.
Kinderbijbel .
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En David boog diep voor hem, en zei
,,Waarom toch luistert ge naar hen, die zeggen, dat
David kwaad in den zin heeft tegenover u? Zie bier, met
eigen oogen. Hier heb ik den slip van uw mantel in de
hand, then ik met mijn zwaard heb afgesneden . Gij waart
in mijn macht, en ik had u kunnen dooden . Maar ik wil
de hand niet slaan aan den Gezalfde des Heeren ."
Toen hield Saul beide handen voor de oogen, en schreide .
En hij zei tot David
,,Gij zijt beter dan ik . De Heer zal u vergelden, wat
gij dezen dag aan mij hebt gedaan ."
En Saul ging terug naar zijn mannen, en trok naar huis .
En hij liet David een tijdlang met vrede .
Maar als de booze geest weer over hem kwam, werd hij
weer wantrouwend en verbitterd tegen David, en stond hem
naar het leven, zoodat David niet thuis kon komen, maar
als rooverhoofdman bleef leven in de woestijn .

DAVID'S TREURZANG OVER SAUL EN JONATHAN .
Verscheidene jaren gingen voorbij . Toen kwam een man
met gescheurde kleeren en stof op het hoofd naar David's
legerplaats in de woestijn, en bracht bericht van een droevige
nederlaag . Saul was uitgetrokken tegen de Filistijnen, en
had zijn legertenten opgeslagen op de bergen van Gilboa .
Maar de Filistijnen hadden de legerplaats overvallen en
de Israelieten op de vlucht geslagen . Enkelen van hen
hadden stand gehouden en zich verweerd als leeuwen,
maar waren eindelijk door de overmacht neergehouwen .
Onder de dooden, waarmede de bergen van Gilboa bezaaid
waren, had men koning Saul en zijn zoon Jonathan gevonden .
Toen David dit bericht kreeg, verscheurde hij zijn kleeren,
strooide asch op zijn hoofd, en zat bedroefd neer, zonder
een woord to spreken.
Toen nam hij eindelijk zijn harp, greep in de snaren, en zong
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De trots van Israel
Viel op de hoogten van Gilboa!
Ach ! dat de helden zijn gevallen !
Ach, dat de wapens zijn gebroken !
Jonathan's boog
Faalde nooit,
Ep Saul's zwaard
Trof, waar het neerkwam
Saul en Jonathan,
Schouder aan schouder
Stonden ze in den strijd,
Trotsch als arenden,
Sterk als leeuwen,
En zij gingen samen in den dood .
Israel's dochters !
Weent nu om Saul,
Hij, die u kleedde
In zijde en purper,
Die heerlijk u tooide
Met goud en paarlen.
Ik treur over u
Jonathan, mijn broeder!
Gij waart mij zoo lief,
Zoo wonderbaar lief!
Meer dan zuster of broeder.
Ach, dat de helden zijn gevallen !
Ach, dat de wapens zijn gebroken!

Toen brak David zijn legerplaats in de woestijn op, en
trok het land van Israel binnen .
Daar hoorde hij nog meer nieuws . De Filistijnen hadden
de lijken van Saul en Jonathan genomen, en ze tot spot
en schande voor Israel aan de muren van een der Israelietische steden gehangen, die nu in hun macht waren .
Maar David hoorde ook, dat er een paar trouwe
Israelieten waren, die hun leven er aan hadden gewaagd
en de lijken hadden afgenomen . Dat waren mannen uit
Jabes in Gilead . Zij herinnerden zich, hoe Saul hen had
gered, toen de koning der Ammonieten hen had gedreigd
elk van hen de oogen uit to steken . Zij waren nu samen
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gekomen, hadden den heelen nacht doorgeloopen, hadden
Saul's en Jonathan's lijk afgenomen, v66r het dag werd,
en het mee naar Jabes gebracht, waar zij het met eer
onder een tamarisk (een altijd groene boom met mooie
roode bloesems) begraven, en er een treurfeest over gehouden
hadden .
David kwam in Jabes, prees de mannen en dankte
hen voor deze daad, en zei hun, dat zij niet bang hoefden
to wezen voor de wraak der Filistijnen . Want hij, David,
zou nu met de hulp van den Heer op zich nemen hen, en
heel Israel tegen den vijand to verdedigen met zijn leger
uit de woestijn .

DAVID NEEMT JERUZALEM IN, DE STAD OP
DE HEUVELS GEBOUWD .
Zoo was David koning over Israel geworden .
En er is nooit een koning geweest, die zoo mooi op de
harp kon spelen als hij . Maar David was ook een geducht
krijgsman . Dat merkten de Filistijnen . Want koning David
en zijn mannen gingen hen tegemoet, en versloegen hen zoo
grondig, dat zij nooit meer durfden terugkomen .
En nu woonden de Israelieten veilig in hun land. Alle
menschen richtten nu hun huizen goed in . En David verlangde ook, dat hij een statige koningsburcht zou hebben . Die
zou hoog op de meest trotsche plaats van het land liggen
boven op den berg Sion .
Daar boven woonden enkele Kanaanieten, die nooit iets
met de Israelieten wilden to maken hebben . Zij hadden op
Sion hun eigen hoog liggende stad Jeruzalem, met sterke
muren omringd. Daar zaten zij, en trotseerden de koningen
van Israel .
Maar nu kwam David met zijn leger, en bestormde den
berg, en nam Jeruzalem in, en bouwde zijn paleis daar. En
van then tijd of noemde men Jeruzalem de stad Davids .
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Maar als David daar stond, en uitzag over het land van
uit zijn veiligen burcht, dacht hij, dat hier een goede en
rustige plaats was, waar men de Ark des Heeren kon zetten .
Wij hebben immers gehoord, hoe eens de Ark in de handen
der Filistijnen was gevallen, maar teruggekomen en gezet
in het huis van een man aan de grenzen . Daar kwam nu
koning David aan het hoofd van een groot leger, en haalde
de Ark . Die werd op een nieuwen wagen gezet, en in een
grooten optocht onder zang en snarenspel naar den berg Sion
gebracht, terwijl koning David voor den wagen Rep op
bloote voeten .
Boven in het paleis zat Michal, de dochter van Saul, Davids
vrouw.
Toen zij den optocht hoorde aankomen, keek zij naar buiten,
en zag den koning op bloote voeten voor den wagen uitgaan .
Later zei ze tot hem op spottenden toon : ,Dat stond
mooi! De koning van Israel als een bedelaar op bloote voeten ."
Maar David antwoordde
,,Voor God, den Heer, wil ik barrevoets gaan ; voor Hem,
die mij heeft uitverkoren boven uw vader en zijn geslacht,
en mij gemaakt tot koning over Israel ."
Toen zweeg de koningin .
Nu stond de Ark des Heeren op den berg Sion in een
mooie hut. Maar David was daarmee niet tevreden .
,,Het is niet behoorlijk," zei hij, ,dat ik in een huis woon,
van cederhout gebouwd, terwijl de Ark Gods in een tent
staat ." En hij wilde een tempel bouwen voor den Heer .
Maar er was een man Gods, die Nathan heette . Hij kwam
bij David, en zei
„floor de boodschap, die ik u breng : Zoo spreekt de
Heer
,,Ge wilt mij een huis bouwen om in to wonen . Maar ik
heb in een tent gewoond, van den tijd af, dat ik de kinderen
Israels uit Egypte heb geleid, tot op dezen dag toe . Heb
ik u ooit om een cederhouten huis gevraagd ?"
Toen bouwde David geen tempel .
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DAVID NEEMT BATHSJEBA TOT VROUW .
David had verscheiden vrouwen . Dat mocht men in dat
land wel doen, als men maar voor haar wilde zorgen en
goed voor haar zijn .
Maar men mocht niet de vrouw van een ander wegnemen .
Toch kreeg David eens lust om dat to doen .
Hij had zijn legeraanvoerder Joab uitgezonden in den
oorlog tegen de Ammonieten ; zelf bleef hij thuis, en had het
goed. En toen zag hij Bathsjeba . Ze was zoo mooi om to
zien. En David moest maar steeds aan haar denken, ofschoon
zij de vrouw van een ander was .
De man van Bathsjeba heette Uria, en was een van Davids
eigen krijgslieden, die hij met Joab naar het veld had gezonden . En David hoopte nu in zijn hart, dat Uria zou sneuvelen in den oorlog, zoodat Bathsjeba weduwe zou worden .
Want dan kon hij haar tot vrouw nemen .
Maar de tijd ging voorbij, en Uria bleef leven, en David
werd ongeduldig. En in een brief aan Joab, den legeraanvoerder, liet hij zooiets merken, dat Uria zeker wat veel
werd gespaard, en niet daar kwam waar gevaar was .
Joab had maar een half woord noodig om den koning
to begrijpen, en hij gaf dadelijk bevel, dat de troep, waarbij
Uria hoorde voor de stad van de Ammonieten, vlak onder
de muren moest worden opgesteld .
Dat gebeurde . Maar de Ammonieten schoten met pijlen
en speren van de muren, en enkelen deden ook een uitval
tegen then kleinen troep . En de heele troep sneuvelde .
Nu zond Joab een bode, die aan koning David bericht
zou brengen over dezen strijd . En Joab zei tot den bode
,,Als nu de koning hoort, hoe het gegaan is, en opstuift in
gramschap, dan moet ge maar zeggen : „Uria is onder de
gesneuvelden ."
De bode kwam bij den koning, en bracht het bericht .
Toen de koning van al die gesneuvelden hoorde, werd hij
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boos, en zei : , Waarom moesten die menschen daar ook
staan ? Konden jelui dan niet begrijpen, dat de vijand van
de muren of zou schieten ?"
Maar de bode zei : „En dan moest ik ook nog zeggen,
dat de krijgsman, die Uria heet, onder de gevallenen is ."
,,Nu ja," zei de koning, „zoo gaat het in den oorlog .
Nu valt de een voor het zwaard en dan de andere ."
En de koning was niet boos meer, maar klopte den
bode op den schouder, en liet eten en drinken voor hem
klaar zetten .
Nu was Bathsjeba weduwe. En toen haar rouwtijd om
was, nam de koning haar bij zich in het paleis, en zij
werd zijn vrouw.

NATHAN ZEGT KONING DAVID DE WAARHEID .
De tijd ging voorbij . En Bathsjeba kreeg een zoon .
't Was zoo'n mooi jongetje, en hij leek op zijn moeder .
En de koning ging iederen dag naar hem toe, om hem in
zijn wiegje to zien liggen, en was zoo blij met hem .
Maar op een dag kwam Nathan, de man Gods, in het
paleis, en zei tot David
„Ik heb u iets to zeggen uit naam van God ."
,,Spreek," antwoordde David .
En Nathan sprak
,,In een stad woonden twee mannen . De een was rijk,
de andere arm. De rijke man had schapen en vee in over
vloed, de arme had maar 66n klein lam . Maar daar hield
hij zooveel van . Het at uit zijn hand, en sliep op zijn schoot .
Op een dag kreeg de rijke man gasten . En hij kon het
niet over zich verkrijgen een van zijn eigen schapen voor
hen to slachten. Toen nam hij het eenige lam van den
armen man, en slachtte dat voor zijn gasten ."
,,Zoowaar de Heer leeft," zei David, „de man, die dat
gedaan heeft, is een man des doods !"
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Maar Nathan zei tot David
„ G!~ zit die man!"
En hij ging voort „Zoo spreekt de Heer, de God
van Israel ."
,,Ik heb u tot koning over Israel gezet, en u zooveel
vrouwen gegeven als gij wilt . Uw krijgsman Uria had
maar een vrouw, en haar hebt gij genomen : en haar
man hebt gij gedood ."
Toen Nathan dat zei, sprong David woedend op van
zijn zetel. Maar Nathan zag hem vast in de oogen, en zei :
„Ja, gij hebt Uria dood geslagen met het zwaard van
de Ammonieten ."
Koning David stond een oogenblik geheel verward . Toen
zonk hij neer in zijn stoel, met de handen voor de oogen,
en sprak
„Ik heb gezondigd tegen den Heer ! Ik heb gezondigd
tegen den Heer !"
Toen ging Nathan op hem toe, en legde de hand op
zijn schouder, en sprak
,,Nu gij uw zonde erkent, en van harte berouw hebt,
zal de Heer u die vergeven, zoodat ge niet zult sterven,
maar leven . Maar dit is onherroepelijk, dat, omdat gij
slecht gehandeld hebt en den Heer veracht, de zoon van
Bathsjeba zal sterven ."
En Nathan keerde zich af, en ging heen . Onmiddellijk
daarna werd aan David bericht, dat het jongetje ziek
geworden was . En David ging in de hut van God, en bad
voor het kind . En hij kwam terug, en treurde en vastte,
en lag ter aarde gebogen dag en nacht . Zijn hovelingen
kwamen, en smeekten hem op to staan en aan tafel to
gaan, maar hij wilde niet.
Den zevenden dag stierf het kind . En nu durfde niemand
van de hovelingen het den koning vertellen . , Hij zal zichzelven kwaad doen, als hij het hoort," zeiden zij .
De koning hoorde hen fluisteren onder elkaar . En hij
vroeg : „Is de kleine jongen dood ?"
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Zij antwoordden : „Ja ."
Toen stond David op, baadde zich, en ging naar het
huis Gods om to bidden . Toen hij van daar terugkwam,
vroeg hij om spijs en drank .
De hovelingen verwonderden zich daarover . Maar de
koning sprak
,,Nu baat het niet to vasten en to treuren . Het kind is gestorven . Ik kan niet anders dan mij schikken in den wil van den
Heer. Ik kan met mijn tranen den jongen niet terug roepen .
Ik kan naar hem gaan, maar hij kan niet tot mij terugkomen . "
En David troostte zijn vrouw Bathsjeba, en zei, dat zij
misschien een anderen zoon zou krijgen . En dat gebeurde
vrij spoedig . En die zoon, die Salomo werd genoemd,
groeide op, en werd groot en mooi.
,,Hij zal een goede opvoeding hebben," dacht David,
en gaf den jongen over aan den man Gods, Nathan, die
zijn pleegvader werd .

ABSALOM STAAT TEGEN ZIJN VADER 01 .
Koning David had nog een anderen zoon, Absalom, die
de mooiste man in heel Israel was . Van den schedel tot de
voetzolen was er geen fout of gebrek aan hem to vinden .
Vooral zijn haar was mooi als het zuiverste goud, en z66
dik, dat hij er iets of moest snijden om het to kunnen dragen .
Absalom was vroolijk en vriendelijk, en lachte alle menschen
toe. Maar hij was ook erg verwend en eigenzinnig, en deed
veel, wat hij liever niet had moeten doen, zoodat zijn vader
veel verdriet van hem had .
Eens was koning David ernstig boos op Absalom geworden, en hij had gezegd : ,Ik wil hem niet meer voor
mijn oogen zien ." Absalom werd er zoo bedroefd over, dat
zijn vader hem niet zien wilde . En eindelijk haalde hij Joab,
den legeraanvoerder, over om voor hem naar den koning to
gaan, terwijl hijzelf buiten de deur wachtte .
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Joab kwam binnen, en zei tot den koning : ,Uw zoon
Absalom is zoo bedroefd, en verlangt bij zijn vader to
komen . Hij staat hier buiten de deur ."
Toen werd bet hart van den koning verzacht, en hij riep
Absalom binnen . En Absalom kwam, en wierp zich voor den
koning neer, bet aangezicht ter aarde gebogen . De koning
hief hem op en kuste hem .
Maar Absalom bleef zijn vader niet trouw . Toen er eenige
tijd was voorbijgegaan, begon hij to doen, alsof hij zelf
koning was . Hij schafte zich paarden en wagens aan en
vijftig trawanten, die voor zijn wagen uitliepen . Soms ging
hij naar de markt, en zocht de menschen, die van buiten,
van bet land kwamen, drukte hun de hand, glimlachte, en
vertelde hen hoeveel goed hij hun zou doen, als hij maar
koning was.
Zoo stal Absalom de harten van bet yolk van zijn vader .
En toen hij een groote menigte aanhangers gewonnen had
in de Israelietische steden, reisde hij naar Hebron, en liet
op de bazuin blazen . Toen stroomden al zijn aanhangers to
zamen, en riepen : „Lang leve koning Absalom !"
Grooter en grooter werd bet leger der oproerlingen, dat
zich bij hem aansloot. En met die volgelingen snelde hij
naar Jeruzalem, om een einde to maken aan bet leven en
de heerschappij van koning David .

KONING DAVID'S VLUCHT .
Tot David was bet bericht gekomen : „De harten der
Israelieten hebben zich tot Absalom gewend ."
En nu bleef David niet anders over, dan in de grootste
haast uit Jeruzalem to vluchten met hen, die hem trouw
wilden blijven .
De priesters Sadok en Abjathar kwamen aan met de Ark
des Heeren, en wilden David op de vlucht vergezellen . Maar
David zei
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,,Zet de Ark weer op haar plaats, en blijf haar daar bewaken ! Met Gods hulp kom ik nog wel terug ."
En David zeide ook nog tot de twee priesters : ,Als ge
mij wat hebt mee to deelen, laat dan uw zonen bij mij
komen, om mij bericht to brengen . Op de vlakte in de
woestijn zal ik wachten, tot ik iets van u heb gehoord."
Toen trok koning David naar de woestijn . Hij ging to
voet. En om hem been was zijn kleine schaar getrouwe
mannen . Er was ergens een pad, dat langs den weg liep,
wat hooger op. Daarlangs kwam een man aanloopen, en
begon koning David uit to schelden en hem met steenen to
werpen . 't Was een man uit bet geslacht van Saul, Sjimei
genaamd.
,,Weg met jou !" riep hij, „jij, die bet koningschap uit
ons geslacht hebt weggenomen ! Nu heeft de Heer je gestraft ! Nu moet je vluchten ! Dat is heel goed voor je !"
En hij vloekte David met veel woorden, en gooide voortdurend steenen en aarde naar beneden .
Toen zei Abisjai een van de sterke krijgslieden van David
,,Hoe durft die bond bet wagen, den koning to vloeken .
Ik zal naar hem toe gaan en hem bet hoofd afslaan."
Maar David zei : „Neen, als mijn eigen zoon mij naar
bet leven staat, laat dan die vreemde man mij maar vloeken .
God, de Heer, zal bet hem wel hebben bevolen . Maar
misschien zal de Heer in mijn ellende op mij neerzien, en mij
eens den vloek vergoeden, then ik nu moet verdragen ."
Moe en bedroefd bereikte eindelijk David met zijn mannen
de vlakte in de woestijn, waar zij zich neer zetten en rustten, en bet bericht afwachtten van de vrienden, die zij in
Jeruzalem hadden achtergelaten .
HUSJAI VERIJDELT HET PLAN VAN AHITOFEL .
Een van koning Davids allerbeste vrienden heette Husjai .
Hij was een heel wijs man en aangesteld tot raadgever van
den koning . Hij had ook met den koning mee willen
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vluchten . Maar de koning had hem gevraagd om achter to
blijven in Jeruzalem . „Want," zeide hij, ,ge kunt mij daar
het allermeest van dienst zijn ."
Toen moest Husjai list gebruiken en veinzen . En toen
nu Absalom met zijn leger zijn intocht in Jeruzalem hield,
en alle menschen hem groetten, en riepen : , Leve de koning !"
stond ook Husjai onder al de anderen, en riep hetzelfde .
Absalom zag hem, en meende daarom, dat ook Husjai een
van zijn aanhangers was, en verheugde zich daarover .
Dat koning David was ontsnapt, was een teleurstelling
voor Absalom en zijn mannen . Zij hielden een vergadering
in het koninklijk paleis om to overleggen, hoe zij David in
hun macht zouden krijgen .
Daar trad nu een man naar voren, die Ahitofel heette .
Ook hij was raadsman van koning David geweest, maar hij
was dadelijk naar Absaloms partij overgegaan . Ja, eigenlijk
was hij het, die Absalom tot dit kwaad had gebracht .
Ahitofel dan, kwam naar voren, en gaf den raad, dat
men onmiddellijk zou opbreken en David en zijn mannen
vervolgen, en hen overvallen, terwijl zij moe en ter neer
geslagen waren . Dan kon men hen later ombrengen .
De aanvoerders vonden, dat dit een goede raad was .
Maar Absalom zeide : ,Wij willen ook den anderen wijzen
man en raadgever hooren ." En er werd een bode naar
Husjai gezonden .
Toen Husjai kwam, en hoorde wat Ahitofel geraden had,
dacht hij
,,Dat moet ik zien to verijdelen, want als Ahitofels raad
wordt gevolgd, is het met David gedaan ."
En hij nam het woord, en zei
,,Ahitofel is een heel wijs man, maar deze keer is zijn
raad niet goed . Neen, David en zijn mannen zullen er op
los slaan als verwoede beren, en wij moeten niet tegen
hen optrekken, voor wij een heel groot leger bijeen hebben .
Dan kunnen wij hen komen omringen van alle zijden, hen
overvallen en hen geheel verpletteren ."
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Allen vonden nu, dat de raad van Husjai de beste was .
En er werd besloten, dat men nog zou wachten en eerst
krijgslieden bijeenroepen .
Ahitofels raad was dus verijdeld, en hij zag wel vooruit,
dat Absalom nu geen voorspoed meer zou hebben, maar
dat het heele oproer zou mislukken .
Ahitofel zadelde zijn ezel, reed weg, en hing zich op in
zijn huis .

ABSALOMS NEDERLAAG EN DOOD .
Husjai had dadelijk aan de priesters Sadok en Abjathar
gemeld : ,Koning David zal niet dadelijk worden vervolgd .
Als hij zich haast, heeft hij nog tijd genoeg om de overzijde van de Jordaan to bereiken ."
De priesters schreven dat in een brief, en gaven lien aan
een meisje, dat een waterkruik op haar schouder nam, en
de stad uitging, voorbij een van de schildwachten van
Absalom, naar een bron. Daar lagen de twee priesterzonen,
de zoon van Sadok en die van Abjathar, en het meisje
wierp hun den brief toe .
De jongens liepen de woestijn in om koning David den
brief to brengen. Maar een van de schildwachten moet toch
onraad vermoed hebben, want kort daarna zagen de jongens,
dat zij door eenige ruiters op vlugge muilezels werden
vervolgd .
Gelukkig lag er een huis in de nabijheid . Daar liepen
de jongens heen, en vonden een open put, waar zij zich in
verscholen . De vrouw, die daar woonde, legde een kleed
over de opening van den put, die maar een gat in den
grond was . En zij strooide gerst op het kleed .
De ruiters kwamen en zochten, maar vonden de jongens
niet. Toen reden zij terug. En de jongens kwamen uit hun
schuilplaats, en bereikten de vlakte in de woestijn, waar zij
David vonden en hem den brief gaven.
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En nu brak David dadelijk op, en kwam met zijn mannen
aan de andere zijde van de Jordaan . Daar hadden zij tijd
om hun krachten to herstellen . En Davids trouwe aanhangers stroomden van alle kanten toe, zoodat toen Absalom
eindelijk kwam, en tegen hem optrok, David een heel leger
bijeen had . En hij sprak tot de aanvoerders
,,Gaat nu heen, en verslaat het leger der oproerlingen,
maar handel zacht met Absalom, mijn zoon ."
De slag werd geleverd in het bosch van Efraim ; en
Absalom leed een groote nederlaag . Op de vlucht liep zijn
muilezel met hem onder een grooten eikeboom door, en
daar raakte zijn hoofd en hals beklemd tusschen de takken,
zoodat hij in de lucht bleef hangen, en zijn muildier onder
hem wegliep .
Terwijl Absalom daar hing, en zich probeerde los to
maken, kwam Davids legeraanvoerder Joab, en stiet hem
drie speren in de borst .
Toen werd hij afgenomen en daar in het bosch begraven .
Maar toen David het bericht kreeg van den dood van
zijn zoon, kon hij zich niet verheugen over de overwinning .
Hij schreide, en riep : „O Absalom, mijn zoon ! Ach, ware
ik voor u gestorven ! "
En David hield niet meer van Joab sinds then dag .
Maar David kon nu weer zijn intocht houden als koning
in Jeruzalem . En hij regeerde nog vele jaren in vrede, tot
hij heel oud werd en sterven moest.
Toen nam David voor de laatste maal zijn harp, en be
speelde die. En hij dichtte een koningslied voor zijn nakomelingen.
,,De geest des Heeren spreekt tot mij
En zijn woorden liggen mij op de tong!
De Koning, die rechtvaardig is
En regeert in de vreeze des Heeren,
Hij is als de dageraad in den morgen,
Als zonneschijn na regen,
Zoodat alles groen wordt .
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Maar de goddelooze koningen
Zijn als dorre distels ;
Men neemt ze niet ter hand .
Niemand wil ze aanraken
Zonder ijzer of speerschacht,
En men werpt ze op het vuur .
Mijn koningshuis zal zich aan den Heer houden.
En God zal zijn hand er over uitspreiden ."

HET GEBED VAN DEN JONGEN SALOMO .
Toen David dood was, moest zijn zoon Salomo koning
worden na hem .
En God verscheen Salomo in den droom, en sprak
tot hem
,, Wat begeert ge, dat ik u geven zal ?"
Salomo antwoordde
„Ik ben nog jong, en weet nog niets . En ik ben als
koning gezet over zulk een groot yolk . Ik smeek u, Heer
mijn God, dat Gij mij een wijs hart geeft, zoodat ik goed
en kwaad kan onderscheiden, en voor mijn yolk recht
spreken."
Het behaagde den Heer, dat Salomo zulke dingen begeerde. En Hij sprak tot hem : ,Nu ge hierom gebeden
hebt, en niet om een lang leven of rijkdom, of den dood
uwer vijanden, zult ge zeker uw wensch vervuld zien . Zie,
ik geef u een wijs en verstandig hart . Maar ook andere dingen
wil ik u geven . Rijkdom en eer en een Lang leven, als gij
op mijn wegen wilt gaan en mijn geboden houden ."

HET OORDEEL VAN SALOMO .
Koning Salomo zat iederen dag op zijn troon, en hield
gericht voor zijn yolk. En zijn uitspraken waren wijs en
rechtvaardig .
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Eens verschenen twee vrouwen voor zijn rechterstoel . En
de eene zeide
,,Heer koning, deze vrouw en ik woonden samen in een
huis. En ieder van ons had een pasgeboren zoontje, dat
des nachts bij ons sliep . Maar deze vrouw werd wakker en
zag, dat zij op haar kindje had gelegen, zoodat het was
gestorven . Toen stond zij op, en ging naar mijn bed, nam
mijn kleinen jongen, en gaf mij haar doode kind in de armen .
Toen ik later wakker werd, en mijn kind voeden wilde, zie,
toen was het dood . Maar toen het licht werd, en ik het
goed zien kon, ach ! toen was het mijn kind niet ."
,,Dat is niet waar !" riep de andere vrouw . „Het doode
kind is van jou, en het levende van mij !"
En daar streden ze om, terwijl koning Salomo er naar
zat to luisteren .
Toen sprak de koning tot een van zijn mannen : „Trek
uw zwaard."
En toen de man daar met het groote glanzende zwaard
in de hand stond, zei de koning
,, Neem nu het levende kind, en houw het door midden
en geef ieder van de vrouwen de helft .
Maar een van de vrouwen riep : ,Neen, geef dan haar
het kind maar, en laat het niet sterven ."
En koning Salomo sprak : ,Zij, die dat riep, is de moeder ."
En hij beval, dat het levende kind haar zou worden gegeven .
En alien, die dit hoorden, roemden de wijsheid van
Salomo, omdat hij wist hoe hij de waarheid aan den dag
zou brengen .

DE KONINGIN VAN SJEBA .
God maakte Salomo tot den wijsten man op de aarde .
Hij dichtte liederen, en sprak woorden van wijsheid over
alles wat bestond : dieren, vogels, visschen en boomen, van
of den ceder op den Libanon tot aan het boonenkruid, dat
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langs den muur groeit . En de roem van zijn wijsheid werd
verbreid over alle landen .
De koningin van Sjeba kwam van verre met een groot
gevolg en met goud en edelsteenen op kameelen geladen .
Dat alles wilde zij Salomo geven, als zijn wijsheid werkelijk zoo groot was, als zij had hooren vertellen .
Salomo noodigde haar vriendelijk uit om binnen to treden .
En de koningin stelde hem op de proef met moeilijke
raadsels . Maar Salomo raadde ze alle . En hij sprak veel
woorden van wijsheid .
De koningin van Sjeba zei
,,Nu heb ik uw wijsheid met eigen ooren gehoord . En
die is veel grooter, dan het gerucht zegt . Gelukkig zijn uw
vrouwen en uw hovelingen, die alle dagen bij u mogen zijn
en uw wijsheid hooren ."
Toen liet zij de zakken met goud en edelgesteenten binnenbrengen, en die werden alle leeggestort aan de voeten van
Salomo .
Salomo dankte haar, en liet andere kostbaarheden halen
en voor de koningin van Sjeba neerzetten als gastgeschenken,
opdat haar kameelen niet terug zouden keeren zonder beladen to zijn .
Toen nam Salomo de koningin bij de hand, en leidde
haar rond in zijn paleis, van zaal tot zaal, de een al prachtiger dan de andere. En toen zij eindelijk in de troonzaal
kwamen, waar de ivoren troon van Salomo stond met zes
treden en met twaalf leeuwen van ivoor en goud aan weerszijden van de treden, kon zij haar oogen bijna niet gelooven .
Maar Salomo leidde haar verder, opdat zij ook zijn schatkamers zoude zien . Die waren heelemaal gevuld . Want
koning Salomo had schepen in de vaart op de verste
landen, en zij brachten allerlei heerlijkheden mee naar huis
goud, zilver, en sandelhout, en ivoor, en apen, en papegaaien .
Hier had de koning honderden schilden van gedreven goud,
en daar weer kasten vol van de kostbaarste drinkbekers, en
stapels armbanden en versierselen . En als de koningin maar
Kinderbijbel .
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naar een of ander stuk keek, en zei, dat het mooi was, dan
gaf de koning het haar dadelijk, en verzocht haar het als
een herinnering aan haar bezoek to bewaren .
Eindelijk nam de koningin van Sjeba afscheid, en begaf
zich met haar gevolg naar huis .

DE TEMPEL VAN SALOMO .
Onder Salomo's regeering was er vrede in het land,
omdat Israels vijanden overwonnen waren door zijn vader
David. En nu meende Salomo, dat de tijd gekomen was
om God, den Heer, een huis to bouwen .
Want het eene moest toch passen bij het andere . Het
scheen nu immers wel of bij de Israelieten hun God niet veel
in tel was, als zij en hun koning in zulke mooie huizen
woonden, en hun God met een tent tevreden moest zijn .
En als het huffs gebouwd zou worden, dan moest het
God, den Heer, waardig zijn, grooter dan andere huizen,
grooter dan het paleis van den koning .
Voor balken in zoo'n huis waren gewone boomen niet
groot en slank genoeg. De eenige, die gebruikt konden
worden, waren de ceders uit het bergwoud van Libanon .
Buiten dat woud, heel bij de zee, lag de koopstad Tyrus,
die een groote scheepvaart had . En koning Hirom in Tyrus
had liever niet, dat andere dan zijn eigen houthakkers
boomen kwamen vellen in dat bosch . Maar Hirom was een
goede vriend van koning David geweest, en om zijnentwil
liet hij toe, dat Salomo zijn houthakkers naar den Libanon
zond. Hij liet zelfs een paar van zijn eigen bekwame menschen
mee naar het bosch gaan om hun de boomen aan to wijzen
en ze to helpen vellen . En ze wezen hun hoe ze de cederstammen den berg of naar het strand moesten rollen, en
hoe zij de stammen aan elkaar moesten binden tot groote
houtvlotten, en ze langs het strand boomen tot Jaffa, de
haven, die het dichtst bij Jeruzalem lag. Daar werden de
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stammen weer losgemaakt en op wagens door het land gebracht naar het bouwterrein op den berg Sion . En daar
werden ze mooi bijgehouwen, door knappe timmerlieden, die
koning Hirom had gezonden .
Salomo zond koning Hirom veel groeten, en dankte hem .
En hij gaf hem een schip met tarwe en fijne olie ten geschenke .
Intusschen had Salomo ook menschen in de steengroeven
gestuurd om groote blokken steen uit to breken en ze vierkant to houwen . En iederen dag kwamen spannen ossen aan,
die zulke steenblokken naar de bouwplaats op Sion brachten.
Daar werden alle stukken bijeen gevoegd, en een tempel werd
gebouwd, die 6o el lang, 2o el breed en dertig ellen hoog was.
Het tempelhuis was in twee gedeelten verdeeld . De binnenste kamer was de allerheiligste, want daar stond de Ark
des Heeren . En daar waren twee vergulde engelenbeelden,
die hun vleugels over de Ark spreidden .
Toen de tempel klaar was, ging koning Salomo met een
groot gevolg er heen . En de koning hief de handen omhoog, en bad
„Jahwe, Gij God van Israel ! Er is geen andere God, aan
U gelijk ! Zie, de Hemel kan U niet omvatten, nog minder
het huis, dat ik heb gebouwd . Maar toch zult Gij de gebeden hooren, die Uw volk van deze plaats tot U opzendt ."
DE GROOTE MAN GODS, ELIA. DE WEDUWE
IN SAREFATH.
We hebben gehoord van de drie koningen, Saul, David
en Salomo . Na hen kwamen er andere koningen, maar van
hen is er niet zooveel to vertellen . Daarentegen hadden de
Israelieten veel verhalen over Elia, den grooten man Gods .
Elia was een man met een langen, grauwen mantel, en
een gordel om het lijf. Hij kwam niet in paleizen of in
tempels . Buiten op het veld, onder den vrijen hemel, char
woonde hij, en daar aanbad hij Jahwe . Hij dronk water uit
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de beek, en at, wat hij in het bosch vond . En als hij niets
vond, - ja, de menschen vertelden, dat dan de raven
kwamen aanvliegen met brood voor hem .
Dat is als in de sprookjes, en zoo is er meer in deze
verhalen . Maar ze zijn ook tot ons gekomen uit de grijze
oudheid, heel lang geleden, en we moeten ze vertellen, zooals
wij ze gekregen hebben .
Nu zullen we eenige van de mooie verhalen over Elia
hooren, dien grooten man Gods ; - eerst dat van Elia en
de weduwe in Sarepta.
Er was in lang geen regen gevallen in het land, en de
beek, waar Elia uit dronk, werd droog . Elia zag op tot
God, en vroeg : , Wat zal ik nu doen ?"
En God antwoordde
,,Sta op, en ga naar Sarefath . Daar woont een weduwe,
die u helpen zal."
Elia stond dadelijk op, en ging dien langen weg. Toen
hij bij Sarefath kwam, liep daar een vrouw to sprokkelen
buiten de stad. En dat was juist de weduwe, van wie de
Heer gesproken had.
Elia bleef stil staan, tot zij het sprokkelhout op den rug
had genomen ; en toen volgde hij haar door de stadspoort
de stad in tot aan haar huis .
Toen zij daar wilde binnengaan, zei hij
,, Vrouw, kunt ge mij geen teug water brengen ?"
Zij zag hem aan, en wist, dat het Elia, de man Gods was . En
zij ging haastig naar binnen, en haalde een beker water.
Toen Elia dien gekregen had, zei hij : ,Kunt ge mij
ook niet een bete broods brengen ?"
Zij antwoordde : ,Zoowaar Jahwe, uw God leeft, ik heb
geen brood in huis, - enkel een handvol meel in de
kruik en wat olie in de flesch . En ik zou juist naar binnen
gaan, om er een koek van to bakken voor mijn zoon en
voor mij . En dan hebben wij niet meer, en moeten van
honger sterven ."
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Elia zei : ,Ga gerust naar binnen, en bereid het deeg,
Maar bak er eerst een brood van voor mij, en dan een
voor u en uw zoon . Want boor, wat ik u zeg uit naam
van den Heer, den. God van Israel :
,,Het meel in de kruik zal niet opgaan, noch de olie in
de flesch, tot de Heer regen zendt over de aarde ."
En dat woord werd vervuld . Dagen lang bleef Elia bij
de weduwe in Sarefath, en at met haar en haar zoon . En
al then tijd was er meel in de kruik en olie in de flesch .
Maar daar kwam een ander groot verdriet voor de arme
weduwe. Haar zoon werd ziek . En op een dag, dat Elia
in de kamer kwam, zat zij met hem op haar schoot, maar zijn
hoofd en armen hingen slap neer, en er was geen leven in hem .
Toen klaagde de weduwe haar nood bij Elia . Maar hij
zei : ,Geef mij den knaap ."
En hij nam hem van haar schoot, en droeg hem naar zijn
kamer, waar hij zelf woonde, legde hem op zijn bed, en bad
„Jahwe, mijn God, moet het werkelijk die vrouw, wier
gast ik ben, zoo droevig gaan, dat haar zoon sterven moet?
0, laat toch de ziel van dezen knaap tot hem weerkeeren!"
Toen hoorde de Heer Elia's roepen . De ziel van den
knaap keerde terug, en hij sloeg de oogen op .
Toen bracht Elia hem weer naar de moeder, en zei
,,Zie, hier is uw zoon, en hij leeft !"
En de moeder was zoo blij en gelukkig, en zei
,,Voorwaar, ik zie dat gij een man Gods zijt ."

ELIA OP KARMEL.
Lange tijd ging voorbij . En nog altijd viel er geen regen .
En de hongersnood was groot in het land van Israel .
Eindelijk ging Elia naar koning Achab. Toen de koning
hem zag, zei hij
,,Zijt gij daar? Gij zijt het zeker, die ons ongeluk brengt,
en Jahwe beweegt den regen terug to houden."

1 34
,,Neen, koning," antwoordde Elia, ,dat doet gij en uw
vrouw Izebel . Gij hebt Jahwe verlaten, en dient Baal, den
valschen, vreemden God . Daarom is Jahwe boos, en houdt
den regen terug .
Maar luister nu, o koning. Als ge wilt, dat de regen
komen zal en de hongersnood voorbij gaan, laat dan eerst
het heele yolk van Israel bijeen komen op den berg Karmel
met de vierhonderd en vijftig Ba alspriesters, die aan de
tafel van koningin Izebel eten ."
Koning Achab zond nu boden door het land, en de
groote vergadering kwam tot stand . Op een der zijden
van den berg Karmel was een groote groene vlakte . Hier
gingen koning Achab en het yolk zitten in 't gras, en tegenover hen stonden de Baalspriesters in een dichte groep .
Toen kwam Elia in zijn grauwen mantel . Hij trad vooruit
voor den koning en het yolk, en zei : „Hoe lang zult gij
hinken op twee gedachten ? Is Jahwe God, then dan hem ;
is Baal God, volg dan hem!"
Het yolk antwoordde niet, en de koning ook niet .
Toen zei Elia : , Daar staan de Baalspriesters, vierhonderd
en vijftig man . En hier sta ik, de man van Jahwe, heel
alleen . Laat hen nu een offer bereiden voor Baal, en ik zal
een offer voor Jahwe bereiden . En die God, die vuur van
den hemel zendt, zal God zijn ."
„Ja," riep het yolk, ,dat is goed ! Hij, die vuur van den
hemel zendt, zal God zijn !"
Nu werden er twee jonge stieren gehaald . En Elia zei
tot de Baalspriesters : ,Begint gij maar. Gij zijt de meerderheid. Kiest, welken gij wilt van de stieren ; slacht hem, en legt
hem op het brandhout . Maar ge moogt geen vuur aanmaken. Ge moet uw God aanroepen, en hem er toe brengen
de vlam aan to steken."
De Baalspriesters deden, zooals hij had gezegd . En zij
stonden om het altaar, en riepen Baal aan, dat hij zijn macht
zou toonen en het vuur aansteken .
,,Baal, hoor ons ! Baal, hoor ons ! " riepen zij allen in
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koor. En zij hielden aan van den morgen tot den middag .
Maar geen antwoord kwam, geen verhooring !
,,Ge moet wat harder roepen," zei Elia . ,Uw God is in
gepeins verzonken, of hij slaapt - of hij is misschien niet
thuis ."
De Baalspriesters merkten wel, dat Elia met hen spotte.
Maar zij riepen al harder, en ze dansten en sprongen om
het altaar, en ze staken zich met messen, zoodat hun bloed
stroomde . En ze hielden aan tot tegen den namiddag . Maar
geen antwoord kwam, geen verhooring !
Toen begon Elia.
Daar op den berg Karmel lag een omgeworpen altaar
voor Jahwe . Dat maakte hij nu in orde, en legde er zijn
offer op . En hij maakte geen vuur aan . Integendeel : hij
goot er water over . Toen hief hij de handen ten hemel,
en bad :
„Jahwe, Gij God van Abraham, Izaak en Jacob, verhoor
mij . En laat het heden bekend worden, dat Gij de God
van Israel zijt, en ik uw dienaar ."
Toen zond Jahwe vuur van den hemel, dat het offer en
het brandhout verteerde . En alle Israelieten vielen op het
aangezicht, en riepen : jahwe is God!"
De Baalspriesters vluchtten ; maar het yolk liep hen na,
en greep eenigen van hen en doodde hen .
Elia sprak tot koning Achab
,,Nu zult ge spoedig zien, heer koning, dat Jahwe ook
regen geven kan ."
En hij ging hooger op den berg, en knielde neer, en bad
om regen.
Toen hij een poos had gebeden, zei hij tot zijn jongen
,,Ga heen, en zie uit naar het westen of er ook regenwolken
aankomen ."
De jongen ging, en zag uit over de zee . En hij kwam
terug, en zei : ,Er is niets to zien ."
Kort daarna zei Elia : ,Ga weer heen, en zie uit ."
Maar er waren nog geen wolken to ontdekken .
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Dat ging zoo zevenmaal . Maar den zevenden keer kwam
de jongen terug, en zei : ,Daar komt een wolkje op uit
zee, niet grooter dan een manshand ."
,,Haast u naar den koning," zei toen Elia, „en zeg hem
uit mijn naam, dat hij dadelijk zijn wagen moet laten inspannen en naar huis rijden, opdat de regen hem niet hier
terughouden zal ."
Eer de wagen van den koning was ingespannen, was de
hemel zwart van wolken, en eer hij in zijn paleis terugkwam,
stroomde de regen neer.

ELIA OP DEN BERG GODS : HOREB .
Koningin Izebel fronste de wenkbrauwen, en haar oogen
vlamden, toen zij alles hoorde, wat Elia, de man Gods had
gedaan, en dat hij een paar van de Baalspriesters had laten
doodslaan . Zij zond hem dadelijk een bode met het bericht
,,Zijt gij Elia, - ik ben Izebel ! En alle kwaad kome over
mij, als ik niet op den dag van morgen hetzelfde aan u heb
gedaan, wat ge nu aan de Baalspriesters deedt ."
In het heele land was er niemand, die Elia ter zijde wilde
staan of hem in bescherming nemen . Allen rilden en beefden
voor de boosheid van de koningin . En Elia dacht : , Er is
maar 66n plaats, waar ik heen kan gaan . "
Zijn jongen was de eenige, die hem trouw was gebleven .
Hij volgde hem tot de grens van het land . Toen wilde
Elia hem niet verder mee hebben . De jongen stond hem
na to zien, toen hij al verder weg ging, de woestijn in,
heelemaal alleen. Ver, ver weg, aan de andere zij van de
woestijn was de berg Horeb, de berg Gods . Daar moest
Elia heen . En daar moest hij alleen komen . Anders wilde
God zich niet aan hem openbaren .
Toen Elia een dagreize ver in de woestijn gekomen was,
zette hij zich onder een boom, en verlangde naar den dood .
,,Het is genoeg, Heer," zei hij . ,Neem mijn leven . Want
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ik ben niet beter dan mijn vaderen." En hij zonk ineen van
afmatting.
Maar toen voelde hij, dat iemand hem aanraakte . En toen
hij de oogen opsloeg, was daar een engel . En de engel
sprak : ,Eet en drink, anders wordt u de weg to lang ."
En toen de engel verdwenen was, zie, toen stond daar
spijs en drank naast Elia . En door de kracht van die spijs
ging hij veertig dagen en nachten, tot hij aan den berg
Horeb kwam .
Daar ging hij in een grot, en wachtte . En toen geschiedde
het, dat Jahwe voorbij ging . Een hevige storm ging voor
hem uit met bliksem en donder, en gedruisch van neerstortende rotsen .
Maar in den storm was Jahwe niet .
Na den storm kwam een aardbeving.
Maar in de aardbeving was Jahwe niet .
Na de aardbeving kwam een verterend vuur .
Maar in het vuur was Jahwe niet .
Na het vuur kwam het ruischen van een zachte koelte .
Toen verborg Elia zijn aangezicht in zijn mantel, en trad
in den ingang van zijn grot .
En er klonk een stem
,,Wat wilt ge hier, Elia ?"
En Elia antwoordde
,,Ik heb geijverd voor Jahwe, den Heer der Heerscharen !
Want de kinderen van Israel hebben U verlaten, Uw altaren
omgeworpen en Uw profeten met het zwaard gedood . En
ik alleen ben overgebleven . Maar ook mij staan zij naar het
leven ."
Nu sprak Jahwe tot Elia, en zei, dat hij niet bang moest
zijn, maar getroost naar huis gaan, en zijn werk doen . Dat
zou niet to vergeefs zijn . „Want," sprak de Heer, ,er zijn
nog zeven duizend in Israel, die de knieen niet gebogen
hebben voor Baal.
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DE WIJNGAARD VAN NABOTH .
Koning Achab had zijn paleis in de stad Jizreel. En hij
begeerde een wijngaard, die dicht bij het paleis lag, en die
aan een man toebehoorde, die Naboth heette .
Hoewel Naboth nog nooit zijn wijngaard to koop had
aangeboden, begon de koning hem toch daartoe over to
halen, door hem veel geld aan to bieden .
Maar Naboth antwoordde
,,Dat verhoede God, dat ik den grond zou verkoopen,
dien ik van mijn vaderen heb geerfd. "
Koning Achab ging naar huis en naar bed, en was ziek
van ergernis.
,, Wat scheelt er aan ?" vroeg koningin Izebel .
,,Ach, ik heb met Naboth gesproken," antwoordde Achab .
,,En ik wilde zijn wijngaard koopen . Maar hij wil hem
mij niet afstaan ."
Toen lachte Izebel luid, en zei : , Gij moet een koning
verbeelden en laat u dat aanleunen ?"
,,Sta nu maar op!" ging zij voort, „en eet en drink, en
houd goeden moed. Ik zal u dien wijngaard wel bezorgen ."
Izebel schreef nu brieven in naam van den koning aan
mannen uit de overheid, dat zij Naboth valsch moesten
beschuldigen van een misdaad en hem voor het gerecht
laten komen ; en hem dan ter dood veroordeelen en zijn goed
aan den koning laten vervallen .
Het koninklijk bevel werd nauwkeurig uitgevoerd door
die gewetenlooze overheidspersonen . En na eenige dagen
konden zij ,alleronderdanigst" bericht zenden, dat Naboth
gesteenigd was .
,,Ziezoo," zei Izebel tot Achab . ,Nu kun je den wijngaard
in bezit nemen ."
Koning Achab ging dadelijk op weg, en verheugde er
zich recht op dien wijngaard to gaan zien . Maar toen hij
aan den ingang kwam, stond daar een man met een langen,
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grauwen mantel . Dat was Elia, de man Gods . Hij ging vlak
voor den koning staan, en keek hem scherp aan .
De koning werd heel bleek . Hij zei : ,Heb je mij nu
gevonden ?"
„Ja," antwoordde Elia, ,ik heb u gevonden ! Ge hebt een
moord begaan, en nu zijt ge op weg to stelen . Daarom
spreekt de Heer : „Op diezelfde plek, waar de honden Naboth's
bloed gedronken hebben, zullen ze ook het uwe drinken ."
Zoo profeteerde Elia. En eenige jaren later gebeurde het,
dat koning Achab uit den oorlog thuiskwam en zwaar gewond was, zoodat zijn strijdwagen met zijn bloed bevlekt
was . De koning stierf aan zijn wonden . En toen de strijdwagen in den vijver werd schoon gemaakt, kwamen de honden
en dronken het bloed .
Izebel stierf een nog droeviger dood . In een oproer werd
zij uit de vensters van het paleis gegooid, en viel to pletter
op de steenen.
En van then tijd af, waren er geen Baalspriesters meer
in Israel .
De groote man Gods, Elia, was heengegaan, en niemand
wist waar zijn graf was . Toen waren er menschen, die vertelden, dat hij in 't geheel niet dood was, maar in levenden
lijve was opgevaren naar den hemel, in een vuurwagen met
vuurpaarden .

JONA .
Jona was een Israelietisch man, die van den Heer bevel
kreeg, naar de groote stad Nineve to gaan om daar to verkondigen, dat de Heer de goddeloosheden, die in die stad
bedreven werden, niet meer wilde verdragen, en dat daarom
de stad ten onder zou gaan .
Jona vond die opdracht niet prettig. En, in plaats van
naar Nineve to gaan, ging hij naar de zee en aan boord
van een schip om naar het westen to reizen .
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Jona ging naar beneden in het schip, en sliep daar al
spoedig in . En intusschen voer het schip weg over de zee.
Maar er stak een hevige storm op, zoodat de golven over
het schip sloegen, en de zeelieden op de knieen op het dek
lagen en hun God om redding baden .
Toen dat niet hielp, riep de schipper Jona, en vroeg of hij
ook niet een God had, tot wien hij bidden kon .
„Jawel," zei Jona . ,Ik ben een Hebreer, en ik geloof
aan den God, die hemel en aarde en zee heeft geschapen ."
En Jona begon God aan to roepen . Maar de storm woedde
alleen nog maar wat harder.
Toen zei het scheepsvolk : ,Er moet hier iemand aan
boord zijn, op wien God vertoornd is . Laat ons loten en
zien wie het is ." Zij wierpen het lot, en het lot viel op Jona .
Toen zei hij
„Ja, het is wel zeker, dat ik het ben, op wien God boos
is, want ik heb van Hem en mijn plicht willen vluchten .
Neem mij maar en gooi me in zee, dan zult ge zien, dat,
het onweer zal ophouden ."
Eerst wilden de zeelieden dat niet, maar toen de storm
voortdurend toenam, en het schip bijna werd verbrijzeld in
de golven, namen zij Jona, en gooiden hem in de bruisende
zee. En dadelijk werd de zee stil, en de storm hield op met
loeien . Maar God had een grooten visch gezonden, die Jona
levend inslikte. Drie dagen en nachten lag hij in den buik
van den visch. Toen riep hij tot God in zijn nood en ellende .
En de Heer liet den visch tot dicht bij land zwemmen en
Jona uitspuwen aan het strand.
Zoo kwam Jona weer levend aan land . En nu beval de
Heer hem opnieuw naar Nineve to gaan . En toen beproefde
Jona niet meer to vluchten.
Hij kwam to Nineve. En hij zag, dat het een vreeslijk
groote stad was . Hij liep er een ganschen dag in, en toen was
hij zoowat in het midden . Maar daar begon hij to preeken
en to profeteeren, dat de Heer binnen veertig dagen Nineve
zou laten to gronde gaan om haar zonden en goddeloosheid .
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De menschen in Nineve hoorden zijn prediking, en erkenden
hun zonden, en zij treurden en vastten alien, groot en klein .
En de koning van Nineve stond op van zijn troon, deed
zijn purperen mantel af, deed rouwkleeren aan, en zette zich
neer in het stof.
Toen had God medelijden met hen, en liet de stad niet
ten onder gaan.
Maar dat verbitterde Jona. Hij was buiten de stad gegaan,
en zat op een hoogen heuvel to wachten op den ondergang
van die groote stad . En hij vond het ergerlijk, dat het niet
gebeurde . 't Was toch schandelijk, vond hij, dat menschen,
die zoo goddeloos waren, vrij zouden komen van straf . Hij
wilde toch nog een paar dagen wachten, en zien, hoe het ging .
En terwijl nu Jona daar zat op den heuvel, liet God op
eens een wonderboom opgroeien, waar Jona onder kon zitten
in de hitte van den middag . En Jona verheugde zich zeer
in de schaduw van dien boom .
Maar den volgenden morgen liet God een worm aan den
wonderboom knagen, zoodat hij verdorde . En toen de zon
steeg, en Jona haar brandende stralen op zijn hoofd voelde,
miste hij de schaduw van den boom, en jammerde daarover .
Toen sprak God
,,Ge treurt zoo over dien boom, die in Cen nacht is opgegroeid, en waarvoor gij Been moeite hebt gehad om hem
to doen groeien . En zou ik dan geen medelijden hebben
met Nineve, die groote stad, waar zooveel duizenden onschuldige kleine kinderen en dieren zijn?"

DE JODEN IN BALLINGSCHAP .
De Israelieten, die in Jeruzalem en daarom been woonden
heetten Judeeers of Joden . Zij hadden den tempel op Sion
en het paleis van David . En zij hadden ook voortdurend
koningen uit het huis en geslacht van David.
De andere Israelieten kregen andere koningen, zuike als
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Achab. En eindelijk kwam het zoover, dat de koningen en
het yolk to gronde gingen .
Maar de koningen uit het huis van David in Jeruzalem
waren vromer en rechtvaardiger, en daarom bleef ook het
koninkrijk in Jeruzalem langer bestaan .
Eindelijk nam toch de goddeloosheid en onrechtvaardigheid zoo zeer de overhand, ook bij de Joden in Jeruzalem,
dat de Heer hen niet langer kon vergeven .
Toen kwam Nebukadnesar, de machtige koning van Babel,
en verwoestte het koninklijk paleis en den tempel, en de
heele stad Jeruzalem, en nam de Joden mee naar Babel in
ballingschap .
Daar moesten ze wonen, en werken, en hun brood verdienen . Maar als de menschen van dat land bij hen kwamen,
en hun vroegen een paar van die mooie liederen uit Sion
to zingen, die zoo beroemd waren, en die zij gewoonlijk
zongen in den tempel to Jeruzalem, tot lof des Heeren, dan
schudden de Joden het hoofd . Zij waren veel to bedroefd
om to zingen. En als ze dan toch iets moesten zingen, dan
zongen zij
Aan de wateren van Babylon
Zitten wij en treuren,
En de harpen hangen
Met gebroken snaren
Aan de wilgen!
Hoe kunnen wij het lied van Sion zingen
In den vreemde !
Neen, als ik ooit U vergeet,
Jeruzalem,
Dan verdorre mijn rechterhand
En mijn tong kleve
Aan mijn gehemelte!

DE DRIE MANNEN IN DEN GLOEIENDEN OVEN .
Koning Nebukadnesar liet eens een groot gouden beeld,
dat zestig ellen hoog was, buiten Babel op de vlakte van
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Dura zetten . En de koning riep een menigte menschen bij
elkaar, die om het gouden beeld gingen staan .
En hij beval, dat als er op de trompetten zou worden
geblazen, alien op de knieen zouden vallen voor dat beeld,
en zoo de koninklijke macht huldigen .
Dat gebeurde ook . Toen de trompetten klonken, vielen
allen op de knieen . Alleen drie mannen bleven staan . En dat
waren drie Joden, die Sjadrach, Mesjach en Abednego heetten .
Zij werden voor den koning gebracht . Hij zag hen met
gefronste wenkbrauwen aan, en zei : ,Waarom kniel jelui niet
voor dat gouden beeld, als de trompetten klinken ?"
,,Heer koning," antwoordden zij . ,Wij zijn Joodsche
mannen, en wij knielen alleen voor Jahwe, onzen God ."
De koning zei : ,Ik wil die praatjes niet hooren . Als
jelui niet dadelijk heen gaan en voor het gouden beeld
knielt, laat ik je in een gloeienden oven werpen . En dan wil
ik wel eens zien of er een God is, die jelui helpen kan ."
Zij antwoordden : „De God, die wij aanbidden is machtig
om ons to helpen . Ja, ook uit den gloeienden oven kan Hij
ons redden, als Hij dat wil . Maar ook al redt Hij ons niet,
toch willen wij u dit zeggen, Heer koning, dat wij uw God
niet zullen aanbidden en niet knielen voor het gouden beeld,
dat gij hebt laten zetten ."
Toen werd Nebukadnesar bleek van woede . En hij gaf
bevel den oven zevenmaal zoo heet to stoken als anders .
Toen werden Sjadrach, Mesjach en Abednego aan handen
en voeten gebonden en in den oven geworpen . Maar de
hitte was zoo sterk, dat die naar buiten sloeg, en de mannen
doodde, die hen erin wierpen .
Toen er eenigen tijd was voorbij gegaan en de oven niet
zoo heet meer was, ging de koning erheen, liet den oven
openen, en keek naar binnen .
Maar hij trok dadelijk het hoofd terug, en zei tot zijn
gevolg : , Waren het niet drie mannen, aan handen en voeten
gebonden, die in den oven geworpen werden ?"
"Ja Heer koning," antwoordden zij .
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„Maar ik zie daar vier mannen," zei de koning. ,En
zij loopen vrij door het vuur . En de vierde lijkt op een
engel."
Nu riep de koning in den oven
,,Sjadrach, Mesjach en Abednego, gij, die den hoogsten
God dient, komt naar buiten bij ons !"
Toen kwamen de drie mannen uit den oven . En het
gevolg van den koning verdrong zich om hen, en ze zagen,
dat het vuur hen niet had geschaad . Hun kleeren waren
niet verbrand, en geen haar op hun hoofd was gezengd .
Toen verhief koning Nebukadnesar zijn stem, en zei
,,Geloofd zij de God van Sjadrach, Mesjach en Abednego .
Hij, die zijn engel zond en zijn dienaren redde, die liever
wilden sterven, dan voor een ander knielen . En hiermee
beveel ik, dat ieder in mijn heele rijk, die het wagen zal
kwaad to spreken van den God van Sjadrach, Mesjach en
Abednego in stukken zal worden gehouwen, en zijn huis tot
een puinhoop zal worden gemaakt . Want er is geen andere
God, die z66 kan helpen en redden!"

DANIEL IN DEN LEEUWENKUIL .
Daniel was een joodsch man, die met de andere joden
in ballingschap was in Babel . Daar onderscheidde Daniel zich
z66 door zijn verstand en zijn vlijt, dat koning Nebukadnesar
hem een gewichtig ambt toevertrouwde, en koning Darius,
die later op den troon kwam, een nag gewichtiger . De
andere ambtenaren waren jaloersch op Daniel, en trachtten
fouten to vinden in zijn werk, die zij bij den koning konden
aanbrengen. Maar zij vonden er geen . Daniel was trouw en
nauwkeurig, en hij steeg met den dag in de gunst van
koning Darius, zoodat de andere ambtenaren eindelijk geen
raad wisten van jaloezie .
Toen bedachten zij wat . Zij hadden opgemerkt, dat Daniel
driekeer per dag neerknielde, en tot God bad . Dat konden
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zij zien, want als Daniel bad, opende hij altijd het venster
naar den kant waar Jeruzalem lag .
De ambtenaren gingen toen naar den koning, en zeiden
,,Het is heel noodig, Heer Koning, dat de menschen in
uw rijk er aan gewend worden u de eer to geven, die u
toekomt . Daarom moet er een gebod worden uitgevaardigd,
dat dertig dagen lang niemand in het heele rijk aan God
of menschen iets mag vragen, maar zich alleen met zijn
wenschen tot Uwe Koninklijke Majesteit wenden ."
Koning Darius dacht, dat, als alle ambtenaren dat verlangden, dit wel tot welzijn van het rijk wezen moest. En
hij liet er op hun raad bijvoegen, dat wie dit gebod overtrad, in den leeuwenkuil zou geworpen worden .
Toen Daniel hoorde, dat deze koninklijke verordening was
uitgevaardigd, ging hij toch drie keer per dag in zijn kamer,
opende het venster naar den kant van Jeruzalem, en knielde
veer, en bad tot God .
Enkelen van zijn vijanden stonden buiten op de loer .
En zij gingen naar koning Darius, en zeiden : ,Heer Koning,
hebt u niet een verordening uitgevaardigd dat men in deze
maand tot niemand een verzoek mag richten dan tot u?"
„Ja," zei de koning.
,,Dan schijnt het wel," zeiden zij, ,dat Daniel, de joodsche
man, niet veel om uw verordeningen geeft . Want hij bidt
iederen dag driemaal tot zijn God ."
Toen de koning dit hoorde, werd hij bedroefd, want hij
hield veel van Daniel . En den heelen dag peinsde hij er
over, hoe hij Daniel zou l:unnen redden van den leeuwenkuil.
Maar de vijanden van Daniel kwamen bij den koning, en
zeiden : ,We hopen toch niet, dat de koning recht en wet
in het land breken zal !"
Toen was er niets aan to doen . De koning moest het
bevel geven, dat Daniel gehaald en in den leeuwenkuil
geworpen zou worden .
De koning drukte hem de hand, en zei : „Ik heb u niet
Kinderbijbel .
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kunnen redden . Misschien kan dat uw God, dien gij zoo
aanhoudend eert ."
Men hoorde de wilde dieren grommend rondloopen beneden
in den kuil . En nu werd Daniel naar beneden geworpen .
En de opening werd snel gesloten, en het zegel van den
koning en zijn minister werd ervoor gezet .
Koning Darius lag den heelen nacht wakker van angst en
verdriet. Dadelijk na het aanbreken van den dag stond hij
op, en ging naar den leeuwenkuil, liet dien open maken, en
riep naar beneden : „Daniel, gij, dienaar van den levenden
God, heeft nu uw God, dien gij zoo aanhoudend geeerd
hebt, u van de leeuwen kunnen redden?"
Toen hoorde de koning Daniels stem : Hij riep :
„Ja, Heer Koning ! mijn God heeft zijn engel gezonden
en de muilen der leeuwen gesloten ."
Nu was de koning blij, en hij liet gauw Daniel uit den
leeuwenkuil naar boven halen . Hij was behouden en onbeschadigd, en er was geen haar op zijn hoofd gekrenkt .
Toen beval de koning, dat de mannen, die Daniel hadden
aangeklaagd, in plaats van hem in den kuil zouden geworpen
worden . En eer zij nog op den bodem van den kuil waren
gekomen, hadden de leeuwen hen al verscheurd .
En koning Darius schreef een nieuw bevel uit, dat alle
menschen in zijn groot rijk den God van Daniel zouden
eeren en vreezen .
,,Want Hij is de eeuwige God
Die leeft in Eeuwigheid
Hij is het, die redden kan .
Groote wonderen doet Hij
In den hemel en op aarde .

Omdat er onder de verbannen Joden mannen waren als
Daniel en als Sjadrach, Mesjach en Abednego, erbarmde
God zich over hen . En toen de ballingschap zeventig jaar
had geduurd, leidde God alles zoo, dat er een vrome koning
in Babel kwam, die allen Joden, die dat graag wilden, verlof
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gaf naar Jeruzalem terug to keeren en den tempel weer op
to bouwen.
Een groot gedeelte van de Joden keerde terug, en ging
in Jeruzalem wonen . En de tempel werd weer opgebouwd,
maar niet zoo prachtig, als hij was geweest . En de ouden,
die zich den tempel van Salomo nog herinnerden, schreiden
op den dag, dat de nieuwe tempel werd ingewijd . Zij vonden,
dat hij zoo klein en armoedig was . Maar de man Gods
Haggar troostte hen, en zei
,,De heerlijkheid van den nieuwen tempel zal toch grooter
zijn dan die van den ouden .

KONING AHASWEROS NEEMT ESTER TOT
KONINGIN .
Niet alle Joden waren uit de ballingschap naar huis teruggekeerd . Velen bleven in Babel wonen en vermenigvuldigden
zich daar, en verbreidden zich over alle landen daaromheen .
Maar de vromen onder hen, bleven, waar zij ook heen
gingen, trouw in den dienst van Jahwe, hun God, en aanbaden hem iederen dag met het gezicht gewend naar Jeruzalem .
En nu zal ik u vertellen, hoe alle Joden, die in dit groote
wereldrijk woonden, eens uit een groot gevaar werden gered .
De machtige koning Ahasweros, die over dit groote rijk
regeerde, had zijn residentie in de stad Sjusjan . En hij moest
een koningin hebben. Hij zond daarom zijn kamerheeren
uit met het bevel goed rond to zien in zijn heele rijk . En
waar zij een heel mooi meisje vonden, moesten zij haar
naar het paleis van den koning in Sjusjan zenden, zoodat
de koning haar kon zien .
Nu woonde er in Sjusjan een joodsch man, die Mordochal
heette. Hij had een pleegdochter in zijn huis, die hij had
aangenomen, omdat haar ouders dood waren . Ester heette
zij, en ze was z66 mooi, dat de menschen niet konden laten
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haar na to zien, als zij haar op straat tegenkwamen .
De kamerheeren van den koning kregen Ester in 't oog,
en zij werd naar het koninklijk paleis gebracht, met vele
honderden andere jonge meisjes . Allen werden gekleed in
de mooiste kleeren, en met ringen en kettingen versierd .
En toen kwam koning Ahasweros, en bekeek ze . Maar onder
die alien koos hij Ester. Hij nam haar bij de hand, zette
een gouden diadeem om haar voorhoofd, en maakte haar
tot zijn koningin .
Maar Mordochal, de pleegvader van Ester, had haar gezegd,
dat zij in het paleis niet moest vertellen, dat zij een Jodin
was . En dat deed zij ook niet.
Mordochal kon niet bij koningin Ester in het paleis komen .
Maar hij kwam vaak op het slotplein om eenigen van haar
bedienden to ontmoeten en hun to vragen hoe het met de
koningin ging . En soms ging hij op een plaats staan, waar
hij wist, dat Ester hem kon zien van uit de vensters van
de vrouwenvertrekken .
Onder de jongens, die koningin Ester bedienden, was er
een, die haar bijzonder trouw en genegen was. Hem zond
zij vaak met een boodschap of brief naar Mordochai, als ze
hem op het slotplein zag . En de jongen bracht dan ook een
brief mee terug .

DE BOOZE AANSLAG VAN HAMAN.
Nu gebeurde het soms, als Mordochal op het slotplein
was, dat een heel voornaam en trotsch hoveling voorbij
ging. Dat was Haman, de vertrouwde raadsman van den
koning . Voor hem moest men, volgens uitdrukkelijk bevel
van den koning, op de knieen vallen, als hij voorbij kwam .
Maar Mordochal deed het nooit . En dat merkte Haman op,
en hij ergerde er zich zeer over. Hij hoorde, dat Mordochal
een Jood was, en dat de Joden niet voor anderen, dan hun
God wilden knielen .
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Maar Haman dacht : „Ik zal ze wel leeren ." En hij ging
naar den koning, en zei : ,Heer koning ! door heel uw rijk
verspreid leeft een yolk, dat zijn eigen wetten heeft, en zich
niet naar uw geboden en bevelen richten wil . Daar kunt
ge geen vrede mee hebben . Ik raad u daarom, een verordening uit to schrijven, dat dit yolk moet worden uitgeroeid, en hun goederen en eigendommen geplunderd. Als
dat bevel wordt uitgevaardigd, wil ik mij verplichten 50
millioen gulden in de koninklijke schatkist to storten."
Want Haman wist, dat hij door de bezittingen van de
Joden to plunderen, in het bezit van enorme rijkdommen
komen kon.
Toen de koning van die 50 millioen hoorde, trok hij zijn
zegelring van de hand, gaf then aan Haman, en zei : „Doe
met dit yolk, wat gij wilt."
En nu zond Haman brieven in naam des konings aan
alle ambtenaren van het rijk, met het zegel van den koning
eronder. Daarin stond, dat op den dertienden dag van die
maand alle Joden in het heele rijk vermoord moesten worden ;
alien, oud en jong, vrouwen en kinderen ; hun goederen en
bezittingen moesten verkocht, en het geld aan Haman
gezonden worden . En Haman liep zich recht to verheugen
op den dag, dat dit groote bloedbad zou worden aangericht .
En vooral verheugde hij er zich over Mordochai in zijn
macht to krijgen . Voor hem alleen liet hij een gaig opzetten,
die vijftig ellen hoog was.

KONINGIN ESTER IS DE VOORSPRAAK
VOOR HAAR VOLK.
Koningin Ester zat in de vrouwenvertrekken van het paleis,
en vermoedde niets van al deze dingen. Maar toen kreeg
zij een brief van Mordochal, waarin stond : „De koning heeft
uw volk aan Haman verkocht voor 50 millioen gulden . En
Haman zal ons allen doodslaan, als ge niet naar den koning

1 50

gaat en voor ons spreekt, en Hamans booze plannen verijdelt ."
Ester werd zoo bang en bedroefd door dit bericht. Maar
zij antwoordde Mordochai : „Ik ben in de laatste dertig
dagen niet bij den koning geroepen . En ik durf niet uit mijzelf naar hem toe gaan . Want als men zich voor hem vertoont, zonder geroepen to zijn, is men een kind des doods,
wanneer niet de koning medelijden heeft, en den komende
den schepter to gemoet steekt ; want dat is een teeken, dat
men niet sterven moet, maar mag blijven leven ."
Mordochai antwoordde : ,Als gij niet naar den koning
gaat, om voor uw volk to spreken, moet de Heer ons op
een andere wijze redden . Maar bedenk wel, Ester, dat ge
misschien juist koningin zijt geworden, opdat ge uw yolk
groote hulp zoudt kunnen brengen in dezen nood ."
Ester antwoordde weer : „Dan verzoek ik u, dat alle Joden
in Sjusjan bijeen zullen komen, en voor mij zullen bidden
en vasten drie dagen lang . Ik zelf wil ook in then tijd met
mijn maagden vasten en bidden . En dan zal ik in Gods
naam naar den koning gaan . Als ik moet sterven, dan zal
ik sterven ."
Op den derden dag liet Ester zich in haar scharlaken
kleed tooien, in heel haar koninginnepracht met den fonkelenden diadeem om het voorhoofd, en zoo kwam zij aan,
met haar maagden achter zich, en bleef staan voor den
ingang van de zaal, waar de koning op zijn troon zat met
den gulden schepter in de hand .
De deur stond open, en de koning zag haar daar staan .
Hij begreep dadelijk, dat zij was gekomen om hem iets to
vragen, ofschoon zij dat niet mocht . Eerst was de koning
op het punt boos to worden, en hij dacht : ,Zij is een kind
des doods!" Maar zij zag er zoo mooi en zoo lief uit . En
het hart van den koning werd bewogen in zijn borst . Hij
reikte haar den gouden schepter toe . En koningin Ester trad
vooruit, en raakte de punt van den schepter aan .
De koning glimlachte tegen haar, en zei : ,Laat mij nu
hooren wat gij op het hart hebt, mijn koningin ."
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Zij antwoordde : , Wil de koning de goedheid hebben
vandaag op een klein feest to komen met Haman, zijn raadsman ? Dan zal ik hem daar zeggen, wat ik op het hart heb ."
De koning beloofde to komen en Haman mee to brengen .
En Ester ging blij to moede terug naar haar vrouwenvertrek,
en liet een maaltijd bereiden .
Toen nu de koning en Haman kwamen, werden hun
kostelijke gerechten voor gezet . En Ester schonk den koning
wijn, en zorgde, dat hij zich opgewekt en tevreden voelde .
Toen sprak de koning : ,Kom nu voor den dag met uw
verzoek . Ik zeg u, Ester, ge zult ontvangen, wat gij begeert,
al was het ook mijn halve koninkrijk ."
En nu ging koningin Ester vlak over den koning zitten,
en begon to spreken . Zij openbaarde hem, dat zij een Jodin
was, dus een van hen, die Haman wilde uitroeien . En zij
vroeg den koning of hij werkelijk al het kwaad kon gelooven,
dat Haman van de Joden had gezegd . En zij sprak zoo, dat
het den koning helder werd, dat Haman hem bedrogen had, en
hem bewogen tot het uitvaardigen van een schandelijk bevel .
,,Zie," zei Ester, ,daar zit hij, die valsche booswicht ."
En zij strekte de hand uit, en wees op Haman, die zat to
beven als een riet, met alle teekenen van een slecht geweten
op zijn gezicht .
„Ik smeek u, Heer en Koning," ging Ester voort, ,dat
ge zijn boozen aanslag op mijn yolk niet zult laten gelukken ."
,,Dat beloof ik," antwoordde de koning . En zoo had
koningin Ester haar yolk gered .
Er werden nu nieuwe koninklijke brieven naar de ambtenaren gezonden met bevel, de Joden met rust to laten .
En Haman werd naar buiten gebracht en opgehangen aan
de galg, die hij voor Mordochai had laten zetten . En
Mordochai had van nu of aan vrijen toegang tot het paleis .
En toen de koning zijn verstand en wijsheid opmerkte, nam
hij hem als raadgever in Haman's plaats .
EINDE

VAN HET OUDE TESTAMENT .

INLEIDING .
De boeken van Mozes, of het Oude Testament, zoo noemen
we gewoonlijk het eerste deel van de verhalen uit den Bijbel .
Dan moet dit tweede deel heeten : het boek van Jezus,
of het Nieuwe Testament .
In het eerste deel is verteld van Abraham en Mozes,
en Elia en andere groote mannen Gods . Dit boek zal vertellen van Hem, die grooter was dan die alien, - den
Eenige, van Hem, dien alien lief moeten hebben .
Hij was hier op aarde . En zij, die Hem zagen en kenden,
kregen Hem z66 lief, dat zij overdag aan Hem dachten en
's nachts van Hem droomden .
En als zij later elkaar van Hem vertelden, dan mengden
ze daarin soms iets van wat zij gedroomd hadden . Maar
dat deed er niet toe . Want oak de droomen waren van God .
En soms spreekt God het allerbest tot ons in de taal der
droomen .
Wat er van Jezus verteld werd, is opgeschreven in den
Bijbel. En volgens den Bijbel zal het hier weer verteld worden .
DE ENGEL GABRIEL EN DE MAAGD MARIA .
Jeruzalem was een mooie, groote stad geworden . En koning
Herodes had den Tempel grooter en prachtiger gebouwd,
met voorportalen en zuilengangen . Ver in het rond buiten
de stad kon men den witten tempel zien schitteren in de
zon. En de menschen zeiden, dat wie dien niet gezien had,
nog nooit iets echt moois had gezien.

De engel Gabriel verschijnt aan Maria .
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Maar koning Herodes was niet uit Davids geslacht, zooals
een echte koning in Jeruzalem moest wezen. Hij was niet
eens een Jood, maar hoorde tot een yolk, dat afstamde van
Ezau, den rooverhoofdman in de woestijn . En de Joden
wilden een van de hunnen tot koning hebben . Maar dat
mochten zij niet . Dat wilde de keizer in Rome niet hebben,
en die had zooveel macht over de heele wereld, dat niemand
een woord van tegenspraak tegen hem durfde zeggen .
Dus regeerde koning Herodes over Jeruzalem en het land
van de Joden .
Maar boven in den Hemel zat God de Heer op Zijn
troon, en zag neer op de aarde . Hij zag den keizer in Rome .
Hij zag Jeruzalem en koning Herodes . Maar Hij zag ook
een kleine stad, Nazareth, ver weg in het land van de Joden,
in het landschap Galilea . En Hij zag een huisje in Nazareth,
waar een arme maagd zat, die Maria heette .
En God, de Heer, wenkte Gabriel, een van de groote
engelen, die voor zijn troon stonden . En de andere engelen
zagen toe, want als Gabriel werd uitgezonden was het voor
een gewichtige boodschap . En God, de Heer wees naar
beneden, en liet Gabriel dat kleine huisje in Nazareth zien,
ver weg in het land van de Joden, in het landschap Galilea .
En Gabriel knielde neer voor den Heer, en ontving een
opdracht . Toen stond hij op, en zweefde naar omlaag in zijn
stralende pracht .
In het kleine huisje zat de maagd Maria, en naaide aan
haar uitzet, en dacht aan hem, then zij liefhad . Dat was een
timmerman, Jozef genaamd, even arm als zij . Toch was hij
van hooge geboorte, want hij stamde in een rechte lijn van
koning David af. Maar dat durfde hij bijna aan niemand
vertellen . Want als koning Herodes to weten kwam, dat er
een nakomeling uit den ouden koningsstam leefde, zou hij
hem zeker dooden .
Maar Maria wist het . En ze dacht : „Dus is hij, die mijn
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man wordt, eigenlijk een prins ." En ze lachte in gedachten.
En ze dacht verder
,,Zoodra nu mijn prins een tafel, een bed, een paar stoelen
en een kast gemaakt heeft, zullen we bruiloft houden ." En
heel stil dacht ze verder : „Dan moet hij misschien ook wel
een wiegje maken ." En ze boog zich over het naaiwerk,
dat zij op haar schoot had .
Toen - op eens - werd het zoo licht. Maria zag op .
En het was, alsof haar kleine kamer zoo hoog, zoo hoog
was geworden . En daar stond Gabriel voor haar in zijn
hemelschen glans . „Ik groet u, Maria!" sprak hij . „Van
God, den Heer in den hooge, groet ik u . Hij heeft op u
neer gezien ."
,,Op mij ?" zei Maria, en staarde den engel aan met open
mond . En zij begon over al haar leden to beven.
„Ja, vrees niet," ging Gabriel voort . „Gij hebt genade
gevonden in de oogen van God . Luister ! Gij zult moeder
worden, en u zal een zoon geboren worden, then gij den
naam Jezus zult geven . Hij zal groot worden, en men zal
hem den Zoon van den Allerhoogste noemen . En God de
Heer zal hem den troon van zijn vader David geven . En
hij zal koning over het huis van Jacob zijn tot in eeuwigheid . En aan zijn heerschappij zal geen einde komen !"
Maria wist bijna niet, wat zij denken moest . „Hoe kan
dat zijn," vroeg ze, ,dat ik zulk een zoon ter wereld
brengen zou ?"
„Ja," zeide de engel, „de Heilige Geest zal over u komen,
en de kracht van den Allerhoogste zal u overschaduwen .
En dan wordt uw kind een heilig kind, z66 heilig, dat het
Gods Zoon zal worden genoemd ."
Toen vouwde Maria de handen over haar borst, en sprak
,,Zie, ik ben de dienstmaagd des Heeren . Laat het met
mij gaan, zooals Gij hebt gezegd ."
En Gabriel verliet haar, en keerde naar den hemel terug .
En alle engelen spraken met elkaar over dat Heilige Kind,
het Jezuskindje, dat geboren zou worden op de aarde .
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,,Denk eens aan !" zeiden zij . „De allergrootste onder de
engelen zijn de dienaren Gods, en staan voor Zijn troon .
Maar Hij, dat heilige kindje, dat geboren zal worden, Hij zal
Gods eigen Zoon wezen ."

DE STAL IN BETHLEHEM .
Nu geschiedde het in die dagen, dat er een bevel uitging van keizer Augustus in Rome dat er een volkstelling
over de geheele wereld zou worden gehouden . En alien
gingen, om zich to laten inschrijven, ieder naar zijn eigen stad .
Daarom kwamen er ook veel menschen naar Bethlehem,
Davids oude stad, en de herberg was vol gasten.
Tegen den avond werd er op de deur van de herberg
geklopt. De waard ging been en zag naar buiten . Daar
stonden een man en een vrouw . Ze hadden een lange reis
gemaakt, en de vrouw moest noodzakelijk een bed hebben .
Maar de waard zag, dat het arme menschen waren . ,, Hier
is geen plaats," zei hij, en sloeg de deur dicht .
Daar stonden ze nu in het donker . Het was de timmerman
Jozef met zijn vrouw Maria . Zij waren van Nazareth hierheen
gekomen om zich to laten inschrijven, want Jozef was immers
uit David's geslacht, en moest daarom worden ingeschreven
in David's stad.
Ze waren moe van de reis, en Maria was op het punt
van neer to vallen . Op dat oogenblik kwam de stalknecht
voorbij met een lantaarn .
,,Wat moeten we doen?" zei Jozef tot hem . ,Mijn vrouw
moet noodzakelijk een bed hebben ."
,,Ga maar mee," zei de knecht . En hij bracht hen in den
stal . Daar was het warm en goed, en de koeien verachtten
de arme menschen niet . Zij konden wel wat dichter op elkaar
gaan staan, zoodat er een ledige plaats kwam .
Jozef veegde die goed schoon, en de knecht kwam met
een bos heerlijk frisch stroo, dat hij uitspreidde .
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Daar zonk Maria neer in het stroo . En daar werd haar
zoon, haar eerste, geboren .
En daar wond ze hem in linnen doeken . En toen ze hem
in de wieg wilde leggen, was er niet anders voor hem dan
een krib . Maar Jozef maakte die goed schoon, legde stroo
op den bodem, en een stuk goed daarop, en zoo kon het
heel goed.
Daar lag nu het Jezuskindje in de kribbe, en sliep zoo
heerlijk. En zijn vader en moeder hielden elkaar bij de
hand, en keken naar Hem ; en ze waren zoo blij .
En het licht in de lantaarn straalde als een kerstlicht .
DE HERDERS OP HET VELD .
Buiten op het veld zaten herders, en hielden in den nacht
de wacht bij hun kudden . Op eens stond een engel des
Heeren voor hen, en de heerlijkheid des Heeren straalde
om hen heen . En zij werden heel verschrikt .
Maar de engel zei : ,Vreest niet ! Want zie, ik verkondig
u een groote vreugde, een vreugde voor alle volken . Want
u is heden een Redder geboren . In de stad van David,
d,'Ur zult ge een kind vinden, gewonden in linnen doeken,
liggende in een kribbe . Dat is hij, de Christus, de Hemelkoning ."
En op datzelfde oogenblik was de heele hemel vol
kleine engeltjes, die elkaar bij de hand hielden, en rondzweefden en zongen
"Eere zij God in den hooge
En vrede op aarde !
In de menschen een welbehagen ."

Toen knikten zij tegen de herders, en verdwenen weer in
den hemel.
Toen de herders wat van hun verbazing bekomen waren,
zeiden zij tegen elkaar : , Wij moeten naar Bethlehem gaan
en dat kind zien!"

De stal in Bethlehem .
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En ze haastten zich zoo veel mogelijk . En zij zagen, dat
er licht in den stal was. Een van hen ging zachtjes daar
heen, deed de deur op een kier open, en keek naar binnen .
Daar zat moeder Maria . En het kindje lag in de kribbe .
En Jozef stond er bij en paste op hen .
De herder wenkte nu zijn kameraden . En zij gingen naar
binnen, Cen voor fin, zoo zacht als zij konden . En ze
kwamen dichter bij, en vroegen of zij het kindje mochten zien .
En zij knielden bij de krib, en mochten de handjes van het
kindje aanraken .
En zij vertelden Jozef en Maria, wat de engel van het
kind had gezegd, en wat de kleine engeltjes hadden gezongen. Dat zongen de herders nu ook, toen zij naar hun
schapen terugkeerden ; niet zoo mooi als de engelen, maar
zoo goed als zij konden
Eere zij God in den hooge
En vrede op aarde !
In de menschen een welbehagen .

SIMEON EN ANNA.
Toen de tijd kwam, dat het Jezus-kindje naar de kerk
moest worden gebracht, namen zijn ouders het mee naar
Jeruzalem . Niet dat hij gedoopt moest worden ; maar zij
moesten hun eerstgeboren zoon in den tempel voorstellen,
en den Heer een offer brengen .
Zij konden geen lam betalen, maar ze kochten twee tortelduiven, en namen die mee naar den tempel .
Nu was er in Jeruzalem een oud man, die Simeon heette .
Hij was rechtvaardig en godvruchtig, en hij had er zich al
lang op verheugd, dat Christus, de Hemelkoning, ter wereld
zou komen . En God had tot hem gesproken, en gezegd, dat
hij het kindje nog zou zien, eer hij sterven moest .
Simeon zat nu elken dag in den tempel, en bad tot God,
en verlangde naar den redder der wereld.
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Toen nu Jozef en Maria den tempel binnenkwamen, en
Maria daar stond met het kind, kwam de oude Simeon
naar hen toe, en vroeg of hij het kind even hebben mocht .
Toen nam hij het in zijn armen, en stond er een poosje
naar to kijken . En zijn oude oogen werden zoo helder. Hij
zag nu, dat dit het kind was, waar hij z66 lang op had
gewacht . En hij loofde en dankte God, en zei
,,Heer, laat nu uw dienstknecht henengaan in vrede, want
mijn oogen hebben uw heerlijkheid gezien ."
Toen gaf hij het kind aan de ouders terug, en zegende
hen, en sprak vrome en wijze woorden tot hen .
Er was een oude vrouw, die Anna heette, en die ook
niets liever deed, dan vroeg en laat in den tempel zijn en
tot God bidden . Ook haar oogen had God helder gemaakt,
zoodat zij het verborgene kon zien . Zij kwam nu bij hen,
en zag het kind, en begon God to loven en to danken . En
later vertelde zij aan alle vrome menschen in Jeruzalem, dat
de redder, then zij verwachtten, ter wereld was gekomen .

DE WIJZE MANNEN UIT HET OOSTEN .
Toen Jezus in Bethlehem was geboren, kwamen er eenige
wijze mannen uit het Oosten naar Jeruzalem, en vroegen
daar aan iedereen :
,,Waar is de Joodsche koning, die nu geboren is? Wi}
hebben zijn ster in het Oosten gezien, en zijn gekomen om
hem to aanbidden ."
Niemand in Jeruzalem kon hun daarop antwoorden . Maar
toen koning Herodes hoorde, dat er iemand was, die naar
een pasgeboren Joodschen koning Rep to zoeken, vroeg hij
aan de Schriftgeleerden, waar Christus, de Hemelkoning, zou
geboren worden .
„In Bethlehem," antwoordden zij, ,dat kunnen wij uit de
Schriften zien ."
Toen riep Herodes de wijze mannen bij zich, en zei hun,
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dat zij in Bethlehem den pasgeboren koning, dien zij zochten,
wel zouden vinden .
,,En als ge het kind gevonden hebt," zei hij, ,komt dan
hier terug, en vertelt mij in welk huis hij woont, opdat ook
ik kan komen en hem aanbidden ."
De wijze mannen trokken nu naar Bethlehem . En toen
zij bij de stad kwamen, zagen zij de ster weer, die zij in
het Oosten hadden gezien, en toen waren zij zoo blij . En
de ster ging voor hen uit, tot hij vlak boven het huis stond,
waar het kind was.
En zij gingen naar binnen, en zagen het kindje en Moeder
Maria ; en zij vielen op de knieen en aanbaden het kind, en
brachten het offergaven : goud, myrrhe en wierook . En God
waarschuwde hen in den droom, dat zij niet naar Herodes
moesten terugkeeren en hem vertellen, waar het kind was .
Toen trokken zij langs een anderen weg naar hun land terug.
En toen zij weg waren, kwam er een engel bij Jozef in
een droom, en zei : ,Sta op, neem het kind en zijn moeder,
en vlucht naar Egypte, en blijf daar, tot ge geroepen wordt .
Want Herodes zal het kind zoeken om het to dooden ."
Toen stond Jozef op, en nam het kind en zijn moeder,
en vluchtte naar Egypte met hen, midden in den nacht .
Herodes wilde geen andere koningen in het land van de
Joden hebben, dan die uit zijn eigen huis . En hij had het
zwaard al laten slijpen, waarme6 hij den pasgeboren Hemelkoning wilde dooden . En toen hij dien niet kon vinden, liet
hij alle andere pasgeboren kinderen in Bethlehem dooden,
denkende dat daaronder ook Jezus zou zijn .
Maar Jozef bleef in Egypte met Maria en het kind, tot
een engel hem in een droom meedeelde, dat Herodes dood was .
Toen keerden Jozef en Maria naar hun eigenlijk tehuis in
Nazareth, in Galilea terug .
Daar groeide Jezus op . En met ieder jaar werd hij beminnelijker in de oogen van God en de menschen .
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TOEN JEZUS TWAALF JAAR OUD WAS .
Jezus' ouders gingen ieder jaar naar Jeruzalem op het
Paaschfeest, zooals toen het gebruik was . En toen Jezus
twaalf jaar oud was, mocht hij ook me6gaan .
't Was een heerlijke tocht. Buren en verwanten gingen
samen . En ze waren zoo plechtig gestemd, en zongen psalmen .
De reis duurde verscheidene dagen, en aanhoudend kwamen
van de zijwegen andere menschen, die blij to moede psalmen
zongen en denzelfden kant uit moesten - naar Jeruzalem
om het Paaschfeest to vieren . Men wenschte elkaar goede
feestdagen toe, en ging samen verder . Eindelijk was het
een groote stoet van menschen, die langs den weg gingen,
de heuvels op en door de dalen heen .
Door een dal slingerde zich de heerlijke rivier de Jordaan,
die Jacob was doorgewaad, toen hij wegtrok naar het vreemde
land . Maar dat was nu al heel lang geleden . Ergens anders
zag men in de verte een groot meer, zoo treurig woest en
eenzaam . Dat was de Doode Zee, daar waar de goddelooze
steden Sodom en Gomorrha eens hadden gelegen .
Er was veel to zien op dien tocht . Maar 't allermeest verheugde men zich op wat men zou zien aan het eind van
den weg. En toen men over den laatsten en hoogsten heuvel
was - den Olijf berg noemde men dien - wat was dat, dat
men daar zag liggen - zoo hoog - en schitteren - zoo
wit - aan den anderen kant van het dal van Cedron ?
De tempel van Jeruzalem was het ! Men stond stil, en
hield de hand boven de oogen. Sommigen vielen op de
knieen, en strekten de handen uit naar den tempel en naar
Jeruzalem, de heilige stad .
Toen trok men verder den Olijfberg of over de beek
Cedron, en hief den laatsten reispsalm aan, terwijl de stoet
door de poort Jeruzalem binnentrok .
Jezus was dus met zijn ouders meegegaan naar het Paasch-
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feest . Dat duurde drie dagen . Maar daarvan zullen we nu
niet vertellen . Toen dan het feest voorbij was, trok het reisgezelschap langs denzelfden weg naar huis terug over den
Olijfberg, en zoo verder naar Galilea .
Jozef en Maria gingen me6 terug . Maar Jezus was van
hen weggeraakt . Zij dachten : , Hij is zeker bij het reisgezelschap van onze familie of vrienden ." En toen zij des avonds
stilhielden om zich gereed to maken voor den nacht, zochten
zij hem dadelijk, maar vonden hem niet .
Toen werden zij ongerust. En hoewel zij moe waren van
de reis, keerden zij onmiddellijk om, en gingen naar Jeruzalem
terug. Daar kwamen zij vroeg in den morgen aan, en liepen
den heelen dag rond in de straten, en zochten naar Jezus,
maar vonden hem niet . Den volgenden dag zochten zij verder,
en kwamen eindelijk in den tempel . Daar zat Jezus . Heel
kalm zat hij tusschen de leeraren, en luisterde naar hen, en
deed hen vragen. En hij sprak zoo vroom en zoo verstandig,
dat alle leeraren hoogst verbaasd over hem waren .
Zijn ouders waren heel wonderlijk to moede, toen zij hem
daar zagen zitten . Maar Moeder Maria liep naar hem toe,
en omhelsde hem, en zei : ,Maar kind! Hoe kon je toch
zoo van ons weggaan ! Je vader en ik hebben je schreiend
en met angst gezocht !"
Maar hij zeide : ,Waarom hebt u mij gezocht ? Wist u
dan niet, dat ik moest zijn in het huis mijns Vaders?"
En hij zag rond in den hoogen, heiligen tempel, alsof
hij het allermeeste lust had daar to blijven . Maar hij ging
toch stil mee met zijn vader en moeder, en keerde met hen
naar Nazareth terug, en deed alles, wat zij hem zeiden .
Maar Moeder Maria dacht er veel over na, dat Jezus over
het huis van zijn Vader had gesproken, en daarmee den
hoogen tempel bedoelde .

Kinderbijbel .
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JEWS KOMT BIJ JOHANNES EN WORDT
GEDOOPT.
Toen Jezus nog een kind was, meende hij, dat alle menschen zoo goed waren als hij zelf. Maar hij zag al gauw,
dat zij dat niet waren .
Als hij op de speelplaats in Nazareth zag, dat andere
jongens ondeugend waren, of hen onbehoorlijke woorden
hoorde zeggen, werd hij rood van schaamte, alsof hij het
zelf had gedaan .
En toen hij volwassen was en onder de menschen kwam,
schrikte hij ervan, dat zij zoo slecht en goddeloos konden
zijn . En dat vond hij zoo treurig . En hij had wel in den
grond willen kruipen van schaamte . Hij durfde bijna de
oogen niet tot God opheffen, om al de zonde en goddeloosheid, die er op aarde was . Hij had zelf nooit iets kwaads
gedaan, en toch was het hem, alsof dat alles op hem drukte .
En het viel hem zoo zwaar dat to dragen . Toen ging Jezus
naar Johannes in de woestijn .
Johannes was een van de groote mannen Gods ; hij sprak
in de woestijn van Judea . Op een steen stond hij to prediken,
gekleed in een grof wollen kleed, met een lederen gordel
om het lijf. En hij leefde van bessen en wilden honing, en
wat hij verder buiten vinden kon .
De menschen zeiden, dat hij Elia was, die was teruggekomen . Anderen vroegen of hij niet eigenlijk de Christus
was . Want „Christus" beteekent ,Hemelkoning" . En het was
al lang geleden voorspeld, dat er een Christus, een Hemelkoning, zou komen en de wereld redden.
,,Laat ons het hem vragen," zeiden zij . En zij gingen
naar Johannes, en vroegen
,,Zijt gij de Christus niet? De Hemelkoning, then wij
verwachten ?"
,,Neen," antwoordde Johannes . „Ik ben maar Zijn voorlooper . Ik ben gekomen om Zijn aankomst to melden, en den
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weg voor Hem to bereiden . Ik ben niets bij Hem vergeleken .
Ik ben niet waardig Hem den schoenriem to ontbinden ."
En dan ging Johannes op den steen staan, en predikte,
dat alien zich moesten bekeeren van hun zonde en goddeloosheid, want anders zou het slecht met hen gaan, als de
Christus kwam . Dan zou de Christus niet hun redder, maar
hun rechter worden .
„Ja, zie toe!" riep Johannes . „De bijl ligt reeds aan den
wortel van den boom, en als die niet snel goede vruchten
draagt, wordt hij omgehouwen en in het vuur geworpen ."
Zoo preekte Johannes iederen dag . En van alle kanten
kwamen menschen, die hem wilden hooren . En altijd waren
er eenigen, die na de prediking naar Johannes toekwamen,
en zeiden, dat zij berouw hadden over hun goddeloosheid,
en zich wilden bekeeren .
„Kom mee," zei dan Johannes . En dan bracht hij hen
bij de Jordaan, op een plaats, waar hij stil ruischend, helder
water had gevonden en goeden vasten bodem, en waar groote
boomen omheen stonden . Dan hield hij hen bij de hand,
en ging uit tot in het water, en doopte hen . En dat moest
beteekenen, dat, als ze nu weer naar den oever gingen,
hun zonden afgewasschen waren, en zij een nieuw en beter
leven zouden beginnen.
Omdat Johannes zoo de menschen doopte, noemde men
hem : Johannes de Dooper .
Op een dag stond Johannes daar bij het zacht ruischende
water. Toen kwam Jezus om door hem gedoopt to worden .
Eerst wilde Johannes niet .
,,Het zou mij beter passen door U gedoopt to worden,"
zei hij, „en nu komt gij bij mij ."
,,Ja," sprak Jezus, „zoo moet het zijn . Zoo is het goed ."
En Jezus ging uit in den Jordaanstroom aan de hand
van Johannes. Hij ging gebogen, met neergeslagen oogen,
alsof hij al de zonde en schande van de wereld droeg . En
Johannes doopte hem .
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En toen Jezus opsteeg uit het water, kon hij zich weer
oprichten en zijn oogen tot den hemel opheffen . En toen
hij dat deed, zie, daar opende zich de hemel voor hem . En
hij zag Gods geest neerdalen als een duif en over hem
komen. En daar klonk een stem van uit den hemel, die sprak
,,Gij zijt mijn zoon, dien ik liefheb ; in U heb ik welbehagen !"

JEZUS VAST IN DE WOESTIJN EN WORDT DOOR
DEN DUIVEL IN VERZOEKING GEBRACHT .
Johannes was niet de Christus, de Hemelkoning, die de
wereld zou redden .
Maar Jezus was het .
Nu hij gedoopt was, en Gods Geest over hem was gekomen, wist hij, dat hij het was . Hij had zulk een groot,
vorstelijk bewustzijn gekregen, zoodat hij er niet aan denken
kon, weer naar huis, naar Nazareth to gaan, maar alleen
aan God kon denken, en hoe hij God dienen en de wereld
redden kon.
Veertig dagen lang zwierf hij rond in de woestijn, en
dacht daarover na - heel alleen, diep in de woestijn . En
hij vastte al dien tijd. En hij waakte en bad, en versterkte
zich met het woord van God.
Eindelijk voelde hij honger . En toen kwam er iemand bij
hem in zijn eenzaamheid . Dat was de duivel . Hij kwam om
Jezus in verzoeking to brengen . En hij zag er heelemaal
niet als een duivel uit, maar alsof hij een en al verstand en
wijsheid was.
En hij zei tot Jezus : ,Als gij nu Gods zoon zijt, dan
behoeft ge toch niet zoo arm en hongerig to wezen . Ge
hebt dan immers maar to zeggen, dat deze steenen brood
zullen worden."
Maar Jezus antwoordde : ,Er staat geschreven : „De mensch
zal van brood alleen niet leven, maar ook van het woord Gods ."
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„Ja, dat is ook waar," zei de duivel, en zette een vroom
gezicht . „En nu is het maar het beste, dat we naar de
kerk gaan ."
Op datzelfde oogenblik nam hij Jezus op, en vloog door de
lucht met hem, regelrecht naar Jeruzalem en naar den grooten,
witten tempel.
Maar hij durfde daar toch niet binnen gaan . Hij ging
met Jezus op de hoogste tin staan. En hij zei : Nu zal ik
voor U prediken."
Toen vouwde hij de handen, en zei : "Er staat in de
Heilige Schrift : „U zal geen leed geschieden . Want God
zal Zijn engelen zenden, en zij zullen u op de handen
dragen, zoodat gij uw voet niet aan een steen zult stooten ."
Toen wees de duivel van de hooge tinne, waar zij stonden,
naar beneden.
,,Als gij waarlijk Gods zoon zijt," zei hij, ,werp u dan
naar beneden, en wij zullen zien of de engelen zullen komen
en u dragen . "
Maar Jezus antwoordde : , Er staat ook geschreven : „Gij
zult den Heer, uwen God, niet verzoeken ."
Toen nam de duivel hem weer mee naar een heel hoogen
berg, en wees hem al de rijken der wereld met hun pracht
en heerlijkheid . Het schitterde voor hun oogen als het
zuiverste goud .
,,Zie," sprak de duivel, ,dit alles is het mijne. En gij
zult er van nemen, wat gij begeert, als ge voor mij wilt
knielen ."
Toen sprak Jezus :
,,Ga weg van mij, Satan ! Want er staat geschreven : „Gij
zult de knieen buigen voor den Heer, uw God, en voor
niemand dan voor Hem!"
Toen verliet hem de duivel. En de engelen kwamen, en
dienden Jezus .
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JEZUS ROEPT ZIJN EERSTE VOLGELINGEN .
Midden in het landschap van Galilea lag een groot meer,
heerlijk blauw en glanzend, met groene hoogten en heuvels
erom heen . Men noemde dat het meer van Genezareth of
het meer van Galilea.
Het lag niet ver van Nazareth . En Jezus was daar dikwijls
geweest, en had over het groote, blauwe water heengezien en
langs het pad gewandeld, dat zich aan den voet van het
meer slingerde.
Nu wandelde hij daar weer. Nu was hij dertig jaar geworden, en hij was in de woestijn van Judea geweest, en
door den duivel verzocht geworden, en teruggekomen in
Galilea. En daar kwam hij nu op een stillen morgen, toen
de dauw nog op het gras lag, langs het eenzame pad bij
het meer van Genezareth .
Gods geest was over hem, en hij dacht groote, sterke
gedachten. Hij dacht er aan, dat nu Gods naam zou geheiligd
worden, en Gods rijk komen, en Zijn wil geschieden over de
geheele aarde . Nu zouden alle menschen zich van hun
zonden bekeeren, en Gods geliefde kinderen worden, en met
elkander als broeders en zusters zijn .
En hij dacht er over, dat hij een groep menschen hebben
moest, die wisten hoe zij waken en hun krachten inspannen
moesten, en die hem konden helpen met het groote werk
de menschen to roepen .
Toen kreeg hij twee visschers in het oog . Het waren
twee broeders : Simon en Andreas. Zij waren vroeg op, en
liepen to waden in het meer, en zetten hun netten uit .
,, Kom !" riep Jezus .
De twee visschers hieven het hoofd op . Daar stond Jezus
aan den oever . Hij kende hen goed . Hij had ze in vroeger
jaren dikwijls in hun visschershut bezocht, en zoo ernstig
met hen over God en Zijn rijk gesproken . Daar stond hij
nu, met de hand hoog opgeheven .

1 67
,, Kom ! " riep hij. , Volg mij ! Ik zal u tot visschers van
menschen maken."
En Jezus ging verder op het pad met krachtigen tred .
Simon en Andreas zagen elkaar een oogenblik aan . Toen
lieten zij hun netten staan, waadden beiden naar land, en
liepen vlug achter Jezus aan.
Wat verder kwam Jezus voorbij een paar andere visschers,
die ook vroeg op waren, en aan boord van hun schip hun
netten zaten to verstellen . Dat was een ander paar broeders
Jacobus en Johannes, die Jezus ook goed kende. Hun vader
Zebedeus was ook in het schip .
Terwijl Jezus voorbij ging, riep hij Jacobus en Johannes .
En snel sprongen de twee jonge mannen aan land, en gingen
van hun boot weg, achter Jezus aan .
Hun oude vader bleef achter, en zag met verbazing hoe
vier visschers, zonder om to zien, van hun boot en gereedschappen weg gingen, en Jezus volgden .
„Ja, nu is er iets anders to doen," sprak Jezus tot de
vier visschers . En hij verklaarde hun, wat er nu gebeuren
moest, en hoe zij hem moesten helpen de menschen to roepen .
En terwijl de zon steeg aan den hemel, en de dauw
opzoog, liepen Jezus en zijn nieuwe volgelingen naar de
stad Kapernaum, die daar in de palmenbosschen lag aan
het mooie blauwe meer . Kapernaum was geen groote stad ;
maar er waren toch meer huizen en meer menschen dan in
Nazareth . En hier wilde nu Jezus binnengaan met zijn volgelingen, en prediken en werken, in de kracht van den Geest,
die over hem was .

IN DE SYNAGOGE TE KAPERNAUM .
In Kapernaum was een synagoge . Die was in de meeste
Israelietische steden . De synagoge was een vergaderhuis,
waar voordrachten en preeken werden gehouden . En de
menschen gingen naar de synagoge, zooals wij naar de
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kerk gaan . Maar dat deden zij niet op Zondag, maar op
Zaterdag . Want de Zaterdag was hun heilige dag, en then
noemden zij : Sabbat.
Nu was Jezus to Kapernaum gekomen . En dadelijk, op
den eersten Sabbat ging hij de synagoge binnen, en predikte .
En zulk een prediking hadden zij nog nooit gehoord . Hij
sprak met kracht en klem . Hij sprak er over, dat nu de
tijd gekomen was . Nu zou Gods naam geheiligd worden,
Gods rijk komen, en Gods wil geschieden. En nu moesten
eerst alle menschen in Kapernaum zich van hun zonden en
dwalingen bekeeren, en Gods geliefde kinderen worden, en
met elkaar zijn als broeders en zusters .
Het was z66 stil in de synagoge, dat men een speld zou
kunnen hooren vallen .
Maar plotseling, midden onder de prediking, was er een
onder de toehoorders, die luid schreeuwde : ,Wat wilt ge hier,
Jezus van Nazareth? Moet ge ons hier kwaad komen doen?"
Maar Jezus wist dadelijk, dat niet de man zelf, maar een
booze geest, die in hem was gevaren, zoo riep, en zoo'n
leven maakte om hem in zijn prediking to storen. En Jezus
ging recht op den bezetene af, en sprak met luider stem
,,Zwijg stil! En vaar van hem uit!"
De bezetene gaf een luiden gil, en wrong zich bevend
heen en weer. Maar toen werd hij stil en kalm . De booze
geest was uit hem gevaren .
Toen kon Jezus zijn prediking voortzetten . De menschen
waren heel verbaasd . En na de prediking stonden zij in
kleine groepjes buiten de synagoge, in plaats van naar huis
to gaan, en spraken over Jezus . En zij zeiden
„Hij heeft zonder twijfel macht en kracht van God !
Zelfs over de booze geesten beveelt hij, en zij moeten hem
gehoorzamen ."
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IN HET HUIS VAN SIMON .
Jezus was uit de synagoge met de broeders Simon en Andreas
naar huis gegaan ; want zij woonden in Kapernaum . Ook
Jacobus en Johannes waren meegegaan.
Daar in huis lag een zieke vrouw . Dat was Simons
schoonmoeder . En Simon sprak met Jezus over haar, en zei,
dat zij zulk een hevige koorts had .
Toen ging Jezus naar de zieke vrouw, nam haar bij de
hand, en hielp haar opstaan . En op datzelfde oogenblik
was zij beter, en kon zich kleeden en haar huiswerk doen .
Er waren eenige gasten daar in huis, en die liepen dadelijk
de stad in, en vertelden, dat Jezus zieke menschen in 66n
oogenblik genezen kon . En 's avonds, toen de zon was
ondergegaan, kwamen de menschen met hun zieken en
bezetenen ; en er waren veel menschen voor het huis bijeen .
En terwijl de duisternis viel, ging Jezus van den een naar
den ander, en genas velen . En anders troostte hij hen, zoodat
zij beter hun ziekte konden verdragen .
Den volgenden morgen vroeg kwamen er weer een menigte
zieke menschen naar het huis ; ook veel nieuwsgierigen, die
alleen maar wilden zien of Jezus nu ook de zieken kon
genezen .
Maar Jezus was er niet . Niemand wist, waar hij was gebleven . Simon en de andere volgelingen haastten zich om
hem to zoeken op het eenzame pad bij het meer . Daar
vonden ze hem ook . Hij was lang v66r het aanbreken van
den dag daarheen gegaan, en had er zijn morgengebed gedaan .
Zij zeiden tot hem : ,Alle menschen zoeken u ." En zij
wilden hem me6 terug hebben .
Maar Jezus ging niet me6. Want het was niet de wil
van zijn hemelschen Vader, dat hij zijn tijd en kracht zou
gebruiken om dokter to worden .
Hij sprak tot zijn volgelingen : ,Kom, last ons naar de
andere steden gaan, zoodat ik ook daar kan prediken . Want
daarvoor ben ik uitgetrokken ."
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Toen ging hij rond van stad tot stad in Galilea, en predikte
in de synagoge, en genas ook meermalen zieken, en dreef
de booze geesten uit van de bezetenen .
Hij kwam ook in de stad, waar hij was opgegroeid, in
Nazareth, en predikte in de synagoge. Maar daar gaven zij
niet om hem .
,, Wie is dat ?" zeiden zij . „'t Is immers de timmerman maar ."

DE VERLAMDE .
Eenigen tijd later werd het in Kapernaum bekend, dat
Jezus was teruggekomen, en zich in het huis van Simon en
Andreas ophield.
Veel menschen kwamen daar, zoodat de kamer vol gasten
was. Zij zaten om Jezus heen, en luisterden naar zijn woorden .
En een heele menschenmassa was bijeen gestroomd buiten
de deur, zoodat er niemand uit of in komen kon .
Toen kwamen een paar mannen aan met een jongen verlamden man, die op een matras lag . En zij hadden hem
beloofd, dat zij hem bij Jezus zouden brengen . Maar zij,
die voor de deur stonden, versperden hun den weg, en wilden
geen plaats maken .
„Ja," zeiden zij tot den jongen man, „wij hebben beloofd
u bij hem to brengen, en die belofte zullen wij ook houden ."
Toen gingen zij achter het huis om, en klommen op het
platte dak . En zij braken een gat in het dak, en bonden
touwen aan de vier hoeken van de matras, en lieten die veer
door de opening, zoodat de zieke voor Jezus' voeten kwam
to liggen . Dat stoorde hem wel . Maar Jezus dacht : ,Dien
armen zieke moet ik troosten ." En hij sprak : "Mijn zoon,
heb goeden moed . Uw zonden zijn u vergeven ."
En het troostte dezen jongen man ook dat to hooren .
Maar vlak over Jezus zaten eenige Schriftgeleerden . En
die mompelden
„Ja, dat is gemakkelijk to zeggen : uw zonden zijn u

'7'
vergeven . Maar er is immers niemand, die zonden kan vergeven dan alleen God ."
Jezus hoorde wat zij mompelden . En hij sprak : „Dan zal
ik u iets anders zeggen, dat niet zoo gemakkelijk is ."
En hij wendde zich tot den verlamde, en zeide : ,Ik zeg u
Sta op, en neem uw matras op, en ga naar huis ."
En zij zagen het allemaal - zij, die in de kamer zaten,
zij, die bij de deur stonden, zij, die door het dak keken - zij
zagen het allemaal, hoe de verlamde, die vroeger geen lid
kon verroeren, opstond, zijn matras op den schouder nam,
en naar de deur ging . Allen maakten plaats voor hem, en
staarden hem aan . En toen begonnen zij to roepen en God
to loven.
En Jezus sprak tot de Schriftgeleerden : "Dan heb ik toch
zeker ook wel de macht en de kracht van God gekregen
om zonden to vergeven !"

DE GELIJKENIS VAN DEN ZAAIER.
Jezus ging dikwijls langs dat eenzame pad aan het meer
met zijn volgelingen . Daar liepen zij heel stil heen en weer,
of zaten in het gras onder een boom, terwijl hij hen onderwees, en sprak van God en Zijn rijk . En omdat zij zoo
onderwijs van hem kregen, noemde men hen zijn discipelen
of leerlingen .
Maar al spoedig kwamen er meer, die ook naar zijn
onderwijs wilden luisteren. En dat mochten zij ook . En toen
gebeurde het op een dag, dat bijna de heele stad leeg
stroomde, en er ontstond een groot gedrang om Jezus heen,
omdat alien hem wilden zien en hooren .
Maar Jezus en zijn discipelen hadden een boot op het
meer liggen. Daar gingen zij in, roeiden een eindje van den
oever, en legden de boot daar vast .
Aan den oever stond de schare dicht opeen gedrongen .
En Jezus zat in de boot, en leerde hen .
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,,Luister nu," sprak hij. En toen vertelde hij hun een
verhaal . Maar dat was een verhaal om hen in geestelijke en
onzichtbare dingen to onderwijzen. En dat soort verhalen
noemt men gelijkenissen .
Dat verhaal nu luidde als volgt
,, Er was eens een zaaier, die uitging om to zaaien . Met
den zaadzak over den schouder Rep hij over het veld, en
strooide zaad uit .
En toen hij langs den kant van den akker liep, viel er
iets van het zaad op den harden weg . En de vogels kwamen,
en aten het op .
Dan was er een plek in den akker, waar steengrond was
en niet veel aarde . Ook daar zaaide hij, en dat zaad kwam
snel op, en scheen goed to zullen groeien . Maar het had
geen behoorlijke wortels ; en toen er droge dagen kwamen
werd het door de zon verbrand, en verdorde geheel, zoodat
het treurig was om to zien . En het droeg geen vrucht .
In een anderen hoek van den akker groeide veel onkruid,
veel distels vooral . Maar ook daar wierp de zaaier een paar
handen vol zaad uit . En dat kwam op . Maar de distels
kwamen ook op, en verstikten het koren. En er kwam geen
vrucht van.
Zoo ging veel van het goede zaad verloren . Maar een
gedeelte viel toch in goede aarde . En dat kwam op en
groeide, en groeide stil door, hoe het weer ook was . En
de aren droegen vrucht, enkele dertig-, andere zestig-, ja
sommige zelfs honderdvoudig ."
Nu was het verhaal uit. En Jezus zei
,,Wie ooren heeft om to hooren, hij hoore!"
Dit zei hij met luider stemme tot de menschen aan den
oever. Toen sprak hij zachter tot de discipelen in de boot,
en zei, dat dit een verhaal was, dat zij moesten onthouden,
en er over denken, als de tijd kwam, dat zij genoeg bij
hem geleerd hadden, en zelf moesten uitgaan om to prediken
en to onderwijzen . Want hij, die predikt en onderwijst is
ook een zaaier . Hij zaait iets in de harten van de menschen .
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En dat zal niet alles verloren gaan . lets er van zou zeker
in goede aarde vallen, en in goede en vrome harten worden
bewaard, en vrucht dragen.

DE GELIJKENIS VAN HET ONKRUID ONDER
DE TARWE .
Terwijl Jezus zoo sprak met de discipelen in de boot,
stonden de menschen aan den oever to wachten . Zij wilden
nog meer hooren . Toen verhief Jezus opnieuw zijn stem, en
vertelde een andere gelijkenis . Die luidde aldus
,,Er was een man, die ook een akker had . En eens had
hij then met tarwe bezaaid. Maar terwijl hij en zijn knechten
sliepen, kwam zijn vijand aansluipen met een zak vol zaad
van onkruid. Hij Rep over den akker, zaaide onkruid tusschen de tarwe, en haastte zich om weg to komen .
Toen er nu eenigen tijd was voorbij gegaan, kwam de
tarwe op, maar ook het onkruid . En de knechten zeiden
tot hun beer : ,Heer, hebt gij geen goed zaad in uw akker
gezaaid? Hoe kan dan al dat onkruid daar gekomen zijn?"
Hij antwoordde : ,Dat heeft een boos mensch gedaan ."
Toen vroegen zij hem of zij niet zouden heengaan en het
onkruid uittrekken.
Maar hij zeide : , Neen, dat moet ge niet doen, want dan
zoudt ge licbt de tarwe kunnen uitrukken met het onkruid .
Laat liever alles opgroeien - tot het tijd is om to oogsten .
Dan zal ik den maaiers zeggen : , Verzamel eerst het onkruid,
en bind het in bossen om verbrand to worden, en breng
dan de tarwe in mijn schuur."
„Ja," zei Jezus tot de discipelen . ,Dit was een gelijkenis
om to leeren, dat het kwaad en het goede er wezen zal tot
het einde der wereld ."
Men kon ook wel merken, dat het niet alien goede menschen waren, die daar aan den oever stonden . Eenigen stonden
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stil na to denken over wat zij hadden gehoord . Maar anderen
begonnen to roepen en leven to maken .
Toen zei Jezus tot de discipelen in de boot : ,Laat ons
nu oversteken naar de andere zijde ." En zij sloegen de
riemen uit en roeiden weg, ver van al die menschen over
het meer .

DE STORM OP HET MEER .
Op het meer was het zoo plechtig en stil, en terwijl de
discipelen roeiden, kon Jezus zwijgend zitten denken aan
God, en met Hem spreken in zijn hart. Want in zijn hart
was God hem altijd nabij, of hij op het land of op de zee
was, of het zonneschijn of wind om hem heen was .
En terwijl zij nu roeiden, kwam er een storm van de
bergen, en zweepte de golven in het meer op, en greep de
boot, zoodat die bijna kantelde .
Maar Jezus was niet bang . Hij had God in zijn nabijheid,
en liet het stormen. Hij ging in den achtersteven van de
boot liggen, even kalm, alsof hij naar bed ging . En al spoedig
sliep hij rustig.
Maar de storm werd steeds erger . En eindelijk werden
de discipelen heel bang, en een van hen wekte Jezus . De
storm bulderde zoo, dat hij hem in het oor moest roepen
om hem to wekken .
,, Meester !" riep hij . „Help ons ! Wij vergaan ."
Toen Jezus de oogen opsloeg, zag hij het witte schuim
van de golven, die nu heelemaal over de boot sloegen .
Dat was een akelig gezicht . Maar God was met Jezus.
Hij stond op. En in plaats van to schrikken voor den storm
en de golven, dreigde hij hen met de gebalde vuist, en riep
„Zwijg ! Wees stil !"
Dat riep hij met een stem, die boven het gebulder van
den storm uitklonk. En de angstige harten van de discipelen
werden dadelijk kalmer.
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En al spoedig werd ook het meer kalm . De storm ging
liggen . Ja, eindelijk was het doodstil. En Jezus zei tot zijn
discipelen
,,Waarom zijt ge zoo bang? Hebt ge dan geen geloof?"
Terwijl de discipelen verder roeiden, waren zij wel
wonderlijk to moede . Zij spraken zacht onder elkander, en
zeiden
„Wie is het toch, dien wij aan boord hebben? Denk eens
aan, dat de storm en het meer hem moeten gehoorzamen?"

HET DOCHTERTJE VAN JAIRUS . DE ZIEKE VROUW.
Zoo kwamen dus Jezus en zijn discipelen behouden aan
de overzijde van het meer van Genezareth, waar geen huizen
waren, en waar zij dus in vrede konden uitrusten en ongestoord met elkaar praten over God en Zijn rijk .
Maar da6Lr konden zij niet blijven . Jezus was uitgezonden
om voor de menschen to prediken . En daarom gingen zij,
toen hun rusttijd voorbij was, weer in de boot, en keerden
naar Kapernaum en de vele menschen terug .
Er was een groote menigte samengekomen op den oever,
en ontving hen toen zij kwamen . En Jezus begon hen dadelijk
to onderwijzen .
Maar daar kwam iemand haastig aanloopen uit de stad .
Dat was een voornaam man, die Jairus heette . Hij vroeg
of Jezus ook bier bij het strand was . En toen hij to weten
kwam waar hij was, haastte hij zich naar hem toe, en smeekte
zoo dringend, of hij niet met hem meekomen wilde naar
zijn huis, en naar zijn zieke dochter zien.
,,Ze is op het punt to sterven," zei hij . „O, kom, en leg
haar de handen op, opdat zij gered moge worden en leven !"
Jezus bedacht zich een oogenblik . Toen wist hij, dat God
met hem zou zijn, als hij heenging om de dochter van dien
man to genezen .
Hij knikte Jairus toe, en ging met hem mee .
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En de menigte ging ook mee om to zien wat er zou
gebeuren .
Ze liepen snel, den naasten weg, door een nauwe straat,
die door de menschenschaar gevuld werd, zoodat er een
sterk gedrang om Jezus heen ontstond .
In die straat woonde een vrouw, een arme zieke, die juist
buiten haar huis zat met haar kruk naast zich . Ze was al
twaalf jaar ziek, en was bij veel doktoren geweest, maar die
hadden haar niet kunnen helpen . Het was eerder erger met
haar geworden .
Die vrouw had zeker wel over Jezus hooren spreken .
Maar zij was to zwak om hem to gaan opzoeken . En meende
ook, dat zij niet zoo onbescheiden kon zijn .
Maar nu kwam Jezus daar door de straat, door velen
omringd . En de zieke vrouw greep haar kruk, en stond op,
en zei in zich zelf : , Nu ga ik naar hem toe . Hij behoeft
er niets van to merken . En verberg mij tusschen al die
menschen . Als ik maar een slip van zijn kleed kan aanraken,
zal ik beter worden."
Zoo ging zij in het gedrang . Zij stootten haar, en schoven
haar heen en weer . Maar ze kwam toch in zijn nabijheid,
en raakte zijn kleed aan .
En dadelijk voelde zij hoe haar dat goed deed .
Maar ze schrikte, toen Jezus zich omkeerde, en vroeg
,,Wie heeft mij aangeraakt?"
„U aangeraakt?" zei een van de discipelen . ,Dat doen
er zoovelen in dit gedrang."
Maar Jezus bleef staan, en zag rond . En toen kwam de
vrouw naar voren sidderend en bevend, en viel op de knieen
voor hem, en zei, dat zij het was . Hij moest niet boos
worden ; zij wilde niet onbescheiden zijn, maar zij was al zoo
lang ziek, en nu kwam de Meester juist hier voorbij ; en zij
had vast en zeker geloofd, dat als zij zijn kleed maar aanraakte, dan zou ze beter worden . En dat had haar ook zoo
goed gedaan .
Jezus sprak zoo vriendelijk met haar, en zei : „Ja, dat heeft
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u geholpen, dat ge zulk een vast geloof hadt . Vaarwel. Uw
ziekte zij genezen ."
Nu wilde Jezus snel verder gaan. Maar op hetzelfde
oogenblik kwamen er een paar mannen op Jairus toe . 't Waren
menschen uit zijn huis, en zij zagen er zoo ernstig en gedrukt
uit . En toen Jairus hun vroeg of 't met zijn dochtertje gedaan
was, knikten zij, en zeiden : „Ja, nu behoeft gij den Meester
geen moeite meer to laten doen ."
Jezus had gehoord, wat zij zeiden . Maar hij wist in zijn
hart, dat God met hem zou zijn, als hij ging om het dochtertje
van Jairus to genezen . Hij legde zijn hand op Jairus' schouder
en zei : ,Vrees niet, geloof alleen ."
Toen gingen zij verder, en zij kwamen in de groote straat
en bij Jairus' huis . Jezus zeide tot de discipelen, dat zij mee
naar binnen moesten gaan . De andere menschen bleven
buiten staan. Maar er waren toch nog menschen genoeg
daarbinnen . Daar zaten velen van JaIrus' familie en vrienden,
die weeklaagden over het sterfgeval . Terwijl zij wachtten
om onthaald to worden, jammerden en klaagden zij, ieder
op zijn beurt .
Toen Jezus binnentrad zei hij : ,Stil, wees stil . Zij is niet
dood . Zij slaapt ."
Maar zij spotten met hem .
Toen zei Jezus, dat al die onrustige menschen moesten
heengaan . En dat moesten zij doen, hoe ongaarne ook .
Toen het stil geworden was in huis, zei Jezus : ,Laat mij
nu bij haar gaan." En zij gingen naar binnen, waar het
kind lag, Jezus, en de ouders en de discipelen .
't Was een meisje van twaalf jaar . Zij lag stijf uitgestrekt, met gesloten oogen, zoo mager en zoo bleek .
Maar Jezus ging naar haar toe, en nam haar hand en
sprak tot haar : „Talita kumi !" Dat beteekent : Ik zeg u,
sta op ! "
Toen stond het meisje op, en was gezond.
De ouders waren buiten zichzelf van blijdschap, en wisten niet hoe zij Jezus zouden danken . Maar hij zeide, dat
Kinderbijbel .
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zij nu moesten zorgen, dat het meisje iets to eten werd
gegeven .

JEZUS GEEFT VEEL MENSCHEN BROOD
IN DE WOESTIJN .
Jezus en de discipelen waren blij met hun boot, die ze
aan den oever van het meer hadden liggen . En iederen keer,
als zij behoefte hadden aan rust en eenzaamheid, gingen
zij aan boord en voeren naar de overzijde van het meer . En
soms namen zij voor verscheidene dagen levensmiddelen mee .
Maar toen was het eens, dat een massa menschen hen
daarheen achterna kwam . Er waren geen booten genoeg
voor hen ; zij gingen to voet om het meer heen, tot zij char
kwamen, waar Jezus en zijn discipelen heengetrokken waren .
Ook velen van andere steden stroomden er heen .
Toen Jezus die groote schare zag aankomen, speet het
hem wel, dat hij gestoord werd ; maar toch trof het hem,
dat zij zoover waren gegaan om hem to zien en to hooren .
En hij begon hen to onderwijzen. En zij wilden aldoor meer
hooren, zoodat het eene uur na het andere voorbij ging,
zonder dat zij het merkten . Maar toen kwam een van de
discipelen bij Jezus, en zei
,,Nu is het tijd om op to houden ; anders kunnen de
menschen niet voor den avond een plaats bereiken, waar
huizen en menschen zijn, zoodat ze levensmiddelen kunnen
koopen ."
Jezus zei tot de discipelen : ,Ge kunt ze immers zelf to
eten geven ."
Zij antwoordden : „Dan moesten wij eerst heengaan en
voor veel geld brood koopen ."
Maar Jezus vroeg : , Hoeveel hebt gij ? Ga dat eens nazien ."
Toen gingen zij heen, en haalden wat zij nog aan spijzen
hadden . En dat was niet zoo heel veel. , Het is maar
nauwlijks een hapje voor elk," zeiden de discipelen .
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Maar Jezus zei : ,Verzoek nu de menschen om to gaan
zitten ." En de discipelen brachten er alien toe in bet gras
to gaan zitten, in groepjes, als bloembedden, met paden er
tusschen door.
Daar zaten zij nu . En voor hen zat Jezus, en de brooden
lagen op een doek, die hij in bet gras had uitgespreid .
Jezus zag op naar den hemel, en sprak den zegen uit . Toen
nam hij de brooden een voor een . Ze waren gebakken naar
de gewoonte van bet land, als platte koeken, en Jezus brak
ze met de hand, en liet de discipelen rondgaan, en het brood
en bet beetje toespijs, dat zij hadden, uitdeelen .
En de discipelen verwonderden zich zeer . Want alien aten,
tot zij verzadigd waren . En er was nog over.
Zoodra deze maaltijd afgeloopen was, zei Jezus tot zijn
discipelen, dat zij aan boord moesten gaan en over het
meer varen . Hij zou later wel bij hen komen.
Toen ging hij naar de bergen, weg van de discipelen en
de schare menschen . Langs bet bergpad wandelde Jezus in
den avond, terwijl de sterren to voorschijn kwamen . Heel
alleen Rep hij daar, en zag op naar de hemellichamen . En
zijn ziel werd versterkt door God .
Heel den nacht zwierf hij daar rond over de bergen, om
bet meer been, tot hij weer bij de discipelen kwam .

DE HOOFDMAN TE KAPERNAUM .
De romeinsche keizer had soldaten door de heele wereld.
En er was een romeinsch hoofdman, die zijn kwartier in
Kapernaum had . Hij was in ijzer en staal geharnast . Maar
onder bet haruas had hij een zacht hart, zoodat hij niet
kon verdragen anderen to zien lijden . En op een dag kwam
hij naar Jezus, sloeg de hielen tegen elkaar, en zei : , Heer,
mijn knecht ligt thuis ziek. Hij is verlamd, en lijdt veel !"
Jezus zag hem aan, en vroeg : „Wilt ge, dat ik naar hem
toe zal gaan en hem genezen?"

18o

De hoofdman antwoordde : , Heer, ik ben niet waardig,
dat gij onder mijn dak zoudt komen . Spreek maar een
enkel woord, en zeg, dat mijn knecht gezond moet worden .
Ja," ging hij voort, „Ik ben een man, die onder het bevel
van anderen staat, en ik heb ook ondergeschikten, wien ik
bevelen geef. En als ik maar een woord zeg, doen zij het
dadelijk. En nu vraag ik u alleen maar Heer, of gij bevelen
wilt, dat mijn knecht beter zal worden ."
Toen glimlachte Jezus . Hij vond, dat dit een echt soldatengeloof was . En hij zei tot hen, die hem omringden .
,,Voorwaar, zulk een geloof heb ik nog niet in Israel
gevonden . Ja, ge zult zien, het zal nog zoo gaan, dat de
heidenen zullen komen uit het Oosten en Westen, en aanzitten met Abraham, Izaak en Jacob in het Hemelsche
rijk . "
De hoofdman groette, keerde zich om, en ging naar huis .
En daar zag hij, dat zijn knecht hersteld was .

DE HEIDENSCHE VROUW.
Naast het land van Israel lag het land van de Heidenen .
En daar was Jezus eens heengegaan, alleen om wat rust to
hebben . Want hij zou daar niet prediken. Het was de wil
van zijn Hemelschen Vader, dat hij naar de Israelieten zou
gaan en voor hen prediken, en hen onderwijzen, en onder
hen zieken genezen . Maar de Heidenen moesten tot later
wachten, dan zou er ook iemand naar hen gezonden worden .
Daarom wilde Jezus stil in het land der Heidenen rondgaan, zonder to zeggen wie hij was.
Maar er was een heidensche vrouw, die hem toch vond
en bij hem kwam . Zij had over Jezus hooren spreken, en
zeggen, dat hij booze geesten uitdrijven kon . En zij had
juist een dochter, die door een boozen geest werd gekweld .
Zoo kwam zij dan, en viel voor Jezus op de knieen, en
smeekte om hulp voor haar zieke dochter .
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Maar Jezus sprak : „Ik ben alleen voor de kinderen van
Israel gezonden."
Maar zij bleef smeeken, en zei : „Heer, help mij, Heer
help mij !"
Toen zei Jezus : , Het gaat toch niet aan het brood van
de kinderen to nemen, en dat aan honden to geven ."
,,Ja Heer !", antwoordde de vrouw . „De honden loopen onder
de tafel, en eten de kruimels, die de kinderen laten vallen ."
Toen sprak Jezus tot haar : ,Ter wille van dat woord
kunt ge nu gaan . De booze geest is uit uw dochter gevaren !"
Toen haastte zij zich naar huis, en vond haar dochter stil
en rustig to bed liggen . De booze geest was uit haar gevaren .
DE ZOON VAN DE WEDUWE TE NAIN .
Eens ging Jezus naar een stad in Galilea, die Nain heette .
Zijn discipelen waren bij hem, en nog een menigte menschen
bovendien. Toen zij de poort van de stad zouden binnengaan, werd er juist een doode uitgedragen . Jezus en zij, die
met hem waren moesten uitwijken om den lijkstoet voorbij
to laten gaan .
Eerst kwamen er mannen met de baar . En de baar was
open, zoodat men kon zien, dat het een jonge man was, die
daar lag .
Achter de baar Rep een vrouw to schreien . Want de
jonge man op de lijkbaar was haar eenige zoon . En zij was
weduwe. Toen kwam de lijkstoet, en die was groot . Bijna
de heele stad ging mee, omdat dit zulk een treurig sterfgeval was .
Toen Jezus de moeder zag, die achter de baar liep, had
hij zulk een innig medelijden met haar . En hij sprak tot haar
,,Schrei niet!"
En hij ging heen, en raakte de baar aan . En zij, die hem
droegen, stonden stil. Toen zeide Jezus : ,Gij jonge man,
ik zeg u, sta op . "

1 82

En de doode stond op, en begon to spreken . En Jezus
gaf hem aan zijn moeder terug .
En allen waren zeer verbaasd . Toen begonnen zij God
to loven, en to zingen
,,Zie, een groot profeet is onder ons opgestaan,
,,En God heeft zijn yolk gezegend ."

En dat lied over hem werd spoedig verbreid, zoodat zij
het zongen in heel Galilea.

DE VERHEERLIJKING OP DEN BERG .
Op een dag zei Jezus tot zijn discipelen : ,Wie meent
ge nu eigenlijk, dat ik ben ?"
Eerst antwoordde niemand . Maar toen nam Simon het
woord, en zei
,,Gij zijt Christus, de Hemelkoning, de zoon van den
levenden God ."
Dat zei Simon zoo vast en beslist . En daarom zei Jezus
tot hem : „Gij zijt een rotsman ."
Want hij dacht er aan, dat een rots zoo vast en veilig
staat. En van then dag of noemde hij hem niet alleen Simon,
maar ook Petrus. Want Petrus beteekent : rotsman .
Ook de andere discipelen begonnen to gelooven, dat Jezus
de Christus was. Maar zij geloofden het niet zoo vast en
zeker als Simon Petrus .
De andere menschen, voor wie Jezus predikte, meenden,
dat hij maar een man Gods was, zooals anderen v66r hem
waren geweest .
Jezus had nu zooveel in het heele land van Galilea gepredikt, en de inwoners hadden naar hem geluisterd, en hem
hun zieken gebracht. en van hem gezongen, en hem geprezen .
Maar zij wilden niet doen, wat hij hun leerde .
Op die manier hielp het niet . Jezus was het eindelijk
moe voor hen to prediken en bij hen to zijn . Hij begon
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zoo to verlangen naar zijn eigenlijk tehuis in den Hemel .
En op een dag nam hij Petrus en Jacobus en Johannes
mee op een hoogen berg . Hij klom op den hoogsten top
tot bij de poorten des hemels . En die gingen open, en Jezus
was bijna in den hemel. Want de discipelen zagen hoe zijn
geheele gedaante op eens veranderde . Zijn aangezicht straalde
als de zon, en zijn kleeren werden glinsterend wit als engelenkleeren . En in then witten glans kwamen twee groote gestalten, en spraken met hem . De discipelen voelden, dat het
Mozes en Elia moesten wezen .
En Petrus sprak tot Jezus : ,Hier is het ons goed to
wezen . Zullen wij niet hier drie loofhutten bouwen : een voor
U, een voor Mozes en een voor Elia ?"
Maar Jezus antwoordde hem niet. Hij sprak met Mozes
en Elia, en de discipelen konden niet verstaan wat zij zeiden .
Maar het was iets over het einde van zijn leven in Jeruzalem .
En de bedoeling was, dat Jezus wel daarboven kon blijven
in een groene loofhut en door de Engelen gevoed worden .
Of ook kon hij ingaan in den hemel naar God, zijn vader .
Maar dan zou hij de menschen daar niet kunnen brengen geen anderen dan misschien Petrus en Jacobus en Johannes,
die met hem mee hierheen waren gekomen . En daar wilde
Jezus zich niet mee vergenoegen . Dan wilde hij liever op
aarde blijven, en lijden en strijden tot het einde van zijn
leven in Jeruzalem . Want hij wilde niet ingaan in de blijdschap en de nabijheid van den hemel, voor hij ook de
menschen daarheen kon brengen .
Toen Jezus met Mozes en Elia daarover sprak, kwam
er een schitterende wolk, en zonk over hen veer. En uit die
wolk klonk een stem : ,Deze is Mijn geliefde zoon, in wien
Ik een welbehagen heb ! "
De discipelen waren op hun aangezicht gevallen, toen
de wolk kwam . En toen zij kort daarna opzagen, was
de hemelsche glans verdwenen . En er was niemand dan
Jezus.
Op weg van den berg naar beneden sprak Jezus er met
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zijn discipelen over, dat hij van nu of aan zijn aangezicht
moest keeren naar Jeruzalem .
Maar hier lag nu heel Galilea voor hen, terwijl zij van
den berg afkwamen . Men kon het meer van Galilea zien
glanzen van uit de verte . Men kon de huizen van Kapernaum
onderscheiden . Ook Nain was to zien en ook Nazareth, de
stad waar Jezus zijn kinderjaren had doorgebracht . Nu
moesten hij en zijn discipelen afscheid nemen van dit landschap, waar zij zooveel voetstappen samen hadden gezet van
stad tot stad, en met elkander over het heldere blauwe meer
waren geroeid . Nu moesten zij weg van hier . Nu moest
het aangezicht van Jezus naar Jeruzalem zijn gekeerd .
Daar zou hij het einde vinden van zijn aardsche leven .

DE GELIJKENIS VAN DEN BARMHARTIGEN
SAMARITAAN.
Naar Jeruzalem ging nu de reis. Maar haast was er niet
bij. Jezus wandelde met zijn discipelen langzaam door verscheiden landschappen, en waar hij kwam, onderwees hij de
menschen, en genas ook hun zieken .
Een van die landschappen heette Samaria . Dat hoorde
wel bij het land der Israelieten ; maar de Samaritanen, die
daar nu woonden, waren geen echte Israelieten ; - eerder
halve Heidenen . Daarom wilden de echte Israelieten hen
niet aanraken en niets met hen to maken hebben . Maar
Jezus verachtte geen menschen, ook de Samaritanen niet ; hij
was vriendelijk voor hen, reikte hun de hand, en bezocht hen .
Later kwam hij in Judea, het eigenlijke land van de Joden,
waar Jeruzalem lag en de tempel . In dat landschap waren
er z66veel priesters en zooveel heiligen . . . . d. w. z. ze geloofden van zichzelf, dat ze heilig waren, en verachtten de
anderen. Vooral verachtten zij de Samaritanen, omdat die
niet in den tempel kwamen om God to aanbidden .
Maar toen, op een dag daar in Judea, gaf Jezus onderwijs,
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en zei, dat men zijn naaste moet liefhebben als zichzelf .
En toen was er iemand, die hem vroeg
,,Wie is nu eigenlijk mijn naaste?"
Toen vertelde Jezus hun het volgende verhaal :
,,Een man reisde van Jeruzalem naar Jericho . En onderweg viel hij in handen van roovers, die hem zijn kleeren
afnamen, hem half dood sloegen, en hem daar lieten liggen .
Toen nu de roovers weg waren, kwam er juist een priester
langs dien weg . Hij zag dien armen mishandelden mensch
heel goed, maar hij ging voorbij .
Kort daarna kwam er een Leviet aan . Hij stond even
stil, en keek naar den man, en dacht : „Hij heeft een paar
diepe wonden ." En toen ging hij verder .
Daarna kwam er een Samaritaan voorbij . Toen hij dien
man zag, had hij zoo'n medelijden met hem . En hij hielp
hem, en verbond hem, en goot olie en wijn in zijn wonden .
En hij hief hem op, en legde hem op zijn eigen muilezel,
en liep naast het dier, en steunde hem, en bracht hem in
een herberg en in bed .
Den volgenden dag, toen de Samaritaan verder moest
gaan, betaalde hij den waard twee zilveren daalders, en zei
,,Verpleeg hem . En wat ge meer voorschiet, zal ik u betalen
als ik terug kom ."
,,En zeg mij nu," zei Jezus, „gij, die wilt weten, wie
eigenlijk uw naaste is : Wie van de drie vindt ge, dat eigenlijk
de naaste van dien man was, die in handen van de roovers
was gevallen ?"
De man antwoordde : „Hij, die hem barmhartigheid
bewees."
,,Ja," zei Jezus. ,Ga gij heen, en doe als hij ."
Er waren verscheidenen, die dit verhaal hoorden . En zij
onthielden het, en vertelden het, waar zij kwamen.
Maar de priesters hoorden het niet graag . En de Levieten
ook niet.
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HET VERHAAL VAN DEN FARIZEER EN DEN
TOLLENAAR .
Die menschen, die zich zoo godvruchtig aanstelden, noemde
men Farizeen . En daarvan waren er veel in Judea ; en zij
stonden hoog in aanzien bij het yolk .
Er waren ook anderen, die velen in getal waren, dat waren
de tollenaars. Maar zij genoten geen achting . Neen, zij hadden
zulk een slechten naam, omdat zij wereldsch en oneerlijk
waren, dat men over tollenaars en schurken sprak, alsof dat
hetzelfde was .
Maar toen er weer eens menschen bij Jezus kwamen, die
zoo trotsch op hun vroomheid waren, en anderen verachtten,
vertelde Jezus hun het volgende verhaal :
„Twee menschen gingen naar den tempel om to bidden .
De eene was een Farizeer, de andere een tollenaar .
De Farizeer ging alleen staan, en bad aldus : „Ik dank
U, God, dat ik niet ben als andere menschen, of als die
tollenaar daar . Zij stelen en rooven, en doen zooveel dingen,
die zij niet mogen doen. Zooiets doe ik nooit. Ik ga naar
de kerk, en ik leg altijd iets in het offerblok . Ik dank U,
God, dat ik zoo vroom ben ."
Dat was het gebed van den Farizeer .
Maar de tollenaar stond in een hook, en durfde zijn oogen
niet naar den hemel opheffen, maar hij sloeg zich voor de
borst, en zei : „God, wees mij, zondaar, genadig ! "
Maar ik zeg u : Hij was het, die op de beste manier
naar de kerk ging, en niet de eerste ; en hij nam een zegen
mee naar huis . Want wie zichzelf verhoogt, zal vernederd
worden . En wie zichzelf vernedert, zal verhoogd worden ."
Ook dit verhaal word door velen gehoord. Maar de Farizeers vonden, dat het een heel verkeerd en leelijk verhaal
was, en dat men met den man, die dit verteld had, niet
omgaan kon .
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Jezus miste het gezelschap van de Farizeen niet . Hij hield
veel van de menschen, maar de Farizeen, tenminste de meesten
van hen, trokken hem niet aan . En dat zei hij hun ronduit
,,Ge zijt schijnheiligen en huichelaars," zei hij . ,Ge gelijkt
gewitte graven, schoon van buiten, maar van binnen vol
onreinheid en doodsbeenderen ."
Dat was de waarheid, maar die hoorden ze liever niet .
JEZUS' KLEINE VRIENDJES.
Wie de waarheid zegt, heeft veel vijanden . En Jezus kreeg
de priesters en de schriftgeleerden en de Farizeen tot vijanden,
dat wil zeggen, al de machtigen en aanzienlijken in het land .
En die zeiden tot het yolk : , Ge moogt geen vriendschap
met then Jezus sluiten."
En dan durfden de menschen zich niet met hem bemoeien .
Toch waren er vriendjes, die Jezus trouw bleven .
Dat waren allereerst de bloemen op het veld . Van hen
hield Jezus zooveel . En het was hem alsof ze hem vriendelijk toeknikten, als hij er aankwam . Vaak stond hij Lang
naar hen to kijken, en genoot van hun teere schoonheid. En
hij zei tot de menschen : „Zie die bloemen op het veld .
Ze spinnen en weven niet ; maar uw Hemelsche Vader kleedt
ze. Ik zeg u, dat zelfs koning Salomo in al zijn heerlijkheid
hen niet to boven gaat."
En dan waren er de vogels . Ook naar hen keek Jezus
zoo graag, als ze vroolijk rondhuppelden, en de wereld in
vlogen, en zoo onbezorgd waren, en dachten, dat ze wel wat
voor zichzelf en hun jongen zouden vinden . En dat vonden
ze dan ook . Zoo ging het Jezus ook . En hij zei tot de
menschen : „Zie de vogelen des hemels ! Zij zaaien en maaien
niet, en vergaderen geen voorraad in de schuren, en uw
Hemelsche Vader voedt ze toch . Wat zijt gij dan bezorgd
zonder reden?"
Maar dan had Jezus ook nog andere vriendjes . Dat waren
de kinderen.
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Eens was Jezus in een stad, waar een mooie tuin was .
Daar kwam hij, en onderwees zijn discipelen . En daar
liepen kinderen to spelen . En enkelen van hen kwamen aan
Jezus' knieen staan . En hij streek hen over 't haar of nam
ze in zijn armen, en liefkoosde ze, vooral die kinderen, die
door niemand geliefkoosd werden. En het was voor de
kinderen een groote zegen, als Jezus hen in de armen nam .
Daar werden zij mooi en gezond van . En als ze ondeugend
geweest waren vbbr then tijd, dan waren ze het daarna
niet meer .
De kinderen haalden hun kleine broertjes en zusjes, en
kwamen aan, terwijl ze hen bij de hand hielden, opdat zij
ook bij Jezus zouden komen . En ze bewogen hun moeders
om naar buiten to komen met de zuigelingen, die zij op
den arm droegen .
De discipelen kwamen aanloopen, en zeiden : ,Wat moeten
die kinderen hier?" Maar daar werd Jezus boos om .
„Last de kinderen tot mij komen," zei hij, „en verhindert
ze daarin niet . Want de goede dingen van het hemelrijk
behooren juist hun toe . Gij alien zijt zoo groot, en verbeeldt
u heel wat . Maar ik zeg u - wie niet eenvoudig wordt
als een kind - hij zal in den hemel niet komen."
En hij nam de kinderen in zijn armen, en legde hun de
handen op, en zegende hen .

DE GELIJKENIS VAN HET VERLOREN SCHAAP
EN DEN VERLOREN PENNING .
Jezus achtte zich niet to goed om zondige en slechte
menschen to bezoeken . En als zij hem verzochten mee aan
to zitten aan hun maaltijd, dan nam hij dat aan . En dan
zat hij met hen to spreken en hen to onderwijzen .
Daar moest hij heel wat over hooren van de Farizeen .
Zij zeiden : ,Denk eens aan . Hij is de vriend van tollenaars
en zondaars . Ja, hij eet zelfs bij hen ."
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Maar Jezus zei : „Ja, 't zijn immers de zieken, die den
geneesheer noodig hebben, en niet de gezonden ."
En een anderen keer zei hij, dat die tollenaars en zondaars
toch ook kinderen van God waren, die van Hem waren
afgedwaald, en die men moest opzoeken en terugbrengen .
,,Niet waar?" zei hij, „zoo doet een man, die honderd
schapen heeft, en die een van hen verliest . Hij verlaat de
andere negen en negentig, en gaat uit in de woestijn om het
verloren schaap to zoeken, tot hij het vindt . En als hij het
gevonden heeft, neemt hij het vol vreugd op zijn schouder .
En als hij er mee thuiskomt, roept hij zijn buren en vrienden,
en zegt : Verheugt u met mij, want ik heb mijn schaap
gevonden, dat verloren was!"
En nu verhief Jezus zijn stem, en sprak, zoo dat het ver
in 't rond gehoord kon worden :
,,Ik zeg u : Zoo is er vreugd in den hemel over een zondaar,
die zich bekeert, meer dan over negen en negentig rechtvaardigen, die geen bekeering van noode hebben !"
Kort daarna nam Jezus weer het woord, en sprak
,,Of wanneer een huismoeder tien zilveren penningen heeft,
en een er van rolt op den grond - zal zij dan Been licht
aansteken en vegen en zoeken, tot zij hem vindt ? En als zij
den penning gevonden heeft, roept zij haar vriendinnen en
buren, en zegt tot hen : Wees blij met mij, want ik heb den
zilveren penning gevonden, then ik verloren heb ."
En nu sprak Jezus weer luid en met nadruk : „Ik zeg u
Zoo is er vreugde bij de engelen Gods over een zondaar,
die zich bekeert. "

DE GELIJKENIS VAN DEN VERLOREN ZOON .
Terwijl Jezus deze woorden sprak tot een groote menigte
menschen, kwam er een vrouw voorbij, die niet met de
anderen mee naar binnen durfde to gaan om to luisteren .
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Ze was bang, dat de menschen op haar zouden spuwen .
Want zij was een groote zondares, en had zich zoo gedragen,
dat ze niet meer in het gezelschap van fatsoenlijke menschen
kon komen .
En ze wist ook wel, dat God en Zijn heilige engelen niet
meer met haar to doen konden hebben . En daar was ze
zoo bedroefd over in haar hart . Maar zij dacht, dat er nu
niets meer aan to doen was ; nu kon het nooit meer anders
worden, nu was ze verstooten door God en de menschen.
Ze wilde voorbij gaan . Maar nu hoorde ze toevallig de
woorden, die Jezus zoo luid zei : ,Er is vreugde bij de
engelen Gods over een zondaar, die zich bekeert ."
De vrouw bleef staan . Ze dacht : ,Wat hoor ik daar?
Zou ik mij ook nog kunnen bekeeren, en zon er vreugde
bij de engelen van God over mij kunnen zijn?"
Ze kwam naderbij, zoo dicht als ze maar durfde . Ze had
die liefderijke en ernstige stem gehoord . Dat was de stem
van een goed mensch . En nu wilde ze hooren of die man
nog iets zou zeggen.
En het duurde niet lang of Jezus vertelde een nieuwe
gelijkenis
,,Er was een man, die twee zonen had . En de jongste
vroeg of hij zijn erfdeel mocht hebben. Dat vond de vader
goed, en hij deelde zijn bezittingen tusschen zijn twee zonen .
Kort daarna maakte de jongste zoon alles to gelde, en reisde
naar een ver land, waar hij zijn heele vermogen verspilde
in een losbandig leven .
Terwijl hij daar nu stond, en niets bezat, kwam er nog
bovendien groote hongersnood in het land . Hij moest werk
zoeken, en kreeg ook den post van varkenshoeder voor een
boer in dat land ; maar voedsel kreeg hij niet . En eindelijk
stond hij in de ton met varkensvoedsel to kijken, en dacht
erover of hij zijn hongerige maag daarme6 niet zou kunnen vullen .
Maar toen begon hij na to denken . ,Is het z66ver met
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mij gekomen ?" vroeg hij zich of : , Bij . mijn vader thuis is
de tafel bereid, en er is genoeg voor al zijn daglooners . En
ik sterf hier bijna van honger .
Maar nu wil ik opstaan, en naar mijn vader gaan, en tot
hem zeggen : „Vader, ik heb gezondigd tegen den Hemel
en tegen u, en ik ben niet meer waard uw zoon genoemd
to worden . Laat mij maar als een van uw daglooners worden ."
Toen stond hij op, en ging naar huis . En hij kwam
bij zijn vader .
Al toen hij nog heel ver weg was, zag zijn vader hem .
En hij had zoo innig medelijden met hem ; en hij liep hem
to gemoet, en omhelsde en kuste hem .
De zoon zei tot hem : „Vader, ik heb gezondigd tegen
den Hemel en tegen u, en ik ben niet waard uw zoon
genoemd to worden ."
Maar de vader riep zijn dienstknechten, en zei : ,Haal
gauw een echt mooi kleed, en doe hem dat aan . En doe
hem ringen aan de vingers en schoenen aan de voeten .
En haal het gemeste kalf, en slacht het, en laat ons eten en
vroolijk zijn . Want deze, mijn zoon, was dood en is levend
geworden, hij was verloren en is weergevonden ."
En toen waren zij vroolijk met elkaar .
Intusschen was de oudste zoon op het veld geweest. En
toen hij nu op weg naar huis was, en het huis naderde,
hoorde hij muziek en dans . Hij riep een van de knechten,
en vroeg wat er to doen was . Hij antwoordde
,,Uw broeder is thuis gekomen, en uw vader heeft het
gemeste kalf laten slachten, omdat hij behouden is thuis
gekomen."
Dat kon de oudste broeder niet verdragen . Hij werd boos,
en wilde niet naar binnen gaan . Zijn vader kwam naar buiten,
en probeerde er hem toe to bewegen . Maar hij zei tot zijn
vader : „Zoo veel jaren heb ik u gediend, en ben ik u trouw
en gehoorzaam geweest ; maar mij hebt ge zelfs nooit een
geitje gegeven, zoodat ik mijn vrienden to gast kon noodigen .
Maar zoodra hij thuiskomt, die uw vermogen heeft opge-
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maakt met lichtzinnige vrouwen, laat ge het gemeste kaif
slachten voor hem!"
Maar de vader zei : ,Mijn kind, ge zijt immers altijd bij mij,
en al het mijne is het uwe. Maar vandaag kon ik niet laten een
feest aan to richten, omdat hij, uw broeder, dood was en weer
levend is geworden, verloren was en weer gevonden is ."
Naar dit verhaal luisterden de toehoorders aandachtig,
en onder hen was nu de vrouw, die een groote zondares
was . En toen ze naar huis ging, moest zij er maar aldoor
aan blijven denken hoe goed het voor then zoon was, dat
hij bij zijn vader terugkwam, en hoe hij met blijdschap en
vroolijkheid was ontvangen . Des nachts lag zij wakker in
haar bed, en dacht daaraan . En zij dacht er over, wat dat
toch een goed mensch was, die dat verhaal vertelde . En
het was haar, alsof zij zijn stem nog hoorde, die zeide
,,Zoo is er vreugde bij de engelen Gods over een zondaar,
die zich bekeert. "
DE GROOTE ZONDARES .
Den volgenden dag was Jezus de gast van een man, die
Simon heette, en een Farizeer was, maar die toch Jezus ten
eten had genoodigd . Hij paste toch op, hem niet al to veel
vriendelijkheid to bewijzen, toen hij kwam .
Maar terwijl zij nu aan tafel zaten, kwam zij binnen, de
groote zondares . Zij had naar Jezus gezocht, en gehoord, dat
hij daar in het huis van den Farizeer was . Anders was zij
zoo bang voor de strenge Farizeen . Maar vandaag gaf zij
nergens om, maar ging regelrecht het huis in en op Jezus
toe, waar hij zat . En zij viel schreiend neer voor zijn voeten,
kuste die, bevochtigde die met haar tranen, en droogde ze
of met haar hoofdhaar .
De gastheer zag dat . En hij dacht in zichzelf : ,Als die
Jezus werkelijk een man Gods was, dan moest hij toch
weten, wat dit voor een vrouw was, en dat zij zulk een groote
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zondares is. En dan zou hij het niet verdragen, dat zij
hem aanraakte."
Jezus wist heel goed, dat Simon zoo dacht . En hij zeide
tot hem
,,Simon, ik heb u iets to zeggen ."
„Last mij dat hooren, Meester," antwoordde hij .
Jezus sprak : "Als een man twee schuldenaars heeft, een
van wien hij vijftig gulden moet hebben, en een die hem vijfhonderd moet betalen, en hij scheldt beiden hun schuld kwijt,
wie zal hem dan het dankbaarste zijn?"
Simon antwoordde : „Ik denk, hij wien het meeste is
kwijtgescholden ."
,,Dat denk ik ook," zei Jezus .
En nu wendde hij zich tot de vrouw, en zei tot Simon
,,Ziet ge die vrouw? Ik kwam in uw huis, en ge gaaft
me geen water om mijn voeten to wasschen, maar zij waschte
mijn voeten met haar tranen, en droogde ze met haar hoofdhaar. Gij hebt mij Been kus gegeven, maar zij daar heeft
op de knieen gelegen en mijn voeten gekust . Ja, zij is wel
degene, aan wie de grootste zondenschuld is vergeven . Daarom
is zij zoo dankbaar, en daarom heeft zij zoo veel lief ."
En hij zei tegen de vrouw
„Ja, wees er maar zeker van . Uw zonden zijn vergeven .
Ga gij heen in vrede ."
De vrouw ging heen . En zij lachte door haar tranen
heen . Het was voor haar ziel, alsof zij een nieuw, sneeuwwit
kleed had aangekregen, en in mocht gaan tot de heilige
engelen van God.

DE GELIJKENIS VAN DEN DIENSTKNECHT DIE
SCHULD HAD .
Jezus vergaf den menschen hun zonden, als zij berouw
hadden . Maar dan verlangde hij ook, dat zij hun medemenschen zouden vergeven, en het niet zoo nauw met hen nemen .
Kinderbijbel .
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Opdat de menschen dit goed zouden onthouden, vertelde
hij hun de volgende geschiedenis
,, Er was eens een koning, die met zijn dienaren wilde
afrekenen. En toen hij op zijn troon was gaan zitten, werd
er een voor hem gebracht, die hem vele honderd duizenden
gulden schuldig was . En omdat hij niets had om mee to
betalen, gebood zijn heer, dat hij met vrouw en kinderen
en al wat hij bezat, verkocht zou worden, om die schuld
of to lossen .
Toen viel de dienaar voor hem op de knieen, en smeekte
hem, en zei : ,Heer, wees lankmoedig met mij . Ik zal u alles
betalen, zoodra ik kan."
Toen had zijn heer innig medelijden met hem . Hij liet hem
los, en schold hem zijn schuld kwijt .
Maar toen diezelfde dienstknecht buiten kwam, vond hij
daar een van zijn mede-dienstknechten, die hem honderd
gulden schuldig was. En hij greep hem, alsof hij hem wilde
smoren, en zei : ,Betaal, wat ge schuldig zijt ."
Toen viel de man voor hem op de knieen, en smeekte
hem, en zei : ,Wees lankmoedig met mij, dan zal ik u betalen,
zoodra ik kan ."
Maar daar wilde hij niet van hooren . Hij liet hem
onmiddellijk in de gevangenis zetten, tot hij betaalde wat
hij schuldig was.
De andere dienstknechten werden daar zoo bedroefd om,
en zij vertelden hun beer alles, wat er gebeurd was .
Toen liet de heer hem roepen, en zei tot hem : ,Gij booze
dienaar! Al uw schuld heb ik u kwijtgescholden, omdat gij
het mij gevraagd hebt. Moest gij u nu niet over uw mededienaar ontfermen, zooals ik mij over u heb ontfermd?"
Nu was , de koning boos geworden, en hij gaf hem over
aan de gerechtsdienaars, tot hij alles betaalde, wat hij
schuldig was .
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DE TIEN MELAATSCHEN .
Op het veld buiten een kleine stad lagen tien melaatsche
menschen in het gras, en waren zoo ongelukkig.
Zij mochten niet dicht bij andere menschen komen, om
hen niet to besmetten met den akeligen uitslag, then zij op hun
lichaam hadden . Er werd eten en drinken voor hen neergezet,
en dan moesten zij nacht en dag buiten blijven, bijna als
wilde dieren .
Terwijl nu de tien melaatschen daar lagen, zagen zij een
groepje mannen aankomen langs den weg, die naar de stad
Rep . Dat waren Jezus met zijn discipelen, die op reis waren
naar Jeruzalem, en nu in deze stad wilden overnachten . Een
van de melaatschen had Jezus vroeger gezien, en hij vertelde
den anderen wie hij was, en dat hij zieken kon genezen met
een enkel woord.
,,Dan moeten we naar hem gaan!" zeiden zij, en sprongen
op. Maar toen dachten zij er aan, dat ze niet dicht bij
andere menschen mochten komen .
,,Laat ons roepen !" zeiden zij . En zoo stonden zij naast
elkaar, en riepen, als met een stem
„Jezus ! Meester ! Erbarm U over ons !"
Jezus hoorde dat . Hij stond stil, en zag hen aan . Toen
riep hij
,,Ga been, en laat u door de priesters onderzoeken !"
Want dat moesten melaatschen doen, als zij beter waren .
En dan konden de priesters hun verlof geven om weer met
anderen samen to komen .
De tien melaatschen waren nog niet beter, maar zij gingen
toch op weg . En terwijl zij samen over het veld gingen,
week de melaatschheid van hen .
Toen was er 6en, die, toen hij zag, dat hij genezen was,
terugkwam, en naar Jezus ging ; hij viel hem to voet en
dankte hem . En hij was zoo blij, en hij herhaalde telkens :
,,God zij dank ! God zij ]of en dank!"
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En dat was een Samaritaan .
Toen zei Jezus : ,Zijn zij niet alle tien genezen? Waar
zijn dan de andere negen? Is er niemand, die terugkomt
om God de eer to geven, behalve deze vreemde?"
Toen spray Jezus een paar vriendelijke woorden tot den
dankbaren Samaritaan, en ging verder .

DE TOLLENAAR SACCHAEUS .
Toen Jezus de reis naar Jeruzalem voortzette, kwam hij door
Jericho . Een groote menigte volgde hem then dag, en in Jericho
waren er velen, die zich naar buiten haastten, als hij kwam .
Er woonde in Jericho een man, die Sacchaeus heette ;
hij was het hoofd van de tollenaars en een welgesteld man .
Hij wilde Jezus zoo heel graag zien ; maar dat gelukte hem
niet in het gedrang, omdat hij zoo klein van gestalte was .
Toen Rep hij vooruit, en klom in een boom, waar hij wist,
dat Jezus voorbij komen moest .
't Was een boom met groote bladen, waar hij tusschen
door kon zien, zonder zelf gezien to worden .
Maar toen Jezus daar kwam, zag hij op naar den boom,
en zei :
,,Kom beneden, Sacchaeus, want ik wil heden mijn intrek
nemen in uw huis ."
Sacchaeus was z66 verrast, dat hij bijna uit den boom
gevallen was . Maar hij was toch bovenal heel blij . En het
duurde ook niet lang, of hij was beneden op den grond en
bij Jezus, en zei hem, dat hij zoo hartelijk welkom was . En
Jezus ging met hem naar zijn huis . Maar het yolk morde,
en mompelde er over, dat Jezus niet bij zulk een zondaar
in huis had moeten gaan .
Maar toen zij bij de deur gekomen waren, en naar binnen
zouden gaan, trad Sacchaeus naar voren, en zei
,,Zie Heer, de helft van mijn vermogen geef ik aan de
armen . En waar ik iemand onrecht heb aangedaan, en hem
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meer heb afgenomen, dan waar ik recht op had, daar zal
ik dat vierdubbel teruggeven ."
Jezus sprak : ,Heden is er in dit huis redding gekomen .
En nu kan men zien, dat bier een noon van Abraham woont ."
Met die woorden trad hij over den drempel .

MARTHA EN MARIA .
De laatste stad, waar Jezus binnentrok op reis naar Jeruzalem, was Bethanie, dat bij den Olijfberg lag dicht bij
Jeruzalem .
Hier was een vrouw, die Martha heette, en Jezus in haar
huis ontving. Zij had een zuster, Maria, die zich aan de
voeten van Jezus zette, en naar zijn woorden luisterde . Martha
daarentegen was onrustig, en deed al to veel moeite om
Jezus to onthalen.
Eindelijk kwam zij bij Jezus, en zei : ,Heer vindt gij het
goed, dat mijn zuster mij alleen laat bedienen? Zeg haar
toch, dat zij mij helpen moet ."
Maar Jezus antwoordde : „Martha, Martha ! gij bekommert
u over vele dingen ; maar een ding is noodig . Maria heeft
het goede deel gekozen, dat niet van haar zal worden weggenomen.
HET VERHAAL VAN DEN RIJKEN MAN
EN DEN ARMEN.
Toen Jezus in Jeruzalem gekomen was, ging hij naar den
tempel, en onderwees daar nu zelf, waar hij als jongen van
twaalf jaar naar de leeraren had zitten luisteren .
En er was iets, wat hij noodig vond om aan de inwoners
van Jeruzalem to leeren . Dat was, dat er niet zoo'n groot
verschil tusschen rijken en armen moest wezen . Jeruzalem
was de hoofdstad van het land, en er was daar meer rijkdom en overdaad dan in de andere steden . Maar daar waren
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ook meer arme stakkers, waar zich niemand om bekommerde .
Toen vertelde Jezus bij zijn onderwijs het volgend verhaal.
,,Er was een rijk man, die in purper en kostbaar linnen
gekleed ging, en iederen dag in heerlijkheid en blijdschap
leefde. Maar er was ook een arme, die Lazarus heette. Hij
lag voor de deur van den rijke, en was met wonden overdekt . En hij was blij, als hij zijn honger stiffen mocht met
wat er overbleef van de tafel van den rijke . En de honden
kwamen, en besnuffelden hem, en likten zijn wonden .
Maar toen geschiedde het, dat de arme man stierf, en,
door de engelen werd gedragen in Abrahams schoot .
De rijke stierf, en werd begraven . En toen hij de oogen
opsloeg in het doodenrijk, waar hij pijn leed, zag hij Abraham
ver weg en Lazarus in zijn schoot .
Toen riep hij : "Vader Abraham, ontferm u over mij, en
laat Lazarus bier komen, en zijn vinger in het water doopen
om mijn tong to verkwikken . Want ik word vreeselijk gepijnigd in deze vlam !"
Maar Abraham zei
,,Ge moet bedenken, mijn zoon, dat gij het goede genoten
hebt, terwijl gij in leven waart, en Lazarus heeft toen het
kwade gedragen ; maar nu is het omgekeerd ; nu wordt hij
getroost en gij lijdt pijn. En behalve dat is er een groote
klove tusschen u en ons, zoodat het onmogelijk is van de
eene plaats naar de andere to komen ."
Hij zei : „Dan smeek ik u, Vader, dat gij hem naar ons
huis wilt zenden . Want ik heb vijf broeders . En Lazarus
zou hun kunnen zeggen hoe het bier is, zoodat zij niet ook
in deze plaats van pijn zullen komen ."
Maar Abraham antwoordde : , Zij hebben de Heilige Schrift ;
laat hen daarnaar leven ."
Hij zei : , Neen Vader, dat helpt niet . Maar als er iemand
terugkeerde van de dooden, dan zouden zij zich wel bekeeren ."
Abraham antwoordde : ,Als zij niet naar de Heilige Schrift
luisteren, dan zou het ook niet helpen, als er iemand van
de dooden opstond."
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HET VERHAAL VAN DEN RIJKEN BOER .
Op een anderen dag zei Jezus tot zijn hoorders : ,Wacht
u voor de hebzucht . En wees niet zoo dwaas to meenen, dat
het geluk van een mensch bestaat in het bezit van overvloed van geld of goed.
Luistert nu
Er was een rijk man, die buiten op zijn veld stond, en
naar zijn koren keek. Hij liet de hand door zijn haar glijden,
en was heelemaal verlegen met alles, wat hij geoogst had .
,,Wat moet ik toch doen?" zei hij . „Ik heb immers niet
eens plaats voor de helft ."
Maar eindelijk bedacht hij toch wat. Kort daarna zei de
man : , Nu weet ik wat ik doen zal ! Ik zal mijn schuren
of breken en grootere bouwen . En ik wil ze zoo inrichten,
dat ik daar mijn oogst en wat ik verder nog heb, kan Bergen. En als ik dat alles klaar heb, en alles onder dak is gebracht, dan zal ik tot mijn ziel zeggen : Zie zoo, mijn ziel. Nu
zijn we zoover gekomen, dat we vele goede zaken bijeen hebben
voor vele jaren . Neem nu rust, eet en drink, en wees vroolijk ."
De man gunde zich geen rust, v66r hij het zoover had
gebracht . En hij had ook bijna alles klaar . Maar toen sprak
God tot hem : ,Gij dwaas. In dezen nacht zal de dood over
u komen. En wie moet dan alles hebben, wat gij hebt bijeengeschraapt?"
DE GELIJKENIS VAN HET GROOTE GASTMAAL .
Jezus had opgemerkt, dat de menschen daar in de hoofdstad graag voornaam wilden wezen, en voor zich de plaatsen
boven aan de tafel uitzochten, als zij op een feest waren .
En op hun eigen gastmalen noodigden zij liefst zeer aanzienlijke menschen en rijken, die hen weer terug konden
noodigen .
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Toen zei Jezus : „Men moest liever gastmalen houden
voor de armen, die niets terug kunnen doen."
En Jezus vertelde
,,Er was een man, die een groot gastmaal aanrichtte, en
velen uitnoodigde . En zij namen de uitnoodiging aan .
Toen nu de tijd kwam, en het feest was bereid, zond hij
zijn dienaar rond om tot de gasten to zeggen : ,Komt nu,
want alles is gereed ."
Maar nu kwamen alien met uitvluchten en verontschuldigingen aan. Tot hun spijt konden zij toch niet komen . Zij
hadden thuis zooveel to doen.
Toen de dienaar met die boodschap thuis kwam, was de
gastheer zeer beleedigd. Daar stonden nu al die heerlijke
gerechten . En de zaal was versierd, de muzikanten besteld
en ,Welkom" stond boven de deur .
Maar toen zei de gastheer tegen den dienaar
„Ga nu uit in straten en stegen in de stad, en haal alle
armen en gebrekkigen, en blinden en kreupelen, en laat hen
binnenkomen en aan tafel gaan ."
Kort daarna kwam de dienaar terug, en zei
,,Heer, ik heb gedaan zooals gij mij bevolen hebt . En
er is nog plaats."
Toen zei de gastheer : ,,Ga dan uit op den weg en bij de
hagen buiten de stad . Daar zult ge nog wel arme dakloozen
vinden . Neem die mee, en dwing ze om binnen to komen,
zoodat mijn huis vol wordt . Want ik zeg u : Er moet geen
plaats zijn, als een van hen, die eerst zijn uitgenoodigd, toch
komen en bij mijn gastmaal willen zijn ."
HET PENNINGSKE DER WEDUWE .
Op een dag was Jezus in den hof van den tempel . En
hij ging vlak over het offerblok zitten, waar de menschen
heen gingen om iets voor Gods tempel en de armen to geven .
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Er waren veel rijken, die veel gaven . Maar toen kwam
er een arme weduwe uit den tempel. Zij was daar binnen
gegaan om to bidden . En zij had bij God troost gevonden
in haar weduwenstaat. En in de vreugde van haar hart
wilde zij God iets geven en een penning in het blok leggen .
Jezus zag hoe zij in haar zak zocht, en een cent vond.
Zij zocht weer, en keerde haar zak om, en vond er nog een .
Die twee centen legde zij toen in het offerblok, en ging been .
Toen riep Jezus zijn discipelen, en zei tot hen
,, Voorwaar, ik zeg u, die arme weduwe heeft het meest
in het blok gedaan ."
,,Hoe is dat mogelijk?" vroegen de discipelen .
„Ja," antwoordde Jezus, „want de anderen gaven maar
van hun overvloed ; maar zij gaf in haar armoede alles wat
zij bezat ."
JEZUS WORDT IN BETHANIE GEZALFD .
In Jeruzalem was de Hooge Raad . Dat waren de Opperpriesters en andere voorname mannen, die to zamen kwamen,
en beraadslaagden over wat het beste voor het yolk was .
En nu besloten zij dan in den Raad, dat het het beste
voor het yolk was, als Jezus gevangen en terechtgesteld werd .
Zij zeiden : ,het beste voor het yolk," maar zij meenden
voor henzelf. Want noch de priesters, noch de Farizeen
waren er mee gediend, als Jezus nog lang zijn onderwijs
voortzette .
Zij konden toch niet dadelijk probeeren Jezus gevangen to nemen . Want hij was ergens buiten de stad, en
zij wisten niet waar. Maar zij vaardigden een bekendmaking
uit, dat wie wist, waar Jezus was, dit bij den Hoogen Raad
moest melden, opdat zij hem konden gevangen nemen .
Toen, een paar dagen voor Paschen kwam Jezus in
Bethanie, bij den Olijfberg, en nam zijn intrek bij Martha
en Maria .
Hij vertelde haar, dat hij maar op het groote reisgezelschap
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uit Galilea, de feestkaravane wachtte, die ieder jaar voor het
Paaschfeest kwam, en waarmee hij zoo vaak was mee gekomen
sinds zijn twaalfde jaar . Als de karavaan kwam, zou hij met
haar mee naar Jeruzalem gaan .
,,En dan zijt ge een kind des doods !" dacht Maria . Want
zij wist van de bekendmaking van de overheid . Maar zij zei
niets . Want zij kon wel aan Jezus zien, dat hij dat ook wist .
Hij zag er uit als een man, die bereid is to sterven . Het was
bijna, alsof Maria een stralenkrans om zijn voorhoofd kon zien .
En later, toen hij aan tafel zat met zijn discipelen, ging
Maria naar binnen, en haalde iets uit haar lade . Dat was
een albasten kruik, met echte, onvervalschte Nardus-olie .
Die had zij lang bewaard, en zij kon er nooit toe besluiten
die to gebruiken. Maar nu wist zij aan wien zij die geven kon .
Zij nam de kruik en ging naar Jezus . En zij brak de
albasten kruik, en goot de zalf over Jezus uit . En het heele
huis werd van den geur van de zalf vervuld .
Toen sprak een van zijn discipelen, die Judas van Iskariot
heette.
„Waarom moet zulk een kostbare zalf worden verspild ?
Die had voor veel geld verkocht kunnen worden, en het
geld had aan de armen kunnen gegeven worden ."
Maar Jezus sprak : ,Berisp haar niet. De armen hebt gij
altijd bij u, en hun kunt ge altijd goed doen . Mij hebt gij
niet altijd. Dat heeft zij begrepen . En ik zeg u : zij heeft
aan mij een goed werk gedaan. Zij heeft mij voor mijn
begrafenis gezalfd . En waar men in de wereld van mij spreken
zal, zal er gesproken worden van wat zij aan mij heeft gedaan . "

DE INTOCHT IN JERUZALEM .
Den volgenden dag kwam de feestkaravaan van Galilea .
En die zou denzelfden dag verder door Bethanie, over den
Olijfberg en Jeruzalem binnentrekken .
Jezus wilde mefl . Hij leende een jongen ezel, de discipelen
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legden een mantel over den rug van het dier, en Jezus zette
zich daarop . En met zijn discipelen om zich heen reed hij
voort, en sloot zich bij de karavaan aan .
De Galileers kenden hem, en begonnen : ,Hozanna !" to
roepen, en groene palmtakken of to breken langs den weg,
en die to zwaaien, of ze op den weg voor hem uit to strooien .
Onder zulk gejubel ging de tocht voort door Bethanie
en den Olijfberg op .
Maar midden onder dit gejubel schreide Jezus. Want hij
dacht er aan hoe hij twaalf jaar oud, bier voor het eerst
gekomen was, en over het Cedron-dal, den hoogen witten
tempel had gezien .
Nu was hij weer op dezelfde plaats, waar het uitzicht over
het Cedron-dal open was .
Een diepe smart greep hem aan.
,,Ach Jeruzalem !" zei hij, ,kon ik u maar de oogen openen
v66r het to laat is . Maar het is nu al to laat . En daarom
zullen de dagen komen, dat uw vijanden over u zullen komen,
een wal om u heen opwerpen, u van alle kanten bedreigen,
u en uw kinderen vertreden, en geen steen op den anderen
laten . Dit alles zal geschieden, omdat gij het uur van uw
bezoeking niet hebt herkend ."
Onder zulke gedachten reed Jezus den Olijfberg of naar
Jeruzalem .
In Jeruzalem, boven op de plaats, waar de tempel stond,
waren op dat oogenblik een menigte menschen bijeen . Dat
waren Paaschgasten, die al aangekomen waxen, en er zich
op hadden verheugd Jezus op het feest to ontmoeten . Zij
waren naar den tempel gegaan om hem daar to zoeken .
En zij stonden nu daar, en spraken over hem, en zeiden
,,Wat meent ge? Denkt ge, dat hij van het feest wegblij ven zal ?"
Want zij wisten, dat de Hooge Raad hem gevangen wilde
nemen en terechtstellen . Maar toen riep er iemand : ,Daar
komt hij aan !"
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En zij konden van die plaats den Olijfberg zien . En zij
zagen Jezus den berg afrijden op een ezel, en zijn discipelen
liepen om hem heen . En een groote schare menschen gingen
voor hem uit, en volgden hem . En zij zwaaiden met palmtakken en riepen : „Hozanna !"
Toen zij daarboven bij den tempel dat alles zagen, viel
hun een voorspelling uit de Heilige Schrift in, die luidde
,,Zie, Jeruzalem, uw koning komt, zachtmoedig, rijdende
op een ezel."
En zij werden vol geestdrift, en haastten zich den tempelberg af, en de stadspoort uit, Jezus tegemoet . En ze deden
mee met het strooien van groene takken voor hem uit, ja
enkelen deden hun bovenkleederen uit, en spreidden die v66r
hem uit op den weg . En zij riepen met de anderen .
,,Hozanna den zoon Davids ! Gezegend hij, die komt in
den naam des Heeren . Hozanna in den hooge!"
Zoo reed Jezus Jeruzalem binnen .
JEZUS DRIJFT DE KOOPLIEDEN UIT DEN TEMPEL .
Het eerste wat Jezus deed, na Jeruzalem to zijn binnengekomen, was, dat hij den tempelberg op en den tempelhof
binnenging, vergezeld van zijn discipelen en vele andere
Galileers .
,,Weg van hier !" riep hij tot alien, die daar zaten en
handel dreven op die heilige plaats, door geld to wisselen,
duiven voor de offers en allerlei andere zaken to verkoopen,
waar iets mee to verdienen was, vooral nu op het feest .
,,Weg van hier !" riep Jezus . ,Staat daar niet geschreven
Mijn huis is een huffs des gebeds? En gij hebt het tot een
roovershol gemaakt !"
Toen ze niet gauw heengingen, ging Jezus naar voren,
en stootte tegen de tafel van een wisselaar, zoodat die omviel
en de geldstukken over den grond rolden . Dit was een teeken
tot den aanval voor de Galileers, die met hem waren . Zij
gingen vooruit, en stootten tegen de tafels en kraampjes en
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duivenkooien, en gooiden ze om, als de eigenaars niet haastig
hun taken bij elkaar pakten, en weggingen . En zoo werd
de tempelhof schoon geveegd .
Toen de priesters en de leden van den raad dat hoorden,
werden zij nog meer verbitterd tegen Jezus . Want de priesters
verdienden geld door die plaatsen to verhuren .
Toch wisten zij niet hoe zij 't zouden aanleggen om hem
gevangen to nemen, zonder dat alien, die Hozanna voor
hem hadden geroepen, de wapens zouden opnemen en hem
verdedigen .
Maar nu voer de duivel in then discipel, die Judas van
Iskariot heette. Hij ging naar een van de hoogepriesters,
en bood aan, voor dertig zilveren daalders zijn Heer en
Meester to verraden . Die priester vertelde dat aan den
Hoogen Raad . En de Raad beloofde Judas dat geld to
betalen, als hij hun kon helpen Jezus op een plaats to vinden,
waar hij gevangen genomen kon worden, zonder dat er een
oploop ontstond .
Van nu aan zocht Judas naar een geschikt oogenblik om
Jezus in hun handen over to geven .

DE LAATSTE MAALTIJD .
Jezus had langzamerhand veel discipelen gekregen, en
onder hen had hij er twaalf uitgekozen, die hem overal
vergezelden, en die ook nu met hem naar Jeruzalem waren
getrokken . Dat waren er dus acht, behalve Petrus en Andreas,
en Jacobus en Johannes, die de eersten waren geweest .
Zooals Jezus die twaalf altijd had liefgehad, terwijl hij met
hen samen was in deze wereld, had hij hen lief tot het
einde toe. En voor het laatst vereenigde hij ze om zich
heen tot een Paaschmaaltijd in een vertrek, dat een man
hem in Jeruzalem had afgestaan .
Alles was zoo mooi voorbereid en in orde gemaakt . En
toen zij aan tafel waren gegaan, zei hij tot hen
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,,Ik heb zoo hartelijk verlangd met u dit Paaschmaal to
houden, v66r mijn lijden begint. Want ik zeg u, ik zal niet
meer met u zijn, v66r we in het Godsrijk komen ."
Toen stond Jezus van tafel op, legde zijn overkleed af, en
bond een linnen voorschoot voor . En hij goot water in
een kom, en ging heen, en knielde bij den stoel van Simon
Petrus, en nam zijn voet .
,,Wat is dat, Heer?" vroeg Petrus . „Wilt gij mij de
voeten wasschen ?"
„Ja, laat mij dat doen," antwoordde Jezus .
,,Neen, nooit in der eeuwigheid zult gij mij de voeten
wasschen !"
Maar Jezus zag hem aan, en zeide : ,Als ik dat niet
doen mag, kunnen wij beiden niets meer met elkaar gemeen
hebben ."
Toen zei Simon Petrus : „Ja Heer, wasch mij dan niet
alleen de voeten, maar ook het hoofd en de handen ."
Maar de Heer glimlachte, en zei : „De voeten wasschen
is genoeg."
Toen waschte hij de voeten van Petrus, en droogde ze of
aan den linnen doek, then hij voor zich gebonden had . En
toen ging hij naar den volgende, en verder de tafel rond,
en waschte hun aller voeten .
Toen Jezus zijn overkleed weer had aangetrokken en aan
tafel had plaats genomen, zeide hij : ,Gij noemt mij Heer
en Meester, en dat ben ik ook . Maar ik ben nu uw aller
dienaar geweest, en heb uw voeten gewasschen . En gij moet
ook elkander dienen, en elkanders voeten wasschen . En ik
hoop, dat gij dat nooit vergeten zult ."
Jezus sprak nog vele liefderijke woorden en vermaningen .
Maar toen hij hun eindelijk iets ten afscheid wilde zeggen,
waren er geen woorden, die alles konden uitdrukken . Jezus
moest op een andere wijze tot hen spreken .
Hij nam brood, hield het in beide handen, en sprak een
gebed uit. Toen keek hij in gedachten verdiept naar het
brood, en toonde het zijn discipelen, en sprak : „Zie - mijn
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lichaam ." En toen brak hij het, en zei : ,Voor U ." En toen
gaf hij den discipelen het brood .
Toen nam hij een beker wijn, deed een gebed, en reikte
hun den beker, terwijl hij zeide : ,Mijn bloed - voor u ."
,,Maar," sprak Jezus toen tot hen, die het dichtst bij hem
zaten, ,ik weet, dat de hand van den verrader over deze
zelfde tafel is . Maar het ware dien mensch beter, dat hij
nooit geboren was .
Laat ons nu heengaan . Nu blijft mij nog over om to
toonen, dat ik den Vader in den hemel liefheb, en doe, wat
Hij mij geboden heeft."
Toen stonden zij op van tafel, Jezus en de twaalf. En een
van de twaalf was Judas van Iskariot .

JEZUS' ZIELSANGST IN GETHSEMANE .
Het was nacht, en de voile maan stond aan den hemel,
toen zij buiten kwamen . Jezus nam den weg naar de beek
Cedron . Want aan den anderen kant van de beek onder aan
den Olijfberg was een tuin, die Gethseman6 heette, waar
hij meermalen den nacht onder den blooten hemel had
doorgebracht .
Nu kon Judas wel begrijpen, waar Jezus heen ging . En
kort daarna zag Jezus hem van de anderen wegsluipen, naar
de stad. En toen wist Jezus, dat hij dien nacht zou worden
verraden - overgegeven in handen van zijn vijanden .
Hij sprak tot de elf, die overgebleven waren : „Gij alien
zult mij afvallen ."
Maar Simon Petrus antwoordde : „Al zouden ook alle
anderen dat doen, ik zal u niet verlaten ."
Maar Jezus zei tot hem
,, Voorwaar, ik zeg u : in dezen nacht, v66r de haan kraait,
zult gij mij driemaal verloochenen ."
Dat wilde Petrus niet gelooven . Maar Jezus wist het beter .
Hij wist hoe eenzaam en verlaten hij in zijn dood zou wezen .
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En het was hem, alsof de dood hem al met ijskoude hand
om het hart greep .
Toen hij voor de beek Cedron gekomen was, nam hij
Petrus en Jacobus en Johannes mee, om iemand bij zich to
hebben, en wat troost bij hen to vinden . Hij stond in den
tuin, leunde op hun schouders, en sidderde en beefde, en
hij sprak
,,Mijn ziel is angstig en bedroefd ten doode. Blijf hier, en
waak met mij ."
Maar de discipelen konden hem niet troosten .
Toen ging hij van hen weg een eind dieper den tuin in,
en wierp zich op den grond, en bad tot God, en vroeg of
hij dat uur niet ontkomen kon, als het mogelijk was .
,,Abba, Vader !" bad hij . ,Bij U zijn alle dingen mogelijk .
Laat then bitteren drinkbeker aan mij voorbij gaan ! Maar niet zooals ik wil, maar zooals Gij wilt, geschiede."
Zoo bad hij eenigen tijd, maar het hielp niet. De doodsangst werd steeds erger . Hij stond op, en keerde naar de
discipelen terug, als om zich bij hen to verbergen. Maar
zij waren in slaap gevallen, waar zij zaten .
Hij ging op Petrus toe, en zei : ,Simon, slaapt gij? Kunt
ge niet een uur met mij waken?"
Daar was geen troost to vinden . En Jezus ging weer heen,
en wierp zich ter aarde, en bad tot God in den grooten angst
van zijn hart . Hij deed hetzelfde gebed, als to voren . Maar
zijn angst steeg . En hij bad heftiger . En zijn zweet werd
als bloeddruppels, die op de aarde vielen .
Toen kwam er eindelijk een engel uit den hemel, die zijn
voorhoofd afdroogde, en hem troostte .
En nu stond Jezus op, en stond daar vastberaden . Hij
ging naar de discipelen, en wekte ze, want zij waren weer
ingeslapen. En hij zei : „De verrader is nabij . Waakt en
bidt, dat gij niet in verzoeking komt."
Terwijl hij nog sprak, kwam een groote schare aan, met
lantarens en zwaarden en knuppels . En voor hen uit ging
Judas. Want hij had met de mannen afgesproken, dat hij,
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dien hij kussen zou, degeen was, then ze grijpen moesten .
Maar Jezus zei : „Judas, verraadt ge mij met een kus ?"
Snel grepen de mannen Jezus . En de discipelen, die nog
niet eens goed wakker waren, werden z66 verward van
schrik, dat zij wegliepen .

JEZUS WORDT VERHOORD EN VEROORDEELD .
Jezus werd weggesleept, terug over de beek Cedron, de
stad in en naar den hoogepriester . Zij duwden en stootten
hem onderweg. En dat was toch in 't geheel niet noodig,
want hij ging stil en rustig voort, en verdedigde zich niet .
De hoogepriester kwam uit zijn bed, en was blij, dat hij
nu Jezus in zijn macht had, zonder dat er een oploop was
geweest .
Aan Judas werden nu de dertig zilveren daalders uitbetaald ; maar die brachten hem geen geluk. Want zijn
geweten ontwaakte, en hij kwam terug met het geld, en
smeet het den Hoogepriester voor de voeten, en zei : „Ik
heb onschuldig bloed verraden !"
De Hoogepriester antwoordde
,,Wat gaat dat ons aan . Dat is uw zaak ."
En Judas ging heen, en hing zich op .
De hoogepriester wilde, dat Jezus zoo spoedig mogelijk zou
terechtgesteld worden, opdat zijn aanhangers geen tijd zouden
hebben om oproer to maken . Maar het ging toch niet aan hem
to vermoorden buiten de wet en een vonnis om . Daarom liet
de Hoogepriester den Hoogen Raad bij zich aan huis bijeenroepen, midden in den nacht . En zij namen Jezus in het
verhoor . En zij konden geen schuld bij hem vinden . Maar
toen vroegen zij hem, of hij de Christus was, de Zoon Gods .
En toen hij daarop : „Ja" had geantwoord, riep de Hoogepriester de raadsleden toe
,,Nu hebt ge allen zijn Godslastering gehoord . Welk
vonnis velt gij nu ?"
Kinderbijbel.
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Toen velden zij eenstemmig het vonnis, dat hij om Godslastering des doods schuldig was .
En toen gingen de raadsheeren weer naar huis .
Jezus werd naar buiten gebracht . Hij was nu een ter dood
veroordeelde gevangene. En hij moest buiten op de plaats
blijven staan onder bewaking, tot het doodvonnis voltrokken
kon worden .
De gerechtsdienaren, die hem bewaakten, dachten : , Zulk
een Godslasteraar ! Hij noemt zich Gods Zoon . Wij zullen
hem wel anders leeren !" En ze spuwden op hem, en sloegen
hem met gebalde vuisten in het gezicht .

PETRUS VERLOOCHENT ZIJN HEER EN MEESTER .
Simon Petrus was meegegaan, toen Jezus uit den tuin van
Gethsemane naar de stad werd gebracht . Maar op een grooten
afstand .
Hij had gezien, dat zij met hem het paleis van den Hoogepriester binnengingen .
Petrus bleef daar buiten heen en weer loopen. En eindelijk
gelukte het hem op de binnenplaats to komen . Daar waren
veel menschen, dienaren en soldaten en anderen . Onder hen
stond Petrus, en zag hoe de raadsheeren het paleis binnengingen en later weer naar buiten kwamen, na Jezus veroordeeld to hebben . Zeventig voorname mannen waren het . En
alien bogen zich eerbiedig voor hen, toen zij over de plaats
kwamen. Petrus ook . Het was immers de overheid . En het
waren zulke waardige mannen .
Later zag hij hoe Jezus naar buiten op de plaats gedrongen werd ; en hij hoorde, dat de hooge overheid hem
als Godslasteraar had veroordeeld . En toen zag hij hoe de gerechtsdienaars op hem spuwden en hens in het gezicht sloegen .
Petrus werd meer en meer verschrikt en verward door dit
alles . Hij begon to denken . „De hooge overheid moet toch
zeker gelijk hebben . Die arrestant daar, die daar staan moet
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en vuistslagen van gerechtsdienaars verdragen, kan toch
waarlijk de Hemelkoning niet zijn, en de Zoon van God .
Dat moet toch een bedrog wezen ."
En Petrus vond, dat het jets was om zich over to schamen,
dat hij de discipel van dien man geweest was .
,,'t Was toch goed," dacht hij, ,dat ik van hem weg kwam
en niet met hem gevangen genomen werd."
Petrus begon de kou van den nacht to voelen, en hij ging
om zich to warmen naar het vuur, dat midden op de plaats
brandde . Daar was een van de dienstmaagden van den
Hoogepriester, die hem scherp aanzag, en zei
„Gij zijt immers een van hen, die altijd met hem meegingen, met hem daar uit Nazareth, Jezus"
,,Wat zijn dat voor praatjes!" zei Petrus, en ging van het
vuur weg .
Kort daarna kwam er iemand naar hem toe, en zei : ,Zijt
gij toch niet een van hen?"
,,Neen, zeker niet!" zei Petrus .
Maar toen kwam een krijgsknecht, en zei : ,Ik zag u immers
zelf in den tuin van Gethsemanb, toen wij hem gevangen
namen . Toen waart gij immers bij hem?"
„Zoowaar ik hier sta," zei Petrus, , ik ken dien mensch niet ."
Op dat oogenblik kraaide de haan .
En Jezus keerde zich om, en zag Petrus aan .
En Petrus herinnerde zich wat Jezus gezegd had : ,V66r
de haan kraait, zult ge mij driemaal verloochend hebben ."
En Petrus ging naar buiten, en schreide bitter .
Want toen de oogen van Petrus en Jezus elkaar ontmoetten, had Petrus gezien, dat het toch geen bedrog was : Jezus
was Loch de Hemelkoning . Wel stond hij daar als een arme
gevangene . Maar Petrus begon al iets als een stralenkrans
om zijn voorhoofd flauw to onderscheiden .
Ja, nu zag Petrus het, zooals Maria in Bethanie .
En nu had hij hem verloochend .
Daarom schreide hij zoo bitter .
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JEZUS WORDT VOOR PILATUS GEBRACHT .
De Hoogepriester en eenigen van de raadsleden waren
naar Pontius Pilatus, den Romeinschen landvoogd gegaan,
om Jezus zoo spoedig mogelijk to doen terechtstellen .
Pilatus wilde het niet . Hij gaf er niet om, dat zij Jezus
voor Godslastering hadden veroordeeld .
Maar zij zeiden : ,Geeft gij er ook niet om, dat hij koning
wil wezen ?"
„Wil hij koning wezen?" zei Pilatus . ,Dien koning moet
ik toch zien ."
En toen werd Jezus van het paleis van den Hoogepriester naar
den burcht gebracht, waar de Romeinsche Landvoogd woonde .
Toen hij binnenkwam, vroeg Pilatus hem
,,Zijt gij een koning?"
Jezus antwoordde : ,Mijn rijk is niet van deze wereld."
,,Maar gij zijt dus een koning?"
„Ja," antwoordde Jezus . „Ik ben een koning. Ik ben
geboren en in de wereld gekomen om van de waarheid to
getuigen. En ieder, die uit de waarheid is, hoort mijn stem ."
Maar Pilatus zei : ,Wat is waarheid ?"
En tot de priesters zei hij
„Ik vind geen schuld in hem."
Toen begonnen de priesters hem van allerlei andere dingen
to beschuldigen, en hem to verhooren, en hem vragen to doen .
Maar hij antwoordde hun niet .
,,Hoort gij niet, wat zij tegen u getuigen?" vroeg Pilatus .
Maar Jezus antwoordde hem met geen enkel woord . En de
landvoogd verwonderde zich zeer .
De landvoogd kon wel begrijpen, dat de priesters Jezus
enkel uit haat en boosheid aan hem hadden overgegeven,
en toen dacht hij, dat hij het yolk zou laten beslissen . Op
de plaats voor den burcht was het volk bijeengestroomd . En
Pilatus ging naar buiten op het groote terras, en sprak tot
het yolk, en zei
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„Ik geef u immers ieder jaar op het Paaschfeest een
gevangene vrij, naar uw keus . Wien zal ik nu heden vrij
geven, Jezus of Barabbas ?"
En hij meende, dat zij Jezus zouden kiezen . Want Barabbas
was een heel slecht mensch - een misdadiger veroordeeld
voor oproer en moord .
Maar de priesters lieten hun aanhangers „Barabbas" roepen .
En zij, die geen aanhangers van de priesters waren, zwegen stil .
,,Maar wat moet ik dan met den ander doen?" vroeg de
landvoogd.
,,Kruisig hem!" riepen zij .
,, Wat heeft hij dan voor kwaad gedaan ?" vroeg Pilatus .
Maar zij bleven maar roepen : ,Kruisig hem ! Kruisig
hem!" En Pilatus, die het gaarne het yolk naar den zin
wilde maken, gaf toen Barabbas vrij, en leverde Jezus aan
de beulen uit om gegeeseld en daarna gekruisigd to worden .

JEZUS GEGEESELD EN METDOORNEN GEKROOND .
Gegeeseld was uitgekleed to worden en aan een paal
gebonden . Dan geslagen met riemen, die bij elken slag
bloedige striemen achterlieten .
Dat werd nu met Jezus gedaan . En hij stond daar stil
en geduldig, en nam de zweepslagen aan, die de zondige
menschen verdiend hadden . Hij kon niet laten nu en dan
zacht to kreunen ; maar hij schreeuwde niet.
Toen namen de soldaten hem mee naar de binnenplaats
van den burcht, en zeiden, dat zij een grap met den Jodenkoning wilden hebben . Zij deden hem een rooden soldatenmantel om, dat moest den koninklijken purperen mantel verbeelden . En zij zetten hem op een stoel en gaven hem een
kroon op, die ze van doornen hadden gevlochten, en die
zij hem hard op het voorhoofd drukten, zoodat het bloed
hem over het gezicht liep .
Toen gaven zij hem een riet in de hand als konings-
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schepter. En toen bogen zij zich voor hem, en noemden hem
,,Uwe Majesteit" .
Pilatus kwam, en zag dat, en het vermaakte hem. En hij zei
„Last ons hem buiten brengen en hem aan het yolk
vertoonen ."
Want het plein buiten den burcht was nog vol menschen,
die bleven wachten om to zien hoe het gaan zou .
Toen moest Jezus opstaan en me6 naar buiten gaan . En
hij droeg de doornenkroon en den rooden mantel en den
schepter van riet . En hij stond op de groote stoep voor de
menigte . En de landvoogd stond naast hem, en vertoonde
hem aan het yolk .
,,Zie, den mensch !" zei hij, en wees op Jezus .
Maar de priesters en gerechtsdienaars en hun aanhangers
riepen dadelijk
„Kruisig hem ! Kruisig hem!"
En Pilatus zei : „Ja, gijlieden will immers, dat ik uw
koning kruisigen zal ! "
JEZUS DRAAGT ZIJN KRUIS.
Toen trokken zij hem zijn eigen kleeren weer aan, en
brachten hem op een plaats achter den burcht, waar een
vreemd ding tegen den muur stond, - een stuk hout of
liever : twee stukken hout, aan elkaar vast gemaakt, het een
langer dan het andere.
Het was een kruis - dat, waar Jezus aan moest sterven .
En hij moest het zelf opnemen en dragen .
Geen van hen wilde het aanraken, als 't niet hoog noodig
was, want het was een akelig ding .
Maar Jezus strekte de handen uit, en greep het kruis,
bijna alsof hij het wilde omarmen .
Want hij dacht er aan, dat dit het kruis was, dat zijn
Hemelsche Vader hem oplegde .
Hij nam het op de schouders en droeg het - langs den
weg, naar de gerechtsplaats.
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't Kruis drukte hem steeds zwaarder, maar Jezus droeg het .
Ja, hij zou het wel dragen, al wankelde hij ook op zijn
voeten .
Maar eindelijk zonk hij neer onder den last, en kon bijna
niet weer opstaan .
Toen dwongen de soldaten een man, die voorbij kwam,
Simon van Cyrene, om het een poos voor hem to dragen .

JEZUS' KRUISIGING EN DOOD .
Toen zij op Golgotha, de gerechtsplaats, kwamen, reikten
zij Jezus wijn, met myrrhe vermengd, om hem to bedwelmen .
Maar Jezus nam het niet .
Toen werd het kruis op den grond gelegd, en Jezus
daarop vastgemaakt met groote nagels door handen en
voeten. En toen zetten zij het kruis overeind, en Jezus zag
uit over de schare en zijn vijanden, die voor het kruis
stonden en zich over zijn dood verheugden . En vlak onder
het kruis stonden de soldaten, en verlootten zijn kleeren, die
zij hem uitgetrokken hadden . En er waren twee andere
misdadigers, die met hem gekruisigd werden, een aan zijn
linkerhand en een aan zijn rechterhand en Jezus in het
midden .
Jezus dacht : ,Wat zal mijn Hemelsche Vader zeggen van
wat de menschen mij aandoen !"
Hij werd angstig om de menschen, en zou zijn handen
ten hemel hebben geheven, als hij 't gekund had, om ongeluk
en straf van hen of to wenden . Dat kon hij niet . Maar hij
verhief zijn stem, en bad
,,Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen ."
Pilatus had een opschrift geschreven, dat boven hem aan
het kruis was vastgemaakt, opdat men zou kunnen zien,
waarom hij terechtgesteld was .
Daar stond : „Jezus van Nazareth, de koning der Joden ."
De priesters kwamen bij Pilatus, en wilden dat opschrift
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veranderd hebben . Zij zeiden : ,Ge hadt niet moeten schrijven : „de koning der Joden" ; maar „Hij zei, dat hij de
koning der Joden was."
Pilatus antwoordde : , Wat ik geschreven heb, dat heb ik
geschreven!"
Terwijl Jezus aan het kruis hing, kwamen er steeds meer
menschen op Golgotha. En zij begonnen tot hem to repen
,,Gij, die anderen helpen wilt, laat ons nu eens zien of
gij uzelf helpen kunt ."
Anderen riepen
,,Als gij Gods noon zijt, kom dan of van het kruis, en
wij zullen u gelooven !"
En weer anderen
,,Hij heeft zijn vertrouwen op God gesteld . Laat ons nu
eens zien of hem dat wat heipt !"
Zoo bespotten zij hem . Ja, zelfs een van de misdadigers
aan het kruis deed mee, en zei spottend : „Gij zijt immers
de Christus. Mij dunkt gij moest uzelf en ons redden ."
Maar de andere wees hem terecht, en zei : ,Schaam u
om zoo to spreken, gij, die nu sterven moet! Laat ons
liever bedenken, dat wij beiden vandaag onze verdiende
straf krijgen ; maar deze hier is geen misdadiger ." En hij
zei : „Jezus, gedenk mijner, als gij in uw rijk komt ."
En Jezus antwoordde
,,Voorwaar, ik zeg u, heden zult gij met mij in het Paradijs zijn !"
Van of negen uur in den morgen had Jezus aan het kruis
gehangen . En toen het twaalf uur was kwam er duisternis
over het geheele land, en dat duurde tot drie uur in den
namiddag .
Toen riep Jezus met luider stem
,,Mijn God, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten?"
Kort daarna zei hij : „Mij dorst ."
Daar stond een vat vol azijn . En dadelijk Rep een van de
soldaten daarheen, en nam een spons, en vulde die met azijn,
zette die op een hyssopstengel en hield die voor zijn mond .

Jezus wordt begraven .

Bladz. 217 .

217

Toen nu Jezus den azijn genomen had, zei hij : ,Het is
volbracht!"
En weer riep Jezus met luider stem
,,Vader, in uw handen beveel ik mijn geest!"
En toen boog hij het hoofd, en gaf den geest .

JEWS VAN HET KRUIS GENOMEN EN BEGRAVEN .
Toen de Romeinsche hoofdman, die de wacht hield vlak
voor het kruis van Jezus, hem zoo zag sterven, zei hij
,,Voorwaar, deze mensch was Gods zoon."
En nu pakten de soldaten alles bijeen, en gingen weg van
Golgotha. Een van hen wilde, eer hij heenging, er zeker
van zijn, dat Jezus werkelijk dood was . En hij stak hem
daarom diep in de zij met zijn lans, en trok die weer terug .
Spoedig waren alle menschen heengegaan . Behalve drie
Galileesche vrouwen, die nog bleven staan . 't Waren drie
vrome vrouwen, die Jezus in Galilea zoo goed gekend hadden .
En zij waren op het Paaschfeest vooral gekomen om hun
Meester, then zij zoo liefhadden, weer to ontmoeten . Zij
heetten Maria van Magdala, Maria, de moeder van Jacobus
en Jozef, en Salome .
De drie vrouwen waren van den morgen of op Golgotha
geweest . Maar zij hadden van verre toegezien . Zij waren
z66 ontzet geweest, dat zij niet dichter bij durfden komen .
Eerst nu, tegen den avond, toen alien waren heengegaan,
kwamen zij dichter bij, en schreiden aan den voet van het
kruis .
Toen kwamen er een paar andere menschen bij . Dat
waren twee voorname Joden uit Jeruzalem, die vonden, dat
het een schande was, dat Jezus' lijk in den kuil bij de boosdoeners zou worden geworpen . En zij hadden van Pilatus
verlof gekregen hem van het kruis to nemen, en hem een
behoorlijke begrafenis to geven . Zij hadden een groot laken
bij zich . En heel voorzichtig namen zij het lijk af, en wik-
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kelden het in het Taken . Toen droegen de mannen het weg,
en legden het in een leeg graf, dat in een rots in de nabijheid uitgehouwen was .
Zij hadden zich ook kostbare kruiden aangeschaft, ongeveer honderd pond myrrhe met aloe vermengd . Dat moest
voor het balsemen van het lijk dienen . Maar daar konden
zij then avond niet mee klaar komen . En den volgenden dag
was het sabbat, de heilige rustdag. Dus eerst den dag
daarna konden zij komen en het lijk goed verzorgen .
Toen lieten zij het lijk daar liggen, rolden een grooten
steen voor den ingang van het graf, en gingen naar huis .

DE VROUWEN BIJ HET GRAF.
De drie vrouwen, Maria van Magdala, Maria en Salome,
hadden de plaats onthouden, waar Jezus' lijk gelegd was .
Zij wilden niet, dat de mannen van Jeruzalem alleen aan
hem de laatste eer bewezen . Er moesten ook nog liefderijke
handen van huis, van Galilea daartoe meewerken . Daarom
kochten zij welriekende kruiden, en toen de Sabbat voorbij
was, kwamen zij, heel vroeg op den eersten dag van de
week bij het graf, juist toen de zon opging .
Zij zeiden tot elkaar : ,Wie zal den steen voor ons wegwentelen van den ingang van het graf?" Want die was
heel groot . Maar toen zij vlak bij het graf kwamen, ontdekten
zij, dat de steen al weggewenteld was .
En toen zij nu in het graf kwamen, zagen zij daar een
engel zitten in lange, witte kleeren . En zij krompen ineen
van schrik . Maar hij zei tot hen
,,Weest niet verschrikt . Gij zoekt Jezus van Nazareth, den
gekruiste . Hij is niet hier . Hij is opgestaan ! Zie, daar is
de plaats, waar zij Hem gelegd hebben . Maar ga heen, en
zeg aan Zijn discipelen, en aan Petrus, dat Hij u vooruit is
gegaan naar Galilea . Daar zult gij Hem zien, zooals Hij u
gezegd heeft ."

Jezus en de discipelen in Emmaus .
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JEZUS OPENBAART ZICH AAN TWEE DISCIPELEN
IN EMMAUS .
Dienzelfden dag waren er twee discipelen - zij waren
niet onder de twaalf, maar toch leerlingen van Jezus - die
naar het dorp Emmaus gingen, vrij ver van Jeruzalem .
Zij liepen met elkaar to spreken over al deze dingen, die
gebeurd waren . En terwijl zij zoo voortgingen en dit met
elkaar bespraken, kwam Jezus bij hen, en ging met hen mee .
Maar zij ontdekten in 't geheel niet wie hij was .
Hij zei : ,Waar loopt ge over to spreken ? Ge ziet er zoo
bedroefd uit ?"
Een van hen, die Cleophas heette, zei tot hem : ,Zijt gij
een vreemdeling in Jeruzalem, dat gij niet weet, wat er
dezer dagen is geschied ?"
,, Wat is er ?" vroeg Jezus.
,,Dat alles van Jezus van Nazareth, die een man Gods
was, machtig in daden en woorden voor heel het yolk ; en
hoe de hoogepriesters en de Raad hem ter dood veroordeeld heeft, en hem laten kruisigen . Wij hadden gehoopt, dat hij het wezen zou, die Israel zou verlossen .
Maar het is nu al de derde dag, sinds dat gebeurde.
Ja, van morgen waren er wel enkelen van onze vrouwen,
die ons verschrikt kwamen maken, en ons vertellen, dat zij
heel vroeg bij het graf geweest waren, en een visioen van
een engel hadden gehad, die zei, dat hij leefde . Maar . . . ."
,,O wat zijt ge toch ongeloovig en onnadenkend !" barstte
Jezus uit. „Kent gij de heilige schriften dan niet? Begrijpt
gij niet, dat de Christus dit alles lijden moest om in to
gaan in zijn heerlijkheid?"
En nu begon hij met Mozes, en verklaarde hun alle
voorspellingen in de heilige schrift .
Intusschen waren zij bij het dorp gekomen, waar zij heen
wilden . En Jezus maakte een beweging als om verder to
gaan . Maar zij noodigden hem dringend, en zeiden : ,Blijf
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bij ons, want het gaat tegen den avond, en de dag loopt
ten einde."
En hij ging met hen naar binnen . Maar toen hij nu met
hen aan tafel zat, en het brood nam, het zegende, het
brak, en het hun gaf, werden hun oogen geopend . En zij
herkenden hem .
Maar op datzelfde oogenblik verdween hij uit hun oogen .
Toen zeiden zij tot elkaar
„Ja, brandden niet onze harten in ons, terwijl hij tot ons
sprak op den weg, en de schrift voor ons verklaarde ." En
zij stonden dadelijk op, en keerden naar Jeruzalem terug, en
vonden de elf verzameld en de andere discipelen, die hen
ontvingen met het bericht : „De Heer is werkelijk opgestaan
en Simon heeft hem gezien ."
En nu konden zij dan ook vertellen, dat zij hem gezien
hadden en hem herkend, toen hij het brood brak . Maar zij
waren dus niet de eersten, die den Heer, die opgestaan was,
hadden gezien . Neen, Simon Petrus was de eerste geweest.
Wat de Heer toen tegen hem gezegd had - dat vertelde Simon niet. Misschien had hij hem alleen maar in de
oogen gezien, en hem toegelachen, zoodat Petrus weer blij
kon zijn .
JEZUS OPENBAART ZICH AAN DE ELF DISCIPELEN .
De elf discipelen trokken naar Galilea, en kwamen bijeen
op een berg, waarheen Jezus hen geroepen had . Toen zij
daar bijeen waren, verscheen Jezus voor hen . En alien vielen
op de knieen. Toen trad hij op hen toe, en sprak
,,Mij is alle macht gegeven in den hemel en op aarde .
Ga daarom heen, en maak alle volken tot mijn discipelen,
door ze to doopen in den naam des Vaders, des Zoons en
des Heiligen Geestes . En leer hun alles to houden, wat ik u
bevolen heb . En zie, ik zal met u zijn alle dagen tot het
einde der wereld ."

