57 Dagelijks leven in de Bijbel-7 Overlijden en begraven (2)
Je weet vast wel wat een mummie is. In het Oude Egypte werden de
koningen - Farao's – na hun dood gebalsemd. Hun lichamen vergingen
dan niet, maar verdroogden. Veel Farao's bouwden tijdens hun leven
piramides met grafkamers. Ze geloofden dat ze eeuwig leefden, maar
alleen als het lichaam goed bleef. Daarom kregen ze eten, drinken,
kleren, zwaarden en schatten mee in hun graf. Soms zelfs hun bedienden! De ingang van de grafkelders werd goed verborgen voor rovers.
Maar voordat er Farao’s waren, werd iedereen zonder kist in het zand
gelegd. De zon maakte dat gloeiend heet. De lichamen verdroogden
daarin snel, en mummificeerden een op natuurlijke manier. Maar op
een gegeven moment wilden de Farao’s en andere belangrijke mensen
niet meer bij de gewone mensen begraven worden. Ze bouwden tijdens hun leven prachtige
grafkamers. Tot hun schrik hing daar al snel een
vieze lucht. De lichamen die erin werden gelegd
bleven niet goed, zoals in het hete zand. Dat was
een ramp, want dan zouden ze niet eeuwig leven.
Geleerden zochten daarom naar een oplossing, en
vonden het balsemen uit. Balsemen duurde minstens 70 dagen en was dus erg duur. Behalve de
Farao's lieten alleen rijke mensen zich balsemen. Daarna werden ze in
een mooi versierde stenen kist, een sarcofaag, gelegd.
De Israëlieten moesten niets van balsemen hebben. Zij geloofden in
de opstanding, en niet dat je naar een andere bestemming ging. Waarom zou het lichaam dan goed moeten blijven? Het wonder was juist
dat als God uit het stof mensen kan maken, Hij ze ook kan terugroepen uit de dood. Eerst legden ze een lichaam dan ook gewoon in het
zand of in een grot. Om het graf te kunnen bezoeken, begon men rijke
mensen in doeken met veel kruiden te wikkelen. Kruiden zorgden voor
een lekkere lucht. Na drie dagen ging het graf dicht, want dan begon
het lijk langzaam te vergaan. Jakob en Jozef stierven in Egypte en
werden wel gebalsemd. Jakob wilde niet in Egypte begraven worden.
Omdat de reis lang was, zou zijn lichaam zonder het te balsemen niet
goed blijven. Jozef wist dat het volk weer terug zou gaan naar het
beloofde land. Hij wilde dat zijn lichaam dan meegenomen zou worden,
als herinnering aan de vervulling van Gods beloften.
Afbeelding: Afbeelding: ancient-origins.net

www.metopenbijbel.nl

Jij en de Bijbel

