
Wegwijs
in de Bijbelboodschap

Oude Testament 1
de boeken van Mozes

Jan Koert Davids

Het Bijbelverhaal eenvoudig verteld door



2 

Impressum

Wegwijs in de Bijbelboodschap
Oude Testament Deel 1
De boeken van Mozes

Jan Koert Davids

Een uitgave van
Met Open Bijbel

Postbus 124
6710 BC  Ede

Dit boek is betaald uit giften en is niet bestemd voor verkoop

Met Open Bijbel is een initiatief van Broeders in Christus Nederland

1e druk december 2021

De inhoud van dit boek mag vrij, maar ongewijzigd, worden geciteerd,
mits met bronvermelding.

De Bijbelpassages zijn genomen uit de Nieuwe Bijbel Vertaling van 2004

Illustratie cover
“The Cross”, ©Shevon Gallery of Design, 2011

www.shevon-johnson.artistwebsites.com

Illustraties binnenwerk
De herkomst van de illustraties is op de wijze zoals de rechthebbenden

aangeven vermeld. In de overige gevallen is gebruik gemaakt van illustraties uit 
het publiek domein, waarvan de herkomst ons onbekend is.

In het geval u meent rechten te kunnen laten gelden op  een in dit boek
gebruikte illustratie, dan kunt u contact met ons opnemen.



 3

Inhoud

Voorwoord       5

Het boek Genesis

1 De Schepping       8
2 Adam en Eva      13
3 Kaïn en Abel     18
4 De wereld vóór de zondvloed     23
5 Noach en de ark     28
6 De zondvloed     33
7 Een nieuw begin     38
8 De bouw van een stad en een toren     43
9 God roept Abram     48
10 Gods verbond met Abram     53
11 Gods beloften aan Abraham (1)     58
12 Abraham en Ismaël     63
13 Gods beloften aan Abraham (2)     68
14 Abraham en Isaak     75
15 Een vrouw voor Isaak     81
16 Isaak, Rebekka, Jakob en Esau     86
17 Bedrog en vlucht van Jakob     91
18 Jakob bij zijn familie in Haran     96
19 Jakob verlaat Laban    104
20 Jakobs angst voor Esau en strijd met een engel    109
21 Jakob en Jozef    114
22 Jozef in Egypte    119
23 Jozef wordt koning van Egypte    124
24 Jozef maakt zich aan zijn broers bekend    129
25 De familie Israël naar Egypte    134
26 Jozef overlijdt    139

Het boek Exodus

27 De geboorte van Mozes    144
28 Mozes helpt zijn volk en vlucht    148
29 Mozes gaat terug naar Egypte    153
30 De HEER komt om Zijn volk te bevrijden    158
31 Nog meer plagen in Egypte    163
32 De laatste drie plagen    168



4 

33 Het Pesach en de uittocht    173
34 De HEER redt de Israëlieten van de Egyptenaren    178
35 Ongeloof en ontevredenheid    183
36 De HEER sluit een verbond met de Israëlieten    188
37 De Tabernakel    193
38 De Israëlieten maken een gouden stierkalf   202
39 De Naam van de HEER   206

Het boek Leviticus

40 Voorschriften voor een koninkrijk van priesters ..214

Het boek Numeri

41 Ongehoorzaamheid en opstandigheid   222
42 Harde lessen   227
43 Eindelijk naar het belooofde land   232
44 Bileam en de koning van Moab   237
45 Het einde van Mozes’ leven   242

Het boek Deuteronomium

46 De verhouding tot de HEER   250
47 De verhouding tot andere mensen   255
48 De zegen en de vloek   259



 5

Voorwoord

Op een dag zag Filippus – één van Jezus’ dienaren – een reiswagen, 
waarin een man uit Ethiopië zat. Hij had een boekrol in zijn han-
den, en las de woorden daarin hardop. Filippus herkende die woor-
den meteen toen hij ze hoorde: ze waren van de profeet Jesaja. 
Maar het waren niet de makkelijkste woorden die de man las. 
Daarom vroeg Filippus hem: “Begrijpt u ook wat u leest?”. De man 
keek hem aan, en zei: “Hoe zou dat kunnen als niemand mij uitleg 
geeft?”. Daarop nodigde hij Filippus uit om in te stappen, en hem 
de uitleg te geven die hij nodig had.

We zouden deze man kunnen zien als beginnend Bijbellezer. Hij 
was in Jeruzalem geweest, en onder de indruk geraakt van het ge-
loof in één God. Omdat hij meer wilde weten van het Joodse volk, 
en hun geloof, had hij één of meer boekrollen gekocht. Jij bent 
ook een beginnend Bijbellezer. Misschien zijn je thuis of op school 
Bijbelverhalen verteld, en wil je nu zelf de Bijbel gaan lezen. Mis-
schien heb je die verhalen nooit gehoord, maar ben je op zoek 
naar de God van de Bijbel; of gewoon naar de zin van het leven. Je 
hebt vast wel eens geprobeerd de Bijbel te lezen. Dan heb je 
waarschijnlijk gemerkt dat dit nog niet zo makkelijk is. De taal is 
soms moeilijk, en er staat zoveel in dat je je afvraagt of je dat 
allemaal moet weten. En zoals het voorbeeld van de man uit Ethio-
pië laat zien, is het geen schande toe te geven dat je het niet be-
grijpt. ‘Alle begin is moeilijk’, zeggen we wel eens.

Dit boek gaat over het Oude Testament. Het is geschreven voor 
tieners die te groot zijn voor de Kinderbijbel. Maar ook voor vol-
wassenen die onbekend zijn met de Bijbel, en eenvoudig willen be-
ginnen. Kortom: voor iedereen die de Bijbel zelf nog net een stap-
je te ver vindt. Wie de verhalen kent zal ze herkennen. Maar er 
wordt meer verteld dan de verhalen alleen. Ze zijn geplaatst in 
het raamwerk van Gods werk met en onder mensen. Zo worden ze 
van mooie verhalen en Bijbelse geschiedenis tot één doorlopend 
verhaal; ja, tot levende werkelijkheid. En dat is nodig wil je de 
boodschap daarin begrijpen en je eigen maken.

Als schrijver van dit boek geloof ik wat Paulus zei, namelijk dat 
“de heilige schriften je wijsheid kunnen geven, zodat je wordt ge-
red door het geloof in Christus Jezus”. Want de goede boodschap 
in de Bijbel is “Gods reddende kracht” voor wie geloven. God wil 
dat je gaat begrijpen waarvan je gered moet worden, en hoe Hij 
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je redt. Daarom heeft Hij Zijn dienaren de geschriften van de 
Bijbel laten schrijven. Het is Zijn Woord waarmee Hij tot je 
spreekt. Al lezend in dit boek word je wegwijs in dat Woord van 
God.

Maar waarom het Oude Testament lezen? Heeft zo’n oud boek ons 
nog wat te zeggen, nu de Heer Jezus Christus is gekomen en we 
het Nieuwe Testament hebben?

De Bijbel begint met de woorden “In het begin”. De Heer Jezus 
wees daar in zijn toespraken enkele keren op. Dus kennelijk doet 
het er wat toe wat er over dat begin is geschreven. Het begin is 
echter niet beperkt tot de schepping, maar is alles wat God heeft 
gezegd en gedaan, om aan te geven dat Hij de mensen wil redden 
van zonde en dood. Daarom begint de apostel Johannes zijn evan-
gelie met de woorden: “In het begin was het Woord”, en vertelt 
dan dat Gods Woord werkelijkheid is geworden in de Heer Jezus 
Christus. Hij is het waar Hij van het begin af over heeft gespro-
ken. Zonder dat begin in vooral Genesis kunnen we niet begrijpen 
wat God heeft gedaan en nog steeds bezig is te doen om Zijn plan 
en werk af te maken. Daarom is het dus belangrijk om meer over 
dat begin te weten. En dat probeer ik je in dit boek te vertellen.

Om de leesbaarheid van dit boek te vergemakkelijken heb ik de 
Nieuwe Bijbel Vertaling gebruikt.

Veel leesplezier, en Gods zegen bij je zoektocht naar Hem!

Jan Koert Davids
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Bijbelgedeelte: Genesis 1

God heeft de natuurwereld gemaakt

De eerste woorden in de Bijbel vertellen dat God de Maker, de 
Schepper, is van alle dingen: “In het begin schiep God de hemel en 
de aarde”. De zon, de maan en de sterren, in hun ruime banen in de 
hemel, heeft Hij gemaakt. De hoge bergen en de stromende rivie-
ren, de vissen in de zee en de vogels in de lucht, de dieren die 
overal op aarde leven – alles is van Hem. Ook wij danken ons leven 
aan God, de HEER. Hij maakte ons, en daarom zijn wij van Hem.

Een geschikte woonplaats voor mensen

De aarde was eerst een om de zon draaiende, gloeiende bal. Lang-
zaam koelde zij af en werd na lange tijd helemaal bedekt door wa-
ter. Er hingen zoveel dampen, dat het zonlicht daar niet doorheen 
kon komen; het aardoppervlak was daarom ‘aardedonker’. Maar ten 
slotte vond God de tijd gekomen voor de volgende stap in Zijn 
plan. Hij wilde de aarde voorbereiden om de prachtige woonplaats 
te worden voor ontelbaar veel vormen van leven, zelfs meer dan 
de mens tot nu toe heeft ontdekt.

God had de aarde in een baan gebracht waarin zij op de beste af-
stand van de zon ronddraaide. Niet te dichtbij, want dan zou alles 
verbranden, niet te ver weg, want dan zou alles bevriezen. De 
(denkbeeldige) as waarom de aarde draait staat schuin, en de 
hoek is zo precies dat we op vaste tijden wisselende jaargetijden 
hebben. Ook de twee polen krijgen op hun tijd licht en zonne-
schijn. De aarde heeft ook precies de goede grootte, niet te klein 
en niet te groot. De vierentwintig uur die de aarde nodig heeft om 
haar as te draaien, is precies wat het leven nodig heeft. Niet te 
langzaam, want tijdens een lange, donkere nacht van 243 aardeda-
gen, zoals op de planeet Venus, zou alles bevriezen. Maar ook niet 
zo kort dat hete landen ’s nachts niet kunnen afkoelen. Ook is de 
verhouding van zee en land volgens wetenschappers precies goed.

Dit alles – en nog veel, veel meer – laat ons een wijze Schepper 
zien, Die heel goed wist wat Hij deed toen Hij het heelal maakte 
en de aarde voorbereidde om er mensen op te laten wonen.

1 De schepping
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God zei …

Hoe heeft God die duistere, met water bedekte, aardbol klaarge-
maakt voor vissen en vogels, dieren en mensen? Dat vertelt de 
Bijbel niet; en gelukkig maar, want een uitleg van hoe God dat alle-
maal deed was veel te moeilijk geweest voor de eerste mensen, en 
waarschijnlijk zelfs niet genoeg voor de knappe geleerden in deze 
tijd. Bovendien is de Bijbel geen boek dat het antwoord geeft op 
al onze nieuwsgierige vragen. De Bijbel vertelt dat God alles 
heeft gemaakt, en God vraagt ons te geloven wat Hij zegt. En dat 
is al moeilijk genoeg...

Genesis hoofdstuk 1 kun je lezen zoals je in een natuurboek leest. 
Er zijn zeven ‘plaatjes’, en elk ‘plaatje’ laat het werk van een hele 
‘dag’ zien. In totaal laten die ‘plaatjes’ zeven ‘dagen’ zien. Zes 
daarvan zijn ‘werkdagen’ en de zevende is een ‘rustdag’. Op elk van 
deze zeven ‘dagen’ klinkt de machtige stem van de Schepper: 
“Toen sprak God …”, of: “En God zei …”.

Verderop in de Bijbel wordt verteld dat God heel veel sterke en-
gelen in Zijn dienst had, die klaar stonden om te doen wat Hij hun 
zei. God vertelt de man Job hoe blij de engelen waren toen de 
schepping helemaal klaar was: “het gejubel (of gejuich) van alle 
zonen van God”. Maar Genesis hoofdstuk 1 geeft alle lof aan God, 
en zegt niets direct over engelen. “Door het woord van de HEER is 
de hemel gemaakt … want hij sprak en het was er, hij gebood en 
daar stond het”. De woorden: “Gods geest zweefde over het wa-
ter” vertellen dat Zijn scheppende kracht overal te merken was. 
De Geest van God, die later was in de profeten, in de Heer Jezus, 
en in de apostelen, en hen ingaf wat zij zeggen moesten en in 
staat stelde wonderen te doen, werkte in het begin om de wereld 
te maken.

De eerste dag

“God zei: ‘Er moet licht komen’, en er was 
licht”. De aarde was toen nog bedekt met 
een dikke mist, zodat de zon, de maan en 
de sterren niet zichtbaar waren. Net als 
lucht was er licht nodig voor al het leven 
dat God zou maken.

Dit was genoeg gedaan voor één ‘dag’. God 
had iets in gang gezet dat het mogelijk 
maakte dat er straks planten konden groei-
en. “Het werd avond en het werd morgen. 
De eerste dag”.

Afbeelding: Evguenia Silvina – Pinterest 
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De tweede dag

Gods machtige stem klonk weer, nu over het water. Er kwam een 
scheiding tussen de waterdamp 
in de wolken in de lucht en het 
water op de aarde beneden. 
Rivieren stroomden naar de zee 
en alle zeeën kregen vaste oe-
vers. “U stelde een grens die 
zij niet mogen overschrijden 
(waar zij niet overheen mogen 
gaan), nooit weer zullen zij de 
aarde bedekken”. Een vinding-

rijke kringloop van waterdamp, wolken, wind, regen en rivieren 
zorgde ervoor dat overal op aarde leven gevend, zoet water werd 
verspreid. We weten tegenwoordig dat er boven de aarde een 
dampkring is, en dat de zwaartekracht van de aarde ervoor zorgt 
dat al het water op en boven de aarde niet in het heelal verdwijnt.

De derde dag

Zo was er licht, land en water. Nu kon God de volgende stap ne-
men. Hij bedekte de aarde met groen gras en geurige, kleurige 
bloemen, met struiken, en 
bomen, die hielpen de lucht 
te zuiveren. Bovendien gaf 
iedere plant haar eigen 
zaadjes, die in de vochtige 
aarde vielen, waar zij ont-
kiemden en zorgden voor 
weer nieuwe planten. Op de-
ze manier is de eerste – na-
tuurlijke - schepping tot nu toe blijven bestaan.

De vierde dag

De wolken in de lucht waren zo dun en klein geworden, dat de zon 
zichtbaar werd. Hij straalde licht en warmte naar de aarde uit. En 
als hij achter de horizon verdween, zag je de maan en ontelbare 
sterren aan de nachthemel. Eén van de Bijbelschrijvers – Jesaja –
zag ze als een groot leger dat iedere avond uittrekt: “Kijk om-
hoog: wie heeft dit alles geschapen? Hij laat het leger sterren 
voltallig uitrukken, hij roept ze bij hun naam, één voor één; door 
zijn kracht en onmetelijke grootheid ontbreekt er niet één”. Alle 
hebben hun eigen vaste baan en draaien onophoudelijk rond in de 
oneindige ruimte.

Afbeeldingen: Iakov Kalinin – Fotolia; Larisa Koshkina – Pixabay 
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Als je wel eens een film hebt gezien over het heelal, zul je ge-
merkt hebben dat zelfs wetenschappers vol verbazing zijn over 
hoe groot het heelal is en hoeveel sterrenstelsels er daarin zijn. 
David schreef eens een psalm, waarin Hij zich erover verbaasde 
dat God, Die zo iets groots heeft gemaakt, omkijkt naar die kleine 
zondige mens op de kleine bol die aarde heet: “Zie ik de hemel, 
het werk van uw vingers, de maan en de sterren door u daar be-
vestigd, wat is dan … het mensenkind dat u naar hem omziet?”

De vijfde dag

Een nieuwe ‘dag’ brak aan, waarop al het water op aarde vol met 
levende schepsels zou worden: van het allerkleinste groene plank-
ton, dat je haast niet kunt zien, tot de enorme walvissen toe. Vis-
sen spartelden in het water van de bruisende golven en zwommen 
in de rivieren en beken. In de lucht boven de aarde verschenen 
vogels, die daar net zo thuis waren als vissen in het water. Of het 
nu snel vliegende zwaluwen of zwevende arenden waren.

Naast het ruisen van de wind in 
de bomen en het dreunen van 
de donder, waren nieuwe gelui-
den te horen. Als je gelooft, 
klinkt het tjilpen en tjirpen, 
het kirren en kwekken, waar-
mee de vogels een nieuwe dag 
begroeten, als een dankbare 
lofzang aan hun Schepper, die 
in Zijn niet te meten macht en 
wijsheid zulke prachtige schepsels heeft gemaakt.

Toen deze vijfde ‘dag’ ten einde liep, bekeek de grote Bouwmees-
ter en Kunstenaar van alles Zijn werk op aarde. En weer vond Hij 
alles goed, omdat het was geworden zoals Hij het bedacht had.

De zesde dag

Het land op aarde was nog leeg. Vissen bevolkten de zee en vogels 
scheerden door de lucht en nestelden in de bomen. Op deze nieu-
we ‘dag’ sprak God een zesde keer. Nu om de aarde vol te maken 
met allerlei soorten landdieren: “God zei: ‘De aarde moet allerlei 
levende wezens voortbrengen: vee, kruipende dieren en wilde die-
ren.’ En zo gebeurde het”. Overal op aarde verschenen heel veel 
verschillende dieren. Ze zochten hun eigen plekje om te wonen op 
de graslanden, in de bossen en op de bergen.

De schepping was nu bijna klaar, maar het beste moest nog komen. 
God wilde alle verschillende levensvormen die Hij gemaakt had, 

Afbeelding: Shigeki Umeta – Pixabay 
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onder toezicht stellen van een wezen dat meer zou weten en kun-
nen dan vissen, vogels en dieren. Natuurlijk had Hij die taak aan 
Zijn engelen kunnen geven. Maar Hij zette de kroon op Zijn schep-
ping door de mens te maken: “God zei: ‘Laten wij mensen maken 
die ons evenbeeld zijn, die op ons lijken; zij moeten heerschappij 
voeren over de vissen van de zee en de vogels van de hemel, over 
het vee, over de hele aarde en over alles wat daarop rondkruipt’”. 
Met de woorden “Laten wij” laat God Zijn engelen in de hemel 
meehelpen aan wat Hij gaat doen. Zoals God Zelf is de mens een 
denkend wezen.

Wat een voorrecht heeft God de mensen gegeven, toen Hij al Zijn 
prachtige schepselen aan hun goede zorg toevertrouwde. De 
Psalmdichter David schreef hierover: “U hebt hem bijna een god 
gemaakt, hem gekroond met glans en glorie, hem toevertrouwd 
het werk van uw handen en alles aan zijn voeten gelegd: schapen, 
geiten, al het vee, en ook de dieren van het veld, de vogels aan de 
hemel, de vissen in de zee en alles wat trekt over de wegen van de 
zeeën”. 

De zevende dag

De hele schepping was nu klaar, maar er kwam nog een dag – een 
rustdag. Natuurlijk niet omdat de HEER moe was geworden van al 
Zijn werk! Dit rusten betekende dat er geen nieuwe schepselen 
meer bij kwamen; en ook dat God de HEER plezier had in alles wat 
Hij gemaakt had: “God zegende de zevende dag en verklaarde die 
heilig [een dag die speciaal voor Hem was] , want op die dag rustte 
hij van heel zijn scheppingswerk”. Vanaf dat moment ging God er-
voor zorgen dat Zijn mooie schepping bleef bestaan.

De mens moest leren Gods voorbeeld te volgen, door zes dagen te 
werken en de zevende dag door te brengen in rust. God zei later 
tegen Zijn volk Israël: “Zes dagen lang kunt u werken en al uw 
werk doen, maar de zevende dag is een rustdag, die gewijd is aan 
de HEER, uw God; dan mag u niet werken. Dat geldt voor u, voor uw 
zonen en dochters, voor uw slaven en slavinnen, voor uw vee, en 
ook voor vreemdelingen die bij u in de stad wonen. Want in zes 
dagen heeft de HEER de hemel en de aarde gemaakt, en de zee 
met alles wat er leeft, en op de zevende dag rustte Hij. Daarom 
heeft de HEER de sabbat gezegend en heilig verklaard”.

De Bijbel vertelt dat de Heer Jezus een nog mooiere en altijd 
blijvende rustdag op aarde zal brengen, wanneer Hij terugkomt. 
De nare dingen van het leven nu – ziekte en pijn, ruzie en geweld –
zullen er dan niet meer zijn. Dan pas zal Gods schepping echt he-
lemaal klaar zijn.
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Bijbelgedeelte: Genesis 3

Leren leven zoals God dat wil

Evenals de dieren die God op de zesde dag maakte, was Adam een 
wezen van vlees en bloed. Net als zij leefde hij door steeds te 
ademen. Maar anders dan de dieren had hij een bijzonder ver-
stand, en een besef van het bestaan van God en van wat goed en 
kwaad is. Hij leek veel meer op de engelen, die regelmatig met 
hem spraken, dan op één van de dieren. En het was Gods bedoeling 
dat Adam, en alle andere mensen die uit hem zouden voortkomen, 
op zekere dag net als die engelen zouden worden: wezens die niet 
kunnen sterven, die volmaakt zijn. De mensen moesten op aarde 
zijn wat de engelen in de hemel zijn: dienaren die God uitstuurt 
om gehoorzaam Zijn plan uit te voeren.

Toen Adam zijn ogen opsloeg nadat God hem had gemaakt, had hij 
geen idee hoe hij moest leven en wist hij niets van de wereld om 
hem heen. Zoals alle jonge mensen moest Adam dat leren. Maar hij 
had geen ouders, en dus moest God hem dat leren. En Hij gaf Zijn 
engelen in de hemel die taak. Het was de bedoeling dat Adam toe-
zicht ging houden op alles wat God op aarde had gemaakt. Dat be-
gon in het klein. God liet engelen voor Adam een tuin maken, die de 
Hof van Eden wordt genoemd, waar hij kon leren hoe hij zijn taak 
moest doen. Hij begon namen te geven aan de vogels, vissen, insec-
ten, reptielen, dieren, enzovoort, om hem heen, en die de engelen 
bij hem brachten. Zo leerde hij ze kennen en herkennen.

Hij merkte al gauw 
dat al die verschil-
lende dieren een 
paartje vormden –
een mannetje en een 
vrouwtje – en dat zij 
kleine diertjes 
‘maakten’. Maar zelf 
had hij geen vrouw, 
en na verloop van 

2 Adam en Eva

Afbeelding: laiwinee – Pixabay 
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tijd begon hij zich eenzaam te voelen. Hij verlangde naar een an-
der mens, met wie hij kon praten en werken. Na enige tijd gaf God 
hem wat hij zo graag wilde. Eva was geen aparte schepping, maar 
werd op wonderbaarlijke wijze uit Adam gemaakt. Daarom zei hij, 
toen hij haar zag: “Deze is eindelijk been van mijn gebeente en 
vlees van mijn vlees. Mannin zal zij heten, omdat zij van de man is 
gekomen”. Het was Gods bedoeling dat in de toekomst een man  
één vrouw zou kiezen, om hun hele leven bij elkaar te blijven, bij 
elkaar te wonen en eigen kinderen te hebben. “Zo komt het dat 
een man zich losmaakt van zijn vader en moeder en zich verbindt 
aan zijn vrouw, met wie hij één van lichaam wordt”.

De proeftijd

Er was nog iets dat Adam moest leren: net als de engelen altijd 
doen wat God zegt. Als je ergens gaat werken, krijg je meestal 
vóór je vaste aanstelling een proefperiode, waarin je laat zien dat 
je voor je taak geschikt bent. En als dat zo is, heb je later de 
kans hogerop te komen. Adam kreeg ook een proefperiode, om te 
laten zien dat hij wilde doen wat God zei. Zo kreeg hij de gelegen-
heid te bewijzen dat hij het waard was Gods geschenk van eeuwig 
leven te krijgen. Toen wij leerden lezen, kregen we eerst boekjes 
met plaatjes waar heel eenvoudige woorden en korte zinnetjes bij 
stonden. Daarna kregen we wat moeilijkere boekjes. Op dezelfde 
manier moest Adam eerst leren iets te doen dat eigenlijk heel 
makkelijk was. In de Hof stonden allerlei bomen. Van het fruit 
daaraan mocht hij eten zoveel hij wilde. Hij mocht ook eten van 
een boom die de ‘levensboom’ heette. Die stelde de gehoorzaam-
heid voor, die leven geeft. Zo lang de mens God gehoorzaamde, 
mocht hij daarvan eten en stierf hij niet. Dus toen God zei dat er 
tussen al die bomen één was, waarvan hij beslist niet mocht eten, 
was dat voor Adam een niet moeilijk te snappen verbod. En omdat 
God hem dat had verteld, wist hij heel goed wat er zou gebeuren 
als hij toch van die boom at: “Van alle bomen in de tuin mag je 
eten, maar niet van de boom van de kennis van goed en kwaad; 
wanneer je daarvan eet, zul je onherroepelijk sterven”.

God noemde deze boom ‘de boom van kennis van goed en kwaad’, 
die bedoeld was om de mensen op de proef te stellen. Een moeilijk 
woord, dat wil zeggen dat God de mensen testte, dat Hij wilde 
zien wat zij zouden doen. De ‘verleiding’ voor de mens was, om te 
zijn als God en de engelen in zelf te bepalen wat goed en kwaad is. 
Deze boom stelde dus het tegenovergestelde van de levensboom 
voor: ongehoorzaamheid, die lijden en dood brengt.
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Eva kreeg veel belangstelling voor de boom van kennis van goed en 
kwaad. In de Hof was ook een dier dat Adam ‘slang’ had genoemd, 
en het viel de slang op dat Eva steeds naar die boom kwam en er 
naar keek. Wat voor dier was deze ‘slang’? Tja, dat weten we ei-
genlijk niet, want God heeft haar later veranderd, zodat zij het 
kruipende, venijnig (soms dodelijk) bijtende dier werd, zoals we 
het nu kennen. In de Hof kon ‘de slang’ niet alleen spreken in een 
taal die ook Eva kende, maar zij kon ook denken en ( een beetje) 
redeneren. Maar jammer genoeg maakte zij een grote denkfout, 
zoals blijkt uit wat zij tegen Eva zei. De slang zag in dat die boom 
niet voor niets de boom van kennis werd genoemd. Zij meende dat 
Eva zich vergiste, als zij dacht dat iemand die daarvan at meteen, 
of na enkele uren, dood zou neervallen. Want in dat geval had God 
de boom beter de ‘doodsboom’ kunnen noemen. Bovendien zou Gods 
plan met de schepping van mensen meteen ‘over en uit’ zijn, want 
Adam en Eva waren toen nog de enige mensen. De slang had kenne-
lijk niet door, dat toen God zei: “Op de dag dat je daarvan eet, zul 
je zeker sterven”, Hij niet bedoelde dat dit op hetzelfde moment, 
maar wel onherroepelijk eens ging gebeuren. Zij vertelde Eva een 
halve waarheid toen zij tegen haar zei: “Jullie zullen helemaal niet 
sterven … Integendeel, God weet dat jullie de ogen zullen open-
gaan zodra je daarvan eet, dat jullie dan als goden zullen zijn en 
kennis zullen hebben van goed en kwaad”.

Zonde

Eva wilde wel evenveel weten als de engelen. Natuurlijk wist zij 
dat dit niet mocht, en zij had dat moeten zeggen en de slang uit 
de Hof wegsturen. Maar in plaats van te zeggen: “God heeft het 
eten van de vrucht verboden. Punt uit! Klaar!”, dacht zij daar – al 
kijkend naar die mooie boom en de daaraan hangende lekker uit-
ziende vruchten – over na, tot haar verlangen zo groot werd dat 
zij eraan toegaf: ‘Wat is er voor verkeerds aan die vrucht? Hij 
ziet er niet eng uit…’. En: ‘Het is toch goed om als de engelen te 
zijn. En heeft God niet gezegd dat wij net zoals zij zullen worden. 
Dus waarom wachten; dat kan toch ook meteen?’ Zo probeerde ze 
zichzelf wijs te maken dat het geen kwaad kon wat zij wilde doen, 
en op een gegeven moment kon zij de verleiding niet langer weer-
staan. Ze plukte een vrucht en zette haar tanden er in. Toen er 
inderdaad niets gebeurde, ging zij naar Adam om hem er ook van 
te laten proeven. Hij zal de vrucht hebben herkend, en had moe-
ten zeggen: ‘Wat heb je gedaan? Je wist dat dat niet mocht en ik 
denk er niet aan ervan te eten!’ Maar toen hij zijn lieve Eva levend 
voor zich zag staan, nam hij er ook een hap uit…
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De dood

Dus in plaats van niet toe te geven aan de verleiding, hebben Adam 
en Eva dat wel gedaan. We noemen dit: ze faalden in het doen van 
Gods wil; ze deden een zonde. En daarom hadden ze de dood, 
waarvoor God hen gewaarschuwd had als zij Hem niet zouden ge-
hoorzamen, verdiend. Al gingen zij niet meteen dood, zij wisten 
voortaan dat iedere zonsopgang hen een dag dichter bij hun dood 
bracht en dat één daarvan hun laatste zou zijn. Het mooie, sterke 
en gezonde lichaam dat God had gemaakt, zou dan koud en leven-
loos begraven worden in de aarde waaruit God Adam had gemaakt.

Het ergst van alles was, dat zij 
geen betere kinderen op de wereld 
konden brengen dan zij zelf waren. 
Ieder mens die geboren werd, zou 
op een dag ongehoorzaam worden 
aan God. Daarom gold het doodvon-
nis over Adam en Eva voor alle 
mensen: “Zweten zul je voor je 
brood, totdat je terugkeert tot de 
aarde, waaruit je bent genomen: 
stof ben je, tot stof keer je te-
rug”. De apostel Paulus zei later 
over deze droevige situatie: “Door 
één mens is de zonde in de wereld 
gekomen en met de zonde de dood, 
en zo is de dood over alle mensen 
gekomen, aangezien allen gezondigd 
hebben”. De dag komt dat onze 
oma’s en opa’s, tantes en ooms, en 

andere mensen die we kennen, ziek worden en sterven. Als wij ou-
der worden moeten we, helaas, afscheid nemen van onze moeder 
en vader. Vroeg of laat komt iedereen aan de beurt; ook wijzelf.

Deze weg naar de dood werd Adam en Eva pijnlijk duidelijk, toen 
God hen uit de Hof van Eden stuurde. Die mooie tuin, waar zij vei-
lig konden leven en onderwezen werden door de engelen en konden 
eten van de vruchten van de levensboom. De toegang tot de Hof 
werd bewaakt door een engel met een blinkend zwaard.

Voor mensen die God niet kennen is de dood het einde van alles; ze 
komen nooit meer tot leven. Maar de Bijbel noemt de dood voor 
wie in God geloven en Hem dienen, een slaap. Zij rusten in het 
graf, en net als slapende mensen weten ze niets. Maar God kan 
Zijn kinderen wakker maken, net zoals Hij de gestorven Heer Je-

Afbeelding: Foto2727 – Pinterest 
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zus op de derde dag weer levend maakte. Wanneer de Heer Jezus 
terugkomt naar de aarde, zal Hij de engelen naar alle landen stu-
ren om Gods kinderen uit hun doodsslaap wakker te roepen. Zoals 
de apostel Paulus zei: “God heeft de Heer opgewekt, en door zijn 
macht zal hij ook ons opwekken door zijn kracht”. Kort voor Zijn 
trouwe dienaar Daniël stierf zei God tegen hem “Velen van hen die 
slapen in het stof van de aarde, zullen ontwaken, sommigen om 
eeuwig te leven ... u zult rusten en opstaan tot uw bestemming aan 
het eind van de dagen”.

Redding

Gods genadige plan Zijn geschenk van eeuwig leven te geven aan 
mensen die graag willen doen wat Hij vraagt, geldt nog altijd: “Aan 
wie het goede doet en daarin volhardt, aan wie glorie, eer en on-
sterfelijkheid zoekt, schenkt hij het eeuwige leven”. Daarom le-
zen wij de Bijbel, want daarin staat wat God wil dat wij doen en 
wat Hij van plan is Zijn gehoorzame kinderen te geven. Maar om-
dat de mensen begonnen zijn te zondigen, hadden zij vergeving 
nodig. En om mensen te kunnen vergeven, moest er een volmaakte 
Mens komen, die een aardse moeder zou hebben maar toch ook 
Gods eigen Zoon zou zijn. “Want God had de wereld zo lief dat Hij 
zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in Hem gelooft 
niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft”.

God beloofde Eva deze Verlosser (van de zonde en de dood), om 
haar en Adam aan te sporen in geloof naar de toekomst te kijken. 
Omdat zij Eva in verleiding had gebracht, werd de slang veran-
derd in het dier dat wij nu kennen, en werd zij in de Bijbel een 
beeld van verleiding tot zonde en van de zonde zelf. Om wat de 
slang deed zou de Verlosser zelf moeten sterven – alsof een gifti-
ge slang in zijn hak beet. Maar dat sterven zou alleen zin hebben 
als de Verlosser zijn hele leven lang niet zou zondigen. En als ie-
mand gestorven is, kan hij niet zondigen; want omdat hij niets 
weet of kan doen in het graf, kan hij niet meer verleid worden tot 
zonde. En zo heeft de Verlosser de zonde overwonnen. God zei 
tegen de slang: “Vijandschap sticht ik tussen jou en de vrouw, tus-
sen jouw nageslacht en het hare, zij verbrijzelen je kop, jij bijt 
hen in de hiel”. De Verlosser zou dus een dodelijke klap geven op 
de kop van de slang, zodat hij Hem niet zou kunnen bijten! Deze 
Verlosser is de Heer Jezus, die God altijd gehoorzaam heeft ge-
diend en is gestorven aan het kruis. Ondanks een treurig begin 
heeft de Bijbel daarom een stralend slot: “Er zal geen dood meer 
zijn, geen rouw, geen jammerklacht, geen pijn, want wat er eerst 
was is voorbij”.
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Bijbelgedeelte: Genesis 4

Wat God heeft gemaakt en waarom

Er is geen mens bij geweest toen God de planten, bomen, vissen, 
vogels, insecten, dieren, enzovoorts, maakte. Toen een wijs en ge-
lovig man, Job, eens onverstandig over God sprak, vroeg God hem: 
“Waar was je toen Ik de aarde grondvestte?” Hij was er toen nog 
helemaal niet, en hoe kon hij dan over dingen praten waar hij niets 
vanaf wist? Zo is het nu ook nog. Wij mensen hebben wel veel 
meer wetenschappelijke kennis gekregen, maar over hoe alles is 
ontstaan weten we eigenlijk niets dat echt te bewijzen is. Ook de 
Bijbel vertelt ons dat niet. Daarom moeten we altijd oppassen dat 
we daar niet meer in willen lezen dan er staat, en ook dat we niet 
al te snel conclusies trekken.

Over de schepping vertelt de Bijbel alleen wat God heeft gemaakt 
en waarom, dus wat Hij ermee van plan was. Ja, er staat in Gene-
sis: “God zei: er moet … en zo gebeurde het”; maar er staat niet 
bij hoe God dat deed. Wat er ook niet staat, is hoeveel van een 
dier, plant of boom Hij er tegelijk maakte. Sommigen denken dat 
God als een ‘tovenaar’ de hele aarde in één keer groen en vol le-
vende wezens maakte. Natuurlijk kan Hij dat, maar het is niet ge-
zegd en ook niet nodig. We zouden ons, bijvoorbeeld, de vraag 
kunnen stellen waarom God, na de schepping van levende wezens, 
zei: “Wees vruchtbaar en word talrijk en vul het water van de zee. 
En ook de vogels moeten talrijk worden, overal op aarde”? Dat zou 
betekenen dat het water van de zee nog niet vol was van vissen, en 
dat de vogels nog niet in grote aantallen door de lucht vlogen. 
Daarom denken anderen dat God een stukje aarde uitkoos en daar 
de eerste planten, bomen, en van alle levende wezens een paartje 
maakte. Dat dit heel goed mogelijk is, is te zien na de zondvloed, 
waar we het in het volgende hoofdstuk over zullen hebben. Toen 
was er van elk dier maar één paartje over, van de vogels wat meer, 
en van de mensen maar acht; en die hebben de aarde weer vol ge-
maakt met hun soorten. Ook zie je hoe snel de ‘natuur’ weer in be-

3 Kaïn en Abel
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slag neemt wat de mens of een natuurramp leeg achterlaat. Zo 
zijn ook na de zondvloed uit de zaadjes van de planten in de aard-
bodem weer nieuwe planten gegroeid.

Ook toen God mensen maakte, zei Hij hetzelfde tegen hen als te-
gen de dieren: “Wees vruchtbaar en word talrijk, bevolk de aar-
de”. De aarde was niet ineens vol mensen: er waren er maar twee. 
Maar het was Gods bedoeling dat er meer mensen kwamen dan al-
leen Adam en Eva. Dat werd helemaal nodig toen zij zondigden, en 
God zei dat ze als straf daarvoor op een dag zouden sterven. 
Maar als dat ging gebeuren, zouden er geen mensen meer zijn. Dus 
om ervoor te zorgen dat de mens zou blijven bestaan, moesten zij 
– voordat zij gingen sterven – andere mensen voortbrengen. En 
dat is wat zij deden. In het geloof dat Gods plan met hen anders 
niet verder kon gaan.

De geboorte van Kaïn

Het verhaal in Genesis vertelt daarover: “De mens, Adam, had ge-
meenschap met Eva, zijn vrouw, en zij werd zwanger en bracht 
Kaïn ter wereld”. Toen zei Eva dankbaar, en misschien wel een 
beetje trots, tegen Adam: “Met hulp van de HEER heb ik het leven 
geschonken aan een man”. Uit haar woorden blijkt dat Kaïn de eer-
ste zoon van Adam en Eva was. Dat wil zeggen dat Kaïn de eerst-
geborene was, en dus de belangrijkste erfgenaam van zijn vader 
en moeder.

En nu moeten we ook hier oppassen wat we (willen) lezen. Er wordt 
niets verteld over de geboorte van dochters, alleen over zonen. 
Dat is in de geslachtsregisters in de Bijbel gebruikelijk. Maar het 
kan best zo zijn dat Adam en Eva vóór Kaïn één of meer dochters 
kregen, en dat daarom de blijdschap zo groot was dat er nu ook 
een zoon werd geboren. Dit wil niet zeggen dat die dochters niet 
belangrijk waren. Als er geen vrouwen waren, werden er geen kin-
deren geboren. Zij hebben ook heel andere eigenschappen dan 
mannen, en samen vormen ze een eenheid. Alleen met de inbreng 
van beiden kunnen kinderen goed en evenwichtig worden opgevoed. 
De Bijbel noemt meestal alleen de mensen die een rol spelen in het 
verhaal. Ook als dat vrouwen zijn. Dan worden ze met hun naam en 
verhaal genoemd!

De geboorte van Abel

Maar in dit gedeelte van het verhaal gaat het niet om hoe de men-
sen de aarde bevolkten, maar om de ontwikkeling van hun denken 
en doen. Dat wordt zichtbaar in twee mannen. Over de tweede 
staat eenvoudig: “Later bracht Eva zijn broer ter wereld, Abel”. 
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Of Eva na Kaïn en vóór Abel nog andere zonen en dochters op de 
wereld bracht wordt niet verteld. Dat gebeurt pas later, als over 
Adam wordt gezegd: “Hij verwekte zonen en dochters”.

Het werk dat Kaïn en Abel deden

Over hun jeugd lezen we niets. Hoe voedden Adam en Eva hen op? 
Wat waren het voor jongens? We weten het niet. Wel wat voor 
werk ze gingen doen: “Abel werd herder, Kaïn werd landbouwer”. 
Dat is interessant voor wie de Bijbel gelooft. De geleerde apostel 
Paulus moest eens de net zo grote geleerden van de hoogste 
rechtbank in de Griekse stad Athene uitleggen wat hij geloofde. 
Hij zei: “Uit één mens heeft de God die de wereld heeft gemaakt 
en alles wat er leeft, de hele mensheid gemaakt, die Hij over de 
hele aarde heeft verspreid”. Dus vóór Adam en Eva waren er vol-
gens hem geen mensen. Dat was geen domheid van Paulus, maar hij 
sprak door de leiding van de Heer Jezus.

Dus als Kaïn landbouwer was en Abel herder, hebben de eerste 
mensen geen ontwikkeling doorgemaakt van jager-verzamelaars 
naar het op vaste plaatsen houden van vee en verbouwen van de 
gewassen. Veel mensen kunnen later wel zijn vervallen tot primi-
tieve levenswijzen. De geschiedenis toont daar voorbeelden van, 
en ook dat zij daarna weer ‘beschaafd(er)’ kunnen worden. Denk 
maar eens aan het verschil tussen hoe de mensen hier in de mid-
deleeuwen moesten leven en hoe wij nu leven.

De offers van Kaïn en Abel

Maar waar het in het verhaal in Genesis om gaat, is niet het ver-
schil in hun werk. Dat is een aanloopje om te laten zien wat er in 
hun hart was. Er werden toen blijkbaar al offers gebracht, en God 
zal daar wel opdracht voor hebben gegeven omdat de mens zon-
digde. Daar zullen we later nog wel eens naar kijken, als het om 
het volk Israël gaat. Maar je kon ook vrijwillig een offer brengen, 
omdat je heel dankbaar was als de oogst was gelukt, of dat er 
geen schapen waren opgegeten door wilde dieren.

Het verhaal gaat verder: “Op een keer bracht Kaïn de HEER een 
offer van wat hij had geoogst. Ook Abel bracht een offer; van de 
eerstgeboren dieren van zijn kudde koos hij de mooiste uit”. En 
we merken het verschil: van het offer van Abel wordt een waarde 
oordeel gegeven, namelijk het mooiste mannelijke dier van zijn 
kudde. Dat wil zeggen: het dier dat voor de sterkste, meest ge-
zonde nakomelingen kon zorgen. Abel gaf God daarmee het beste 
dat hij had, in het geloof dat God ervoor zou zorgen dat de ande-
re mannelijke dieren voor sterke en gezonde nakomelingen zouden 
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zorgen. Maar er is nog iets. Het gaat kennelijk over een voor-
schrift: het moest een eerstgeboren dier van het mannelijk ge-
slacht zijn, dus het lam dat een vrouwtje als eerste had geworpen. 
Abel deed blij en gehoorzaam wat God vroeg. Kaïn bracht ook wel 
een offer, maar er wordt niets gezegd over de kwaliteit van wat 
hij offerde. Hij was waarschijnlijk niet dankbaar en koos dan ook 
niet zorgvuldig het beste uit dat hij had geoogst. Misschien was 
het de bedoeling dat ook hij een dier offerde, en was hij dus on-
gehoorzaam. Hoe dan ook, het offer interesseerde hem kennelijk 
niet, en hij bracht ‘iets’ dat hij had ‘omdat het nu eenmaal moest’.

Dat er iets niet goed zat, blijkt namelijk uit wat volgt: “De HEER

merkte Abel en zijn offer op, maar voor Kaïn en zijn offer had Hij 
geen oog”. Dat merkten beiden in het verschil dat er kwam in hun 
leven, door hoe God hen zegende. Het ging Abel beter en Kaïn 
minder goed. Misschien mislukte zijn oogst. Maar het gaat om het 
gevolg: Kaïn werd jaloers op Abel. En die jaloersheid werd elke 
dag groter, zodat hij zijn broer begon te haten. Ten slotte kwam 
het zover, dat hij met moordplan-
nen ging rondlopen. En dat is wat 
we vaker in de Bijbel tegenkomen: 
Saul haatte David, de Joodse lei-
ders haatten Jezus. Hun gedach-
ten waren, dat als zij de door God 
gezegende zouden doden, zij dan 
Gods zegen wel zouden krijgen. 
Maar God wist wat er in het 
hoofd van Kaïn rondspookte, en 
waarschuwde hem: “Waarom ben 
je zo kwaad … Handel je goed, 
dan kun je toch iedereen recht in 
de ogen kijken? Handel je slecht, 
dan ligt de zonde op de loer, be-
gerig om jou in haar greep te 
krijgen, maar jij moet sterker 
zijn dan zij [de zonde dus]”.

We zien hier hetzelfde uitgangspunt als bij de vrucht die Adam 
en Eva zo verleidelijk vonden: je moet vechten tegen de verleiding 
om iets te doen wat niet mag. En dat deed Kaïn niet; want toen zij 
eens samen in het veld waren, en niemand hen zag, sloeg hij zijn 
broer Abel dood.

Hoe ver het met hem was gekomen, is te zien uit wat er verder 
gebeurde. Zijn vader en moeder schaamden zich na hun zonde ten-
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minste nog, en waren bang om met de engel in de Hof te spreken. 
Maar Kaïn interesseerde het totaal niet wat hij had gedaan. Toen 
God hem vroeg waar zijn broer was, zei hij brutaal dat hij het niet 
wist en ook zijn oppas niet was. Maar God wist het wel: “Hoor toch 
hoe het bloed van je broer uit de aarde naar mij schreeuwt”. Dat 
was natuurlijk niet echt zo, maar het zegt dat moord om wraak 
roept: de moordenaar zal gestraft worden om zijn daad. Hij moet 
de moord met zijn eigen leven betalen. De Heer Jezus zei eens 
tegen de leiders die Hem wilden vermoorden: “Al het onschuldige 
bloed dat op de aarde is vergoten zal jullie worden aangerekend, 
vanaf het bloed van Abel, de rechtvaardige, tot …”.

De menselijke lijn van de geschiedenis

Het oordeel van God over Kaïn was: “Vervloekt ben je. Ga weg van 
deze plek, waar de aarde haar mond heeft opengesperd om het 
bloed van je broer te ontvangen, het bloed dat jij vergoten hebt. 
Ook al bewerk je het land, het zal je niets meer opbrengen. Do-
lend en dwalend zul je over de aarde gaan”. Hij werd er dus toe 
veroordeeld jager-verzamelaar te worden. Daar schrok Kaïn wel 
van, en hij vroeg God hem te beschermen – wat God hem beloofde.

Dit laat zien dat Kaïn en Abel geen jongens meer waren, en dat 
Adam en Eva intussen meer kinderen hadden gekregen, die ook al 
weer kinderen hadden. Want Kaïn was bang zelf vermoord te wor-
den, en daarnaast vond hij een vrouw met wie hij trouwde en kin-
deren kreeg. Wat over hen wordt verteld, laat zien dat de nako-
melingen van Kaïn zichzelf erg belangrijk vonden en dezelfde nei-
ging tot gewelddadigheid hadden als hij. Zij zijn het beeld van wat 
we de ‘menselijke maatschappij’ noemen.

De goddelijke lijn van de geschiedenis

Maar Abel, de rechtvaardige, was dood, en Adam en Eva hadden 
kennelijk geen andere nakomelingen die rechtvaardig genoemd 
konden worden. Daarom vroegen zij God om een zoon die de plaats 
van Abel in kon nemen. En zij kregen die en noemden hem Set 
“want … God heeft mij [zei Eva] in de plaats van Abel … een ander 
kind gegeven”. In wat over Set en zijn nakomelingen wordt ver-
teld, is te zien dat er in hen een lijn van mensen was die God lief-
hadden en gehoorzaamden. Zij vormen de ‘goddelijke samenleving’ 
op aarde.
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Bijbelgedeelte: Genesis 5 en 6

Wat we uit geslachtsregisters kunnen leren

In de hoofdstukken 4 en 5 van het boek Genesis vinden we de eer-
ste geslachtregisters, zeg maar stambomen, in de Bijbel. Later 
volgen er nog meer. Ze lijken saai om te lezen, maar toch zijn ze 
belangrijk omdat ze veel te vertellen hebben. Dat moet ook wel, 
want anders zou God het niet nodig gevonden hebben ze te laten 
bewaren voor mensen die in later tijd zouden leven. Wat vertellen 
deze eerste geslachtregisters ons dan? Het antwoord kunnen we 
vinden door te zoeken in de Bijbel naar wat er allemaal wordt ge-
zegd over de mensen die we in Genesis tegenkomen. Zo zullen we 
zien hoe belangrijk dit boek is om Gods plan en werk met mensen 
te begrijpen.

Wat opvalt, is dat het eerste geslachtsregister over Kaïn en zijn 
nakomelingen gaat. Dus over mensen die weg zijn gegaan van de 
plaats waar God met de eerste mensen sprak. En we zien dat erbij 
wordt verteld wat hun menselijke kunnen was. Kaïn bouwde een 
stad, Jabal was een bewoner van tenten en was veehouder, Jubal 
was muzikant, Tubal-Kaïn was smid. Verder wordt van Lamech ver-
teld dat hij gewelddadig was: “Wie mij verwondt, die sla ik dood”, 
schepte hij op tegen zijn vrouwen.

Zulke dingen zien we in de veel langere lijst van nakomelingen van 
Set niet. Daar worden de leeftijden genoemd waarop hun erfge-
naam werd geboren en overleed. We zien dat zij heel lang leefden: 
777-962 jaar, met één uitzondering, waar we zo naar kijken.

We lezen bij de nakomelingen van Kaïn niets over of en hoe zij 
God dienden. Daaruit, en uit wat verder in dit deel van Genesis 
wordt verteld, mogen we afleiden dat dit niet zo was. Ze hadden 
niet alleen hun voorouders, Adam en Eva, verlaten, maar ook de 
God Die hen maakte. In het vorige hoofdstuk zagen we al dat Set 
in de plaats kwam van de vermoorde Abel. Eva zag hem als een ge-
schenk van God. Verder wordt er iets opmerkelijks gezegd: “Toen 
God Adam schiep, de mens, maakte Hij hem zo dat hij leek op 
God”. En dan over Set: “Toen Adam 130 jaar was, verwekte hij een 
zoon die op hem leek, die zijn evenbeeld was. Hij noemde hem 
Set”. In een ander geslachtsregister, dat van Lucas in het Nieuwe 

4 De wereld vóór de zondvloed
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Testament, staat dat Set “de zoon van Adam, de zoon van God” 
was. Omdat Adam geen menselijke vader had, kon hij inderdaad 
alleen maar ‘zoon van God’ zijn. Maar Set had een menselijke va-
der, en was dus geen zoon van God op de manier zoals Adam was. 
Bovendien was er door de zonde iets veranderd tussen God en 
mensen. Maar als Set de zoon was van “de zoon van God”, had hij 
wel kenmerken van zijn vader en dus ook van God. Daarmee kan 
bedoeld zijn hoe hij eruit zag, maar ook welk karakter hij had. En 
dat is waar het kennelijk om gaat. Eén van zijn karaktereigen-
schappen was dat hij God liefhad en op Hem vertrouwde. Dat is te 
zien in een onopvallend regeltje, dat vertelt over de tijd toen Set 
zijn zoon Enos kreeg: “In die tijd begon men de naam van de HEER
aan te roepen”. Deden ze dat daarvoor dan niet? Jawel, maar er 
waren nu speciale redenen voor: in de eerste plaats de moeite die 
het kostte in het levensonderhoud te voorzien, en (later?) kenne-
lijk ook de jaloersheid en gewelddadigheid van andere mensen.

Henoch

We zagen al dat Lamech een wraakzuchtig man was. Als de ge-
slachtsregisters van Kaïn en Set in tijd een beetje gelijk lopen, 
leefden deze Lamech en een nakomeling van Set die Henoch heet-
te in dezelfde tijd. Dit is de man die als enige niet zo lang leefde: 
365 jaar. Wat was hij voor een man, en waarom leefde hij korter 
dan zijn (voor)ouders en nakomelingen?

In Genesis wordt van hem verteld: “Henoch leefde in nauwe ver-
bondenheid met God; aan zijn leven kwam een einde doordat God 
hem wegnam”.

We komen zijn naam nog twee keer tegen in de Bijbel. In de brief 
aan de Hebreeën worden veel mensen uit het Oude Testament ge-
noemd die echt geloofden in God, en daar vaak hun leven voor over 
hadden. Zo ook deze Henoch: “Door zijn geloof werd Henoch naar 
elders overgebracht [ergens anders naartoe gebracht], om niet te 
hoeven sterven; hij werd niet meer gevonden, omdat God hem had 
weggenomen. Hij stond immers vóór zijn opneming bekend als ie-
mand in wie God vreugde vond”. Nu denken veel mensen dat met 
‘wegnemen’ en ‘opnemen’ bedoeld wordt dat Henoch naar de hemel 
ging. Maar in hetzelfde hoofdstuk staat van al deze gelovigen: “zij 
allen zijn in geloof gestorven …”; dus ook Henoch. Wat kan er dan 
gebeurd zijn?

De oplossing zit in het eerste dat deze briefschrijver zegt: hij 
werd door God ergens anders naartoe gebracht. Waar naartoe 
dan? Waar hij niet meer gevonden kon worden. Door wie en waar-
om niet?
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In de Bijbel komen we nog twee mensen tegen die door God naar 
een andere plaats in het land werden gebracht: in het Oude Tes-
tament Elia, omdat zijn taak erop zat en zijn leven gevaar liep, en 
Filippus, die had gedaan wat God van hem vroeg en ergens anders 
een taak kreeg.

In de brief van Judas lezen we iets dat kan helpen te begrijpen 
wat er met Henoch aan de hand was: “Henoch zei: ‘Ik zie de Heer 
komen met zijn heilige tienduizendtallen om over allen zijn vonnis 
uit te spreken; alle goddeloze zondaars zal Hij veroordelen voor 
alle goddeloze daden die ze in hun goddeloosheid bedreven hebben 
en voor de harde woorden waarmee ze Hem hebben beledigd’”.

Henoch was dus een profeet, die het oordeel van God over de god-
deloosheid van de mensen van zijn tijd aankondigde. Denk je dat 
die mensen dat leuk vonden? Uit wat we over het volk Israël in de 
Bijbel lezen, weten we dat ze profeten die zulke boodschappen 
doorgaven gevangen zetten, mishandelden en zelfs vermoordden. 
Het leven van Henoch liep dus ernstig gevaar, en omdat God niet 
wilde dat hij vermoord werd, heeft Hij hem op een andere plaats 
op aarde verborgen, totdat hij een natuurlijke dood stierf.

Het is verder interessant dat zijn zoon de oudste mens werd die 
ooit geleefd heeft. Wie al die leeftijden eens op een rijtje zet, 
zal zien dat Metusalach, de zoon van Henoch, en Lamech, zijn 
kleinzoon, kort na elkaar gestorven zijn. Dat was net vóór het mo-
ment van het oordeel waarover God door Henoch had gesproken. 
Het oordeel dat we nu kennen als de ‘zondvloed’.

De mensen worden steeds slechter

Hoe moeilijk voor de mensen in die tijd was om genoeg voedsel te 
verbouwen, is te zien in wat Lamech (dit was een andere man dan 
die uit de lijn van Kaïn) zei, toen zijn zoon Noach werd geboren: 
“Deze zoon zal ons troost geven voor het werken en zwoegen dat 
ons deel is omdat de HEER het akkerland heeft vervloekt”. Dat 
was één ding, maar er was nog iets helemaal misgegaan: de meeste 
mensen hielden geen rekening met God en deden waar ze zelf zin 
in hadden: “De HEER zag dat alle mensen op aarde slecht waren: 
alles wat ze uitdachten was steeds even slecht”. En het is nu een-
maal zo, dat niet iedereen zijn zin kan krijgen zonder het belang 
van anderen te schaden. Daarom gunden ze elkaar het licht in de 
ogen niet, en moorden waren aan de orde van de dag: “De aarde nu 
was verdorven voor Gods aangezicht, en de aarde was vol gewelde-
narij”. Er was bijna niemand meer over die leefde naar Gods wil. 
Hoe kan dat, zou je zeggen, als Set zoveel nakomelingen had. Ook 
het antwoord daarop is te vinden in dit hoofdstuk 6 van Genesis.
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De twee groepen mensen

In de eerste zes verzen worden twee groepen mensen genoemd. 
De eerste is ‘de mensen’. Er wordt van hen verteld dat de vrouwen 
van deze ‘mensen’ heel mooi waren. Kennelijk waren ze veel mooier 
dan de vrouwen van die andere groep, want ze kozen liever die 
vrouwen dan de vrouwen uit hun eigen groep. Die groep wordt in de 
ene Bijbel ‘zonen van God’ en in een andere Bijbel ‘goden’ genoemd. 
Eigenlijk is dat laatste beter als je naar de taal kijkt waarin Gene-
sis is geschreven: het Hebreeuws. Door te spreken over ‘goden’ 
kunnen we beter uitleggen wat er aan de hand is.

Dat woord in het Hebreeuws (elohim) wordt in de Bijbel gebruikt 
voor God, maar ook voor allen die in zijn naam spreken of werken. 
Dat kunnen engelen zijn, maar ook mensen. De rechters in Israël 
werden bijvoorbeeld ook ‘goden’ genoemd. Vaak wordt gezegd dat 
hier in Genesis engelen worden bedoeld, maar dat is dus niet de 
enige mogelijkheid. Het is ook niet logisch. God vond niet goed wat 
er gebeurde, maar wie zou dan de schuld hebben? Dat zouden dan 
toch die ‘goden’ moeten zijn, want zij kozen de vrouwen die zij 
maar wilden. De Heer Jezus zei later dat engelen helemaal niet 
trouwen; dus er kunnen dan ook geen engelen bedoeld zijn.

Het probleem was dat de mannen die afstamden van Set, en waar-
van je zou verwachten dat zij God dienden, trouwden met vrouwen 
die helemaal niet in God geloofden. Zoiets heeft meestal tot ge-
volg dat die mannen dan op den duur ook niets meer aan hun geloof 
doen. Maar vooral de kinderen werden niet opgevoed in het geloof. 
Als dat zo door zou gaan, en de twee groepen doorgingen met el-
kaar te trouwen, zou er niemand meer overblijven die in God ge-
loofde. God ‘veroordeelde’ dan ook mensen: “Toen dacht de HEER: 
Mijn levensgeest mag niet voor altijd in de mens blijven, hij is im-
mers niets dan vlees; hij mag niet langer dan honderdtwintig jaar 
leven”. Om dit te begrijpen moeten we even verder kijken in Gene-
sis. En wat zien we daar? Dat de mensen waarover wordt verteld 
veel ouder werden dan 120 jaar. Pas later werden zij minder oud. 
Dus óf dit ‘oordeel’ werd uitgesteld, óf er werd iets anders mee 
bedoeld, namelijk dat God de mensen nog 120 jaar gaf om anders 
te gaan leven, en dat dan Zijn geduld op zou zijn. En waarschijnlijk 
wordt dit laatste bedoeld.

Noach

Eén man was gelukkig anders dan alle andere. Dat was Noach, 
waarvan zijn vader Lamech bij zijn geboorte de hoop had dat hij 
een ‘verlosser’ zou zijn. Van hem wordt gezegd: “Noach was een 
rechtschapen man; hij was in zijn tijd de enige die een voorbeeldig 
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leven leidde, in nauwe verbondenheid met God”. Omdat zijn vader 
en grootvader dat ook deden, moet hier bedoeld zijn: na hun over-
lijden.

God vertelde Noach van Zijn plan een einde te maken aan de toe-
stand door middel van water, heel veel water. Maar als God de he-
le aarde onder water zou zetten, bleef er niets meer van Zijn 
schepping over. Daarom had Hij een ‘reddingsplan’, waarvoor Hij 
Noach vroeg dit uit te voeren, en wel door een boot (ark genoemd) 
te bouwen, waarin van alle dieren een paartje een plaats moest 
krijgen, en natuurlijk hijzelf en zijn gezin; en misschien al die 
mensen die zich nog zouden bekeren tot God. Want God liet de 
aarde natuurlijk niet zomaar onder water lopen. Hij geeft mensen 
altijd de gelegenheid zich te bekeren, door hen lang van tevoren 
te vertellen wat Hij gaat doen. In het geval van Noach op twee 
manieren: door woorden en door het bouwen van die reusachtige 
boot. Petrus noemt Noach in één van zijn brieven “de prediker van 
de gerechtigheid”. Hij was dus een prediker, zowel van oordeel als 
van de mogelijkheid daaruit gered te worden. Het bewijs dat red-
ding mogelijk was, was die zichtbare ark, die geloof vroeg van 
Noach én van de mensen die de bouw elke dag zagen vorderen: 
“Door zijn geloof bouwde Noach, toen hem te kennen was gegeven 
wat er zou gebeuren, nog voordat dit voor iemand zichtbaar was, 
gehoorzaam een ark om daarmee zijn huisgenoten te redden. Zo 
veroordeelde hij de wereld …”. Hoe veroordeelde Noach de wereld 
dan? Omdat helaas niemand van al die mensen, die hem hoorden en 
de ark zagen, zich bekeerde, en hij zelf wel in de ark ging. Hun 
plek in de reusachtige  ark bleef leeg…



28 

Bijbelgedeelte: Genesis 7 en 8

Gods rechtvaardige oordeel over een wereld vol slechtheid

In Noachs tijd was de aarde in Gods ogen “verdorven en vol on-
recht”. De HEER zag “dat de aarde door en door slecht was, dat 
iedereen een verderfelijk leven leidde”. Dat wil zeggen “dat alle 
mensen op aarde slecht waren: alles wat ze uitdachten was steeds 
even slecht”. De toestand was zelfs zo erg geworden, dat “Hij er 
spijt van kreeg dat Hij mensen had gemaakt en Zich diep ge-
kwetst voelde”. God zei tegen Noach: “Ik heb besloten een einde 
te maken aan het leven van alle mensen, want door hen is de aarde 
vol onrecht”.

Nu hebben we hier een niet zo gelukkige vertaling van de tekst in 
het Hebreeuws (de taal waarin de Bijbel is geschreven). Zoals het 
in onze Bijbel staat, lijkt het alsof God begon te twijfelen of Hij 
er wel goed aan had gedaan mensen te maken, er spijt van kreeg, 
en tenslotte zo nijdig werd dat Hij een eind aan hun leven wilde 
maken. Kortom ‘had Ik het maar nooit gedaan’. Maar God is geen 
mens. Hij is volmaakt, en we kunnen er daarom op vertrouwen dat 
het klopte toen God zei dat het goed was wat Hij had gemaakt. 
Daarmee bedoelde Hij dat ook de mens goed was gemaakt. Die 
mens was nog niet af, maar was zo gemaakt dat hij het wezen kon 
worden dat God in Zijn plan voor ogen had. Van God wordt gezegd 
dat Hij rechtvaardig is in Zijn woorden en daden. Hiermee wordt 
bedoeld dat Zijn woord uitkomt, en Hij alleen doet wat goed is. 
Dat dit zo is, is te zien in Zijn Zoon Jezus Christus. Hij wordt dé 
Mens genoemd, de tweede Adam. Dus de Mens zoals Adam had 
moeten zijn. In Jezus is te zien dat het echt mogelijk is dat de 
mens is zoals God, zoals een zoon op zijn vader kan lijken. God is 
daarom niet alleen rechtvaardig als Hij mensen maakt, maar ook 
als Hij besluit ‘een eind te maken aan het leven van alle mensen’.

Wat wordt er dan bedoeld? In ieder geval is het zo dat God niet 
besloot een einde aan de aarde en alle mensen en dieren te maken; 
want “alleen Noach vond bij de HEER genade”. De aarde bleef be-
staan, omdat God Noach wilde laten leven. In een heel nauwkeuri-
ge ‘woord voor woord vertaling’ vanuit het Hebreeuws staat: “Toen 
de HEER zag dat de slechtheid van de mens op aarde groot was, en 

5 Noach en de ark
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dat de drijfveer van al zijn voornemens voortdurend slechts 
slecht was, was de HEER teleurgesteld dat Hij de mens op aarde 
gemaakt had, en Hij was tot in zijn diepste wezen verdrietig. 
Daarom zei de HEER: ‘Ik zal de aardse wezens die Ik geschapen 
heb, wegvagen van het aardoppervlak, van mens tot vee tot krui-
pend gedierte en tot het gevogelte van de hemel, want Ik ben te-
leurgesteld dat Ik ze gemaakt heb’”. Er lijkt hetzelfde te staan, 
maar toch is er iets dat een groot verschil maakt: het gaat niet 
om de mens als zodanig – alsof hij slecht gemaakt of geboren was, 
en niet anders dan slecht kon zijn – maar om zijn motivatie, drijf-
veren, beweegredenen. Dan gaat het niet meer om alle mensen 
zonder uitzondering, maar om mensen die schuldig zijn aan onge-
loof en ongehoorzaamheid aan God. Wat God verdrietig en teleur-
gesteld maakte (en maakt), is dat mensen kennelijk aan niets an-
ders denken dan aan slechte dingen in plaats van aan Hem en Zijn 
goede beloften. Dat is al eerder te zien in Gods (teleurgestelde 
en verdrietige) vraag: “Zal de drang in de mens (zich) op Mij (te 
richten) nooit tot zijn recht komen?” Het gevaar was namelijk 
groot dat er na het overlijden van Noach geen enkel rechtvaardig 
mens zou overblijven. Daarom moest God ingrijpen om de schep-
ping niet te laten mislukken.

God is in Zijn liefde voor mensen heel lang genadig en geduldig

De enige oplossing was helemaal opnieuw beginnen met de enig 
overgebleven rechtvaardige mens: Noach. Maar om ervoor te zor-
gen dat de mensheid bleef bestaan, moesten er meer mensen blij-
ven leven: in ieder geval zijn vrouw, maar ook zijn zonen en hun 
vrouwen. Ook de rest van Zijn schepping moest blijven bestaan. 
Door de manier waarop God alle leven ging wegvagen, door water, 
zouden echter alle levende wezens op aarde worden getroffen: 
“Ik laat een grote vloed over de aarde komen, een watermassa die 
haar zal overspoelen, om alles onder de hemel waarin levensadem 
is te vernietigen; alles op aarde zal omkomen”. En zo is het altijd 
geweest en gebleven: de hele schepping lijdt aan de gevolgen van 
de manier waarop de mens leeft: ten koste van andere mensen en 
‘de natuurwereld’. De apostel Paulus schreef dat de hele schepping 
zucht, en als het ware uitkijkt naar Gods ingrijpen om de recht-
vaardigen te verlossen uit de hand van de goddelozen. Dan zal al-
les worden zoals God het vóór de schepping van de aarde had be-
dacht en bedoeld. In Gods reddingsplan voor de grote vloed moes-
ten daarom ook de dieren meegenomen worden.

Wat we dus goed moeten blijven bedenken, is dat God het niet 
verkeerd heeft gedaan en Hij Zich niets hoeft te verwijten, maar 
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dat de mens het verkeerd heeft gedaan. En helaas doet hij dat 
nog steeds. Sommigen vragen zich (in zichzelf of hardop) af waar-
om God dan mensen heeft gemaakt, of ons zo heeft gemaakt als 
wij zijn. Het is weer de apostel Paulus die ervoor waarschuwt dat 
wij God niet mogen beschuldigen van een verkeerde keuze, dat Hij 
ons niet anders heeft gemaakt. Hij heeft ons goed gemaakt, en 
ervoor gekozen ons een vrije wil te geven. Het is Zijn recht als 
Schepper dat te doen. Met die vrije wil maken wij zelf onze keu-
zes: goed of slecht. God heeft ons mensen alles gegeven wat wij 
nodig hebben om te doen wat Hij van ons vraagt: Zijn Woord en 
Zijn Geest. Maar wie niet naar Zijn Woord luisteren en zich niet 
door Zijn Geest willen laten leiden, gaan leven op een manier die 
niet past bij kinderen van God. Ze worden het soort mensen waar-
over God spreekt in de tijd van Noach, en de mensen van Sodom 
en Gomorra, en van de Kanaänieten, en zelfs van Israël en Juda, 
en van het grootste deel van de mensen in de eindtijd waarover 
het boek Openbaring spreekt. Anderen vragen zich af waarom God 
ons, als Hij ons zo gemaakt heeft als Hij wilde, niet neemt zoals 
we zijn. Het antwoord is: omdat we, zoals we zijn, niet zijn zoals 
we zouden moeten zijn. Zijn we dan bestemd, gedoemd, om ver-
oordeeld te worden? Nee, want het kan ook anders.

Laten we even teruggaan: dat wij mensen niet slecht geboren zijn, 
en anders kunnen dan slecht zijn, blijkt uit de prediking van het 
evangelie. Dit is de goede boodschap dat wie berouw heeft van 
zijn slechte woorden en daden, en zich bekeert, niet om hoeft te 
komen in het oordeel. Bekeren houdt in dat wij ons op onze levens-
weg omkeren, en de andere kant opgaan dan we nu gaan. De rich-
tingaanwijzers volgen die naar God en het leven wijzen, en niet die 
wijzen naar de lusten van dit leven en de dood. Ook in de tijd van 
Noach was er de mogelijkheid van bekering. In het vorige hoofd-
stuk hebben we al gezien dat God in Zijn liefde nog 120 jaar ge-
duld had met de mensen. Daarin kregen zij de gelegenheid te luis-
teren naar Noach en te geloven waarom hij de ark bouwde.

Het moet een merkwaardig gezicht zijn geweest, die man die daar 
zo hard werkte aan zo’n nutteloos gevaarte midden op het land. 
Elke dag weer, 120 jaar lang! Wat een verspilling van tijd; wat had 
hij allemaal niet voor leuks en fijns kunnen doen in die tijd! De 
stamboom van Noach en zijn nakomelingen laat zien dat Noach 
geen kinderen had toen hij begon aan de ark. Sem werd geboren 
toen hij er al bijna 20 jaar aan had gewerkt. Later konden zijn ze-
ven gezinsleden – zijn vrouw, drie zonen en hun vrouwen – hem hel-
pen. Tijdens de bouw vertelde hij de mensen die kwamen kijken 
ook steeds weer waarom hij de ark bouwde, en wat zij moesten 
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doen om niet weggevaagd te worden door de watervloed die over 
de aarde zou komen. Maar niemand geloofde hem; ze gingen 
hoofdschuddend, schouderophalend en lachend hun weg.

Het doel van de ark

Die ark was geen schip zoals wij dat kennen, maar een enorme kist 
van 150 m lang, 25 m breed en 15 m hoog. Dat was niet Noachs 
idee, maar een ontwerp van God. Hij legde Noach uit hoe hij de 
ark moest bouwen: “Maak jij nu een ark van pijnboomhout. Maak 
daar verschillende ruimten in en bestrijk hem van binnen en van 
buiten met pek … Je moet er een lichtopening in aanbrengen en 
aan de bovenkant één el [ongeveer 50 cm] openlaten; de ingang 
moet je in de zijkant maken. De ark moet een benedenverdieping 
krijgen en daarboven nog twee verdiepingen”. Dit laat zien dat het 
geen plezierjacht was, waarmee hij lekker kon varen terwijl de 
andere mensen verdronken. Het was een reddingsvaartuig. Niet 
om het water op te gaan en andere mensen daaruit op te vissen, 
maar om de mensen en dieren die daarin waren te beschermen 
voor de verdrinkingsdood en “hun voortbestaan op aarde veilig te 
stellen”. God zei tegen Noach: “Maar met jou zal Ik een verbond 
sluiten. Jij moet de ark in gaan, samen met je zonen, je vrouw en 
de vrouwen van je zonen. En van alle dieren moet je er twee in de 
ark brengen, om ervoor te zorgen dat die met jou in leven blijven. 
Een mannetje en een wijfje moeten het zijn. Van alle soorten vo-
gels, van alle soorten vee en van alles wat op de aardbodem rond-
kruipt, zullen er twee naar je toe komen; die zullen in leven blij-
ven. Leg ook een voorraad aan van alles wat eetbaar is, zodat jullie 
allemaal te eten hebben”.

Betekent dit nu dat de ark zo werd gebouwd dat er alleen plaats 
was voor Noach en zijn gezin en de dieren die gered moesten wor-
den? De vraag is dan: wat was dan het nut van de prediking? Stel 
dat er mensen waren die berouw hadden en zich bekeerden, waar 
moesten die dan blijven? Noach kon de ark tijdens de bouw niet 
steeds groter maken. De enorme afmetingen en de drie verdiepin-
gen lijken een aanwijzing, dat er behalve voor Noachs gezin en alle 
dieren nog genoeg ruimte overbleef voor mensen die tot geloof 
kwamen. Misschien stond er wel een hele verdieping leeg, als ge-
tuigenis dat de mensen “de tijd niet hadden opgemerkt dat God 
naar hen omzag” door de prediking van Noach.

De ark is klaar en de tijdelijke bewoners gaan naar binnen

Na 120 jaar was het werk gedaan: de ark was klaar en al het eten 
was erin opgeslagen. Moest Noach toen op zoek naar alle verschil-
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lende dieren, insecten am-
fibiën, reptielen, en vo-
gels? Moest hij ze allemaal 
vangen en de roofdieren 
vastbinden zodat zij niet 
even een schaap konden 
verslinden? Nee, dat was 
niet nodig, want “zij kwa-
men dan tot Noach in de 
ark twee aan twee”. Zeven 
dagen lang kwamen zij uit 

alle richtingen naar de ark.

Gaf God hun een voorgevoel van wat zou gebeuren, zoals ze soms 
lijken te weten dat er een natuurramp aan komt? Misschien wel, 
maar in ieder geval mogen 
we iets heel belangrijks 
nooit uit het oog verliezen 
als we in de Bijbel lezen. 
God heeft heel veel enge-
len in Zijn dienst. We zien 
ze niet, maar ze zijn er 
wel, overal op aarde. De 
profeet Elisa en zijn die-
naar waren eens in een 
stad, en een groot leger 
had de stad in de nacht 
omsingeld met het plan de 
twee mannen te vermoorden. Toen de dienaar wakker werd, en zag 
wat er aan de hand was, werd hij doodsbang. Begrijpelijk, toch? 
Maar Elisa bad: “HEER, open zijn ogen en laat het hem zien”. En 
wat zag zijn dienaar toen? Dat “de heuvels vol stonden met paar-
den en wagens van vuur, die Elisa omringden”. God had met Zijn 
leger van engelen de belegerde stad omsingeld, zodat Elisa en zijn 
dienaar niet bang hoefden te zijn. Zo waren er ook engelen genoeg 
om Noach te helpen, ook al zag hij ze niet. Zij deden ook de deur 
van de ark goed dicht, toen Noach en zijn familie en alle dieren de 
ark binnen waren gegaan: “Toen sloot de HEER de deur achter 
hem”. Vanaf dat moment kon niemand de potdichte ark meer uit of 
in. Want je kunt je voorstellen dat er mensen waren die, toen het 
water kwam, alsnog wilden proberen er in te gaan, al dan niet met 
geweld.

Afbeeldingen: Pexels en Susan Frazier – Pixabay 
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Bijbelgedeelte: Genesis 7 en 8

De regen komt

De apostel Petrus schreef dat de mensen in de tijd van Noach 
niet wilden luisteren “toen God geduldig wachtte en de ark ge-
bouwd werd”. Maar op een dag was Gods geduld op. De ark was na 
120 jaar bouwen klaar, en God zei dat Noach naar binnen moest 
gaan; want: “over zeven dagen zal Ik het veertig dagen en veertig 
nachten op de aarde laten regenen”. Toen alle mensen en dieren 
eenmaal in de ark waren, deden engelen de deur achter hen dicht. 
Daarna konden zij alleen maar rustig afwachten wat er ging ge-
beuren. Noach had wel een raam gemaakt, maar ze hadden toen 
nog geen glas of kunststof, zodat dit raam wel van hout zal zijn 
geweest. Ze konden dus waarschijnlijk niet naar buiten kijken, 
maar wel luisteren naar wat er buiten gebeurde.

Er zullen vast mensen hebben staan bonken op de ark, en hebben 
geroepen en gelachen; zich spottend afvragend wat ze daar de-
den, en hoe lang 
het zou duren 
voordat ze er al-
lemaal weer uit 
zouden komen. 
Want het was 
daarbuiten net zo 
droog als daar-
binnen. Nog wel… 
Maar toen hoor-
den ze in de ark 
de eerste grote 
druppels op het 
dak ploffen. Het 
ging nu dus echt beginnen!

Wat moet er door de hoofden van Noach en de anderen zijn ge-
gaan, toen zij het steeds harder hoorden regenen? Zij kenden 
veel mensen die hen niet hadden geloofd. Maar gelukkig zijn niet 
alle bijzonderheden opgeschreven – zoals alle rampen, oorlogen, en 
wat er tegenwoordig dagelijks aan narigheid op TV te zien is.

6 De zondvloed

Afbeelding: Engin Akyurtr – Pixabay 
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Er wordt niets verteld over het aantal slachtoffers. Er staat een-
voudig: “Alles wat op aarde leefde kwam om: vogels, vee, wilde die-
ren, en ook alle mensen”. Er staat ook niets over hoe de dagen van 
de bewoners van de ark eruit zagen. Maar we kunnen ons wel voor-
stellen dat zij veel werk te doen hadden: het voederen van de die-
ren en het schoonhouden van hun verblijven.

De Bijbel is geen boek voor mensen die op sensatie uit zijn, of al-
leen maar nieuwsgierig zijn. God wil dat wij weten Wie Hij is, en 
wat Hij doet om Zijn mooie plan met de aarde en de mensen uit te 
voeren. Hij liet dat vertellen door profeten, die het ook moesten 
opschrijven voor mensen die later zouden leven.

Wat er over de zondvloed in de Bijbel staat is eigenlijk heel ‘kort 
en zakelijk’. We lezen over de leeftijd van Noach op de kalender-
dag dat het begon te regenen: “In het zeshonderdste jaar van 
Noachs leven, op de zeventiende dag van de tweede maand”. Over 
het aantal dagen dat het stortregende: “Veertig dagen en veertig 
nachten lang”. Over hoe hoog het water stond: “zelfs de hoogste 
bergen kwamen onder te staan. Tot vijftien el [7 á 8 meter] daar-
boven kwam het water”. Over het aantal dagen dat de aarde hele-
maal onder water bleef staan: “Honderdvijftig dagen lang”. Over 
het einde van de waterstromen: “De bronnen van de oervloed en 
de sluizen van de hemel werden gesloten, zodat het ophield met 
regenen”.

Jezus en de apostelen geloofden dat er een zondvloed is geweest 
In ons wetenschappelijke tijdperk – waarin alles bewezen moet 
worden en bijna niemand meer gelooft in God, en al helemaal niet 
dat Hij ingrijpt in de loop van de dingen – gelooft natuurlijk bijna 
niemand meer in de zondvloed en de redding van een paar mensen 
en dieren in een ark. Maar wie gelooft dat God bestaat en de aar-
de en alle leven heeft gemaakt, kan zich er niet van afmaken met 
te zeggen dat dit verhaal wel erg fantastisch is. Je kunt niet zelf 
kiezen wat in de Bijbel waar of niet waar is. De Heer Jezus deed 
dat in elk geval niet. Hij geloofde wat Hij in de Bijbel las over een 
ander wonderlijk verhaal: dat van Jona in de grote vis. Hij geloof-
de ook dat er een zondvloed was geweest, en vond daarin een les 
voor de tijd dat God weer zal ingrijpen in de loop van de dingen; 
en dan voor altijd. Jezus zei: “En zoals het eraan toeging in de da-
gen van Noach, zo zal het ook zijn in de dagen van de Mensenzoon 
[zo noemde Jezus zich]: ze aten, ze dronken, ze huwden, ze wer-
den uitgehuwelijkt, tot aan de dag waarop Noach de ark binnen-
ging en de vloed kwam die iedereen verzwolg”. Anders gezegd: als 
Jezus naar de aarde terugkomt met grote macht en heerlijkheid 
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om de Wereldkoning te worden, zullen de ongelovige en slechte 
mensen net zo plotseling omkomen als de mensen in Noachs tijd.

De apostel Petrus vergelijkt in één van zijn brieven de toestand 
op aarde in de tijd van Noach met die van Jezus’ terugkeer naar 
de aarde. Hij begint met te zeggen dat de mensen spotten dat het 
nu al zo lang duurt, dat Jezus heus niet meer komt: “Waar blijft 
Hij nu? Hij had toch beloofd te komen?” Maar zeiden de mensen 
in Noachs tijd niet hetzelfde? En wat gebeurde er met hen? 
Daarom schrijft Petrus dat de meeste mensen gewoon niet wíllen 
weten dat de menselijke samenleving een keer door water is weg-
gevaagd. Maar ze moeten wel weten dat het nog een keer zal ge-
beuren, maar dan door vuur… Maar gelukkig is er een manier om 
daaraan te ontkomen. Want allen die echt in de Heer Jezus gelo-
ven en Hem volgen, zal Hij redden – net zoals Noach en zijn gezin 
werden gered door in de ark te gaan (wat natuurlijk ook het be-
wijs is van een sterk geloof). Over de manier waarop je in deze 
‘ark’ gaat schrijft Petrus: “In de ark werden maar een paar men-
sen, acht in totaal, van de watervloed gered, en dat water is een 
voorafbeelding van het water van de doop, waardoor jullie nu wor-
den gered”. In geloof ondergedompeld worden in water is dus voor 
volgelingen van Jezus ‘de ark’ waardoor zij behouden worden. Wie 
die ‘ark’ niet ingaat, kan dus niet worden behouden, net zoals de 
mensen in de tijd van Noach. Reden dus om er goed over na te 
denken of je het Woord van God gelooft, door Hem gered wilt 
worden, en gehoorzaam wilt doen wat Hij van je vraagt.

Maar veel mensen die wél geloven dat wat in de Bijbel staat waar 
moet zijn, proberen toch het verhaal aannemelijker te maken door 
eigen verklaringen toe te voegen. Velen vragen zich af of het wa-
ter over de hele aarde kwam, en of het wel kan dat het zelfs bo-
ven het Himalaya gebergte uitkwam. Maar ook dit is een vorm van 
ongeloof, die zij zelf vanuit onwetendheid veroorzaken. Want we-
ten wij hoe de aarde eruit zag in de tijd van Noach? In het schep-
pingsverhaal wordt verteld dat de aarde in het begin ook bedekt 
was door water. Bij de voorbereidingen om leven te scheppen, zei 
God iets opvallends: “‘Er moet midden in het water een gewelf ko-
men dat de watermassa’s van elkaar scheidt.’ En God scheidde het 
water onder het gewelf van het water erboven”. Vervolgens liet 
God droog land ontstaan, door het water onder dat ‘gewelf’ naar 
één plaats te laten stromen. Dat samengestroomde water noemde 
God ‘zee’ en het droge land ‘aarde’. Er staat niet hoe groot dat 
droge was; of het één stuk was of uit meerdere stukken bestond; 
hoe de verdeling land water was; hoe hoog de bergen waren. De 
wetenschap goochelt met enorme tijdsperioden van (honderden) 
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miljoenen jaren, zodat binnen de opgetekende menselijke geschie-
denis de aarde nauwelijks veranderd kan zijn. Maar is dat zo?

Laten we nog even teruggaan naar de zondvloed zelf. Velen zullen 
misschien zeggen dat regen ontstaat door verdamping en conden-
satie, zodat het weer als water naar beneden komt. Uiteraard valt 
dat niet te ontkennen; maar de zondvloed was zo enorm groot, dat 
er meer water kwam dan er (zichtbaar) op aarde was. Anders zou 
niet het gehele land onder water zijn komen te staan. Waar kwam 
al dat water vandaan? In het scheppingsverhaal hebben we net 
gezien, dat er veel water – in welke vorm dan ook – ‘boven de 
aarde’ was. In het verhaal van de zondvloed wordt het volgende 
gezegd over al dat water dat samen die grote vloed vormde: 
“braken alle bronnen van de machtige overvloed [een andere Bij-
belvertaling zegt: de kolken van de grote waterdiepte] open en 
werden de sluizen van de hemel opengezet”. Dus in ieder geval 
kwam er water van boven. De hoeveelheid water die naar beneden 
komt kan inderdaad heel groot zijn. Op 28 juli 2014 viel er bij 
Arnhem 76 mm in één uur! Als je dat omrekent naar 40 hele da-
gen, kom je op 73 meter water! Maar mogelijk kwam er ook water 
uit de aarde zelf.

Al het droge land kwam helemaal onder water te staan

Hoe dan ook: in ieder geval het gehele droge land werd bedekt 
door water; zoveel is wel duidelijk uit wat er in het verhaal over 
de zondvloed staat. Bij de aankondiging ervan zegt God: “dan zal 
Ik alles wat er bestaat van de aardbodem wegvagen, alles wat Ik 
heb gemaakt”. Als de vloed is gekomen, wordt die “Een watermas-
sa die de aarde overspoelde” genoemd. En over de gevolgen ervan: 
“Alles wat op het land leefde en ademde vond de dood … Alleen 
Noach bleef over, met alles wat bij hem in de ark was”. Het kan 
daarom, uit wat hier wordt verteld, alleen maar zo zijn dat wat 
God aarde had genoemd (het droge land), (weer) helemaal over-
spoeld werd door water, en dat alles werd gedood dat leefde door 
middel van ademhaling. In zekere zin keerde de aarde dus naar de 
begintoestand terug: ‘woest en leeg’. Met één groot verschil: al 
het leven dat God had gemaakt bleef bewaard in een ark, om later 
de drooggevallen aarde weer te gaan bewonen. Maar het uiterlijk 
van die aarde moet door de druk van al die watermassa’s helemaal 
veranderd zijn. En al dat water moest ergens naartoe, om weer 
nieuw droog land te laten ontstaan.

De bewoners van de ark

Maar laten we weer teruggaan naar de ark met zijn bewoners. 
Toen het begon te regenen, lag de grote en zware ark muurvast op 
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het land. Maar omdat het maar bleef regenen, begon het water te 
stijgen “en de ark werd opgetild, zodat hij van de aarde loskwam. 
Het water op aarde nam steeds maar toe, hoger en hoger steeg 
het, en de ark dreef op het water”. Nadat het had opgehouden te 
regenen, bleef de ark nog lange tijd ronddobberen, totdat de be-
woners een plotselinge schok voelden: de ark was ergens op vast-
gelopen, naar later bleek “op het Araratgebergte” *. Het water 
was dus aan het zakken: “Toen dacht God weer aan Noach en aan 
alle wilde dieren en het vee bij hem in de ark. Op zijn (Gods) bevel 
begon er een wind over de aarde te waaien, waardoor het water 
afnam … Geleidelijk vloeide het water weg van de aarde”; “Het wa-
ter zakte voortdurend verder, en op de eerste dag van de tiende 
maand werden de toppen van de bergen zichtbaar”. Kon Noach dat 
zien? Had hij het raam opengedaan? In ieder geval vertelt de Bij-

bel dat hij 40 dagen nadat de bergen 
weer te zien waren het raam open 
deed, om een raaf naar buiten te la-
ten. Die “bleef heen en weer vliegen 
totdat de aarde droog was”. Daarna 
liet hij een duif los, maar die kon ner-
gens op aarde iets vinden om op te 
gaan zitten of van te eten, en zij 
“kwam bij hem terug in de ark, want 
overal op aarde was nog water”. Na 
zeven dagen probeerde Noach het nog 
eens, en toen kwam de duif terug met 
een olijftakje. Er was nieuw leven! Hij 
wachtte nog eens zeven dagen en liet 

de duif weer los. Nu kwam zij niet meer terug.

Op de eerste dag van de eerste maand – tien en een halve maand 
nadat zij de ark waren ingegaan – maakte Noach een gat in het 
dak om rond te kijken. De aarde was drooggevallen, maar was wel 
een enorme modderpoel. Bijna twee maanden later was de aarde 
zover droog dat alle bewoners uit de ark konden gaan.

* Het is niet aannemelijk dat hiermee de huidige vulkaan Ararat 
op de grens van Turkije en Armenië wordt bedoeld, want de top-
pen daarvan zijn bijna 4 en 5 km hoog. Misschien is die berg na de 
zondvloed door een of meer uitbarstingen veel hoger geworden.
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Bijbelgedeelte: Genesis 9

Mensen en dieren gaan uit de ark

Iets meer dan 13 maanden nadat Noach en zijn gezin de ark waren 
ingegaan, kwam de dag dat God tegen Noach zei dat zij er uit kon-
den gaan. De plek waar de ark vast was komen te zitten, was droog 
genoeg om er weer een normaal leven te kunnen hebben. Bijvoor-
beeld door eten te verbouwen op het land. Ook alle dieren moch-
ten weer naar buiten; wat betekent dat er weer genoeg planten en 
ander groen moeten zijn geweest waar zij van konden eten.

We lezen niets over hoe de aarde eruit zag en wat er anders was 
geworden, of wat Noach vond van wat hij zag toen hij om zich 
heen keek. Wat er wordt verteld, gaat maar om één ding: zowel 
mensen als dieren gingen een nieuw begin maken. Na de schepping 
van de eerste dieren hadden die zich vermeerderd en zich steeds 
verder over het droge land, de aarde, verspreid. Hetzelfde deden 
de mensen: zij hadden zich vanaf de plaats waar de eerste mensen 
– Adam en Eva – woonden, als de rimpels die een druppel in een 
plas water maakt, steeds verder verspreid over de aarde (hoewel 
ze toen kennelijk nog niet heel erg ver van elkaar vandaan woon-
den). Nu alle leven van de aarde was verdwenen, moest het alle-
maal van voren af aan beginnen. Daarom zei God over alle dieren 
en mensen die uit de ark gingen, dat hun aantallen weer groter 
moesten worden en dat zij over de hele aarde verspreid moesten 
gaan leven.

Het geloof van Noach

Het eerste dat Noach deed, was een altaar bouwen en offers aan 
de HEER brengen. Er staat dat hij dat deed van een aantal speciale 
dieren en vogels, die ‘rein’ worden genoemd. Dat waren dieren en 
vogels die, bijvoorbeeld, geen vlees aten en al helemaal niet van 
dieren die al langer dood waren. Maar, zul je je misschien afvra-
gen, hoe kan dat als er van elke diersoort maar één paartje in de 
ark meeging? Als die geofferd werden, konden er toch geen jon-
gen meer komen? Dat klopt, maar juist van de vogels en dieren 
waarvan Noach later een offer zou brengen, moest hij er meer 
meenemen. Want God had gezegd dat hij van alle reine dieren en 
van de vogels zeven mannetjes en hun wijfjes moest meenemen, 

7 Een nieuw begin
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zodat hun soorten zou-
den blijven bestaan. Alles 
was dus vooraf goed ge-
regeld.

Dat offer van Noach had 
een aantal betekenissen. 
Natuurlijk was hij in de 
eerste plaats God heel 
dankbaar dat Hij hen had 
gered. Maar hij toonde in 
dat offer ook eerbied 
voor God, omdat Hij iets heel groots had gedaan waardoor alle le-
ven op aarde dood ging, behalve Noach en zijn gezin en een ark vol 
dieren. Daarnaast liet Noach zijn geloof in God merken. Geloof 
dat Hij verder voor hen zou zorgen, en de aarde door hen weer vol 
mensen zou worden; en geloof dat de aarde ook weer vol dieren 
zou worden, al offerde hij er nu enkele van aan God.

Geloof was in Noachs leven heel belangrijk. Van het begin aan had 
hij geloofd dat God echt heel veel water op aarde zou laten ko-
men. Omdat hij zeker wist dat God doet wat Hij zegt, had hij de 
ark gebouwd. Nu alles voorbij was, wist hij dat het allemaal niet 
toevallig was gebeurd, maar dat God het zo had gedaan als Hij 
vóór de grote vloed had gezegd. Om dat grote geloof van Noach 
besloot God dat Hij nooit meer een zondvloed over de hele aarde 
zou laten komen. Had God dan spijt van wat Hij had gedaan? Nee, 
want Hij weet heus wel wat Hij doet! Hij kon niet anders, omdat 
Zijn mooie scheppingswerk anders – door de manier waarop het 
zich, door de slechtheid van het menselijk denken, ontwikkeld had 
– voor niets zou zijn geweest. Als het zo door ging, zou Zijn plan 
niet door kunnen gaan. Hij wilde een nieuw begin maken met het 
beste dat er nog op aarde te vinden was. Maar dit nieuwe begin 
betekende niet dat de mensen die waren overgebleven geen fou-
ten konden maken, en het nu wel goed zou gaan. Maar nu alle 
slechte mensen er niet meer waren, had God wel een einde ge-
maakt aan de slechte invloed die zij op andere mensen hadden. 
Het lag dus niet aan God als het weer verkeerd zou gaan. Want 
dan lieten de mensen zich verleiden door wat hun hart graag wilde 
(we noemen dat menselijke begeerte), en zich niet door Gods 
Geest lieten leiden in het doen van wat goed is. 

Wat God met de mensen en de dieren afsprak

Omdat vreselijke dingen als geweld en het doden van mensen de 
belangrijkste oorzaken waren geweest voor de zondvloed, zei God 

Afbeelding: René Hartmann – Pixabay 
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dat wie een mens doodt daar zelf voor moest boeten: “Wie bloed 
van mensen vergiet, diens bloed wordt door de mensen vergoten”. 
Het bloed van dieren mocht natuurlijk ook niet zomaar vergoten 
worden. Alleen als iemand vlees wilde eten, mocht er een dier wor-
den gedood. En dus niet voor de ‘plezierjacht’, of omdat wij er last 
van hebben als het iets eet dat wij ook wel kunnen gebruiken.

God zegende Noach en zijn zonen Sem, Cham en Jafet, en sloot 
een verbond met hen. In dat verbond werden al hun nakomelingen 
inbegrepen, evenals de dieren. Het belangrijkste punt van dit ver-
bond was, dat God het leven op aarde nooit meer zou wegvagen 
door een zondvloed. Het kon hard en veel regenen, zelfs dagen 
lang. Daarbij vielen en vallen er soms slachtoffers; maar de regen-
val zou op tijd ophouden, zodat niet alle mensen (en dieren) zou-
den verdrinken. En omdat mensen iets zichtbaars nodig hebben om 
te blijven denken aan wat hen is beloofd, geeft God dat vaak. Dat 
noem je een ‘teken’. En het teken van dit verbond is de prachtige 

regenboog. Die is zo 
groot, dat hij tot 
hoog in de wolken is 
te zien. God stelt het 
ons zo voor dat niet 
alleen wij die boog 
zien, maar Hij ook. 
Natuurlijk heeft God 
geen regenboog nodig 
om te denken aan wat 
Hij heeft beloofd. 
Maar het is een ge-

ruststelling voor ons dat God inderdaad zal doen wat Hij heeft 
gezegd. De regenboog vertelt daarom van Gods altijddurende lief-
de voor Zijn schepping, en in het bijzonder voor ons mensen. Gods 
liefde is in de eerste plaats te zien in Zijn geduld. Hij straft niet 
meteen, maar wacht af of wij inzien dat wij verkeerd doen, en of 
wij het in het vervolg beter zullen doen. Ten tweede in Zijn gena-
de. Hij straft geen mensen van goede wil, ondanks dat zij hebben 
gezondigd. Ten derde in Zijn barmhartigheid. Hij toont Zijn me-
delijden met ons – omdat wij in onze menselijke zwakheid steeds 
weer fouten maken – en wil ons alles geven wat wij nodig hebben 
om Hem te kennen en te dienen.

Alle mensen op aarde stammen af van de drie zonen van Noach

Dat er echt een heel nieuw begin kwam, en door de zondvloed dus 
echt alle mensen waren omgekomen, kunnen we zien in wat de Bij-
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bel zegt over de zonen van Noach: “Met de drie zonen van Noach 
begon de verspreiding van de mensheid over de hele aarde”. Met 
de schepping van Adam en Eva begon de eerste verspreiding van 
de mensen over de aarde. De zondvloed stopte die in één klap. 
Maar door de redding van Noach, zijn vrouw, zijn drie zonen, en 
hun vrouwen, kon een nieuwe verspreiding beginnen. Alle mensen 
die nu leven, stammen af van de drie zonen van Noach. Dat is ook 
te zien in de volgende familie stamboom in de Bijbel, in Genesis 
hoofdstuk 10. Noach leefde na de zondvloed nog 350 jaar, maar 
hij en zijn vrouw kregen zelf geen kinderen meer.

Hoe het al snel weer fout ging

Wat de Bijbel hierna vertelt, laat zien dat wij mensen van elkaar 
verschillen, bijvoorbeeld in onze karakters. Maar er is ook ver-
schil in ‘gezindheid’: in hoe we over iets denken, waar we onze aan-
dacht aan geven, en hoe we om-
gaan met God en mensen. Noach 
was landbouwer en legde een wijn-
gaard aan. Toen hij de eerste 
keer wijn had gemaakt, dronk hij 
daar kennelijk wat te veel van en 
werd hij dronken. De meeste men-
sen kunnen dan niet meer over-
eind blijven en gaan liggen. Ze val-
len dan in slaap tot ze hun roes 
(soort wazige toestand) zijn 
kwijtgeraakt. Noach lag naakt in 
zijn tent. Of dat verkeerd was 
zegt de Bijbel niet. Veel mensen 
slapen tegenwoordig ook naakt, maar hebben dan meestal wel een 
laken of deken over zich heen. Noach lag gewoon ‘open en bloot’ in 
zijn tent, en kon door iedereen die er langs kwam gezien worden.

Toen zijn jongste zoon Cham langs de tent kwam, en zijn vader zo 
zag liggen, vond hij dat kennelijk zo vermakelijk dat hij zijn beide 
broers ging roepen. Die deden wat hij zelf had moeten doen: ze 
namen “een mantel, legden die op hun schouders, liepen achteruit 
de tent binnen en bedekten het naakte lichaam van hun vader, met 
afgekeerd gelaat [dus met hun ogen ergens anders heen kijkend], 
zodat zij hem niet naakt zagen”. Toen Noach uit zijn roes wakker 
werd, zal hij zich hebben afgevraagd hoe die mantel daar was ge-
komen, en hoorde hij waarschijnlijk van Sem het verhaal.

Maar nu moeten we ons eerst even afvragen waarom bepaalde din-
gen in de Bijbel staan en andere niet. Want van Adam tot Noach is 

Afbeelding: Matthias Böckl – Pixabay 
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een heel lange tijd, waarin natuurlijk veel meer is gebeurd. Waar 
we daarom steeds aan moeten denken, is dat het Oude Testament 
de geschiedenis van het volk Israël vertelt en uitkijkt naar hun 
toekomst.

De Israëlieten waren slaven in Egypte. Toen God hen daaruit had 
bevrijd, gaf Hij hen in de woestijn een Wet. Zo werden zij Gods 
verbondsvolk. Hierover vertelt het tweede boek in de Bijbel: Exo-
dus (Grieks voor ‘uittocht’). Maar de Israëlieten zijn niet uit de 
lucht komen vallen. Het gaat om de nakomelingen van een man die 
Israël (Jakob) heette. Daarom vertelt het eerste boek van de Bij-
bel over wat er vóór het vormen van een verbondsvolk gebeurde. 
Dat is het boek Genesis (Grieks voor ‘wording’). Zoals we al heb-
ben gezien vertelt dit boek hoe alles is geworden. Eerst de schep-
ping van de natuurwereld door God, de verbreiding van de mensen 
over de aarde en de ontwikkeling van hun gezindheid. Het groot-
ste deel van de mensen wordt van kinderen van God tot mensen 
die alleen aan zichzelf denken. Er is een smalle lijn van gelovigen 
van Adam tot Noach, en een veel groter aantal mensen dat niet 
gelooft en vindt dat alles kan, ook uit de weg ruimen wie je in de 
weg staat. Dan Gods ingrijpen in de menselijke geschiedenis en in 
de natuurwereld, zodat uit wat er eerst was iets nieuws kon ont-
staan (= worden). Er ontstaat een nieuwe lijn van gelovige mensen. 
Eén van hen is Abraham, de ‘aartsvader’ van de mensen die later 
het volk Israël (de kleinzoon van Abraham) zou worden. We heb-
ben het hier later nog wel over. Maar dit boek Genesis vertelt ook 
over de andere volken waar Israël mee te maken kreeg. Eén daar-
van is Kanaän, het volk dat woonde in het land dat de Israëlieten 
van God mochten hebben, toen zij uit Egypte waren gered. Deze 
Kanaän was de zoon van Cham, en hij wordt genoemd in plaats van 
zijn vader Cham.

Nu dan weer terug naar Noach. Wat zijn drie zonen deden, zegt 
iets over hun gezindheid; en Noach spreekt een vloek en een ze-
gen uit over zijn zonen: “Het zal slecht aflopen met Kanaän. Hij 
zal de onbelangrijkste knecht van zijn familie zijn. Ik dank de 
HEER. Hij is de God van Sem. Maar Kanaän zal de knecht van Sem 
zijn. Ik bid dat God Jafet veel land geeft. Jafet zal bij Sem wo-
nen. Maar Kanaän zal de knecht van Jafet zijn”. Dus Sem wordt de 
belangrijkste van de familie en Jafet zal voordeel hebben van wat 
God Sem zal geven; maar Cham zal de minste van de drie zijn. En 
minder zijn geeft jaloezie en dus haat...
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Bijbelgedeelte: Genesis 10 en 11

Stambomen

Veel mensen vinden de stambomen (geslachtsregisters) in de Bij-
bel heel saai. Maar God zal ze niet voor niets hebben laten bewa-
ren, en daarom zal het toch wel de moeite waard zijn ernaar te 
kijken. De meeste stambomen in de Bijbel zijn anders dan wij ge-
wend zijn. Je ziet namelijk niet van een bepaalde man en vrouw al 
hun kinderen met hun vrouwen of mannen, en de kinderen die zij 
hadden, en ga zo maar door. Wat je in de Bijbel (meestal) ziet, is 
een lange lijn van één man naar steeds weer een volgende. Dat 
komt omdat de makers van die stambomen eigenlijk terugkeken: 
van Noach naar Adam, van Abraham naar Noach, van David naar 
Abraham, van Jezus naar David. Dit heeft alles te maken met 
Gods beloften aan mensen. Er wordt (bijna) alleen maar verteld 
over mensen voor wie die beloften zijn. Van de eerste mensen le-
zen we wel iets over de nakomelingen van Kaïn, maar dat is vooral 
omdat veel van hen slechte dingen deden en een hekel hadden aan 
de mensen die God wilden dienen. Noach stamde af van Set, de 
zoon die Adam en Eva kregen in plaats van de vermoorde Abel. De 
nakomelingen van Set hadden het vaak moeilijk, omdat zij de an-
dere mensen waarschuwden voor hun slechtheid. Dit moet eerst 
wel allemaal verteld worden, om te weten waarom de zondvloed 
kwam. Ook wordt er na de zondvloed verteld over de nakomelingen 
van de drie zonen van Noach. Dat is gedaan zodat we iets zouden 
weten van de volken die ontstonden en een rol speelden in de ge-
schiedenis van het volk Israël. Maar daarna gaat het alleen verder 
met de nakomelingen van één van de zonen van Noach: Sem.

Het interessante in de stambomen is verder, dat je iets te weten 
kunt komen over hoe lang een periode in de geschiedenis duurde. 
Want in het boek Genesis wordt verteld hoe oud een man was toen 
hij de zoon kreeg, die de ‘eerstgeborene’ werd genoemd. Niet al-
tijd omdat hij als eerste werd geboren, maar omdat hij de belang-
rijkste zou zijn, de ‘erfgenaam’ van Gods belofte. Zo kun je uitre-
kenen dat er een tijd lag van 1656 jaar tussen de schepping van 
Adam en de zondvloed (die dan in 2390 jaar voor Chr. plaatsvond). 
Ongeveer honderd jaar vóór de zondvloed werden Sem, Cham en 
Jafet geboren. Noach stierf 350 jaar na de zondvloed, en rond 

8 De bouw van een stad en een toren
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die tijd werd Abram geboren. Misschien heeft Noach hem nog wel 
gezien.

De mensen vinden een goede woonplaats

Hoofdstuk 10 van Genesis vertelt welke volken er zijn ontstaan uit 
de drie zonen van Noach. Dat ging eerst heel langzaam. Sem kreeg 
twee jaar na de zondvloed pas zijn eerste zoon. Maar voordat die 
zoon weer kinderen had, duurde dat toch minstens 16,17,18 jaar. 
Sem leefde na de zondvloed nog 500 jaar en kreeg veel kinderen; 
misschien elk jaar wel één. Met de jaren kwamen er dus steeds 
meer mensen. Maar ze deden niet wat God had gezegd: ze ver-
spreidden zich niet over de gehele aarde, want ze wilden liever bij 
elkaar blijven. Ze konden natuurlijk niet op een kluitje blijven wo-
nen, maar er was ruimte genoeg om een stuk land naast dat van je 
ouders te bewerken voor het houden van vee en het verbouwen 
van eten. Zo werd het bewoonde gebied wel steeds groter, zonder 
dat de bewoners ver van elkaar woonden.

Toen het water van de 
zondvloed zakte, was de 
ark vastgelopen op het 
gebergte Ararat. Er ligt 
een gebergte met die 
naam helemaal in oosten 
van het tegenwoordige 
Turkije, op de grens met 
Armenië, bijna aan de 
grens met het tegen-
woordige Iran. Als dit 
hetzelfde gebergte is, 

zijn de mensen van daaruit langs één van de grote rivieren de Ti-
gris en de Eufraat getrokken naar een vlakte die Sinear wordt ge-
noemd. Die ligt in wat we nu Irak noemen.

De eerste machthebber op aarde

In dit hoofdstuk worden geen leeftijden genoemd, dus we kunnen 
niet zien wie van de nakomelingen van Cham en Sem in dezelfde 
tijd leefden. Maar er staan wel wat andere dingen in; zoals dat 
Cham een kleinzoon had die Nimrod heette. Hij wordt de eerste 
‘machthebber’ of ‘heerser’ genoemd. Iemand die dus macht uitoe-
fent over anderen. Van hem wordt verteld dat hij de beste jager 
op aarde was. De mensen keken dus naar hem op, en waren mis-
schien ook wel bang voor hem. En uit angst komt onderworpenheid 
voort.

Afbeelding: arkdiscovery.com 
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De mensen willen een veilige woonplaats voor zichzelf

Hij ging ‘steden’ bouwen in een gebied dat lag in het tegenwoordi-
ge Syrië en Irak. Nu moeten we ons bij steden niet voorstellen 
dat ze heel groot waren. In de Bijbel is iets wat veiligheid biedt al 
gauw een stad: een aantal stenen huizen bij elkaar, later met een 
muur er omheen. Het was een begin van de grotere steden die hier 
later uit ontstonden, zoals Ninevé.

Eén van de belangrijkste redenen om steden te bouwen was dat de 
mensen God niet geloofden. Ze vertrouwden Hem niet en moesten 
daarom een eigen zekerheid zoeken. Hetzelfde zie je later in het 
opbouwen van legermachten.

Eén van de ‘steden’ die Nimrod 
bouwde was Babel in dat ge-
bied Sinear waar kennelijk de 
meeste mensen woonden. Dat 
ze in die tijd bekend waren 
met het maken van stenen voor 
de bouw, lezen we in hoofdstuk 
11: “Ze zeiden tegen elkaar: 
‘laten we van klei blokken vor-
men en die goed bakken in het 
vuur.’ De kleiblokken gebruik-
ten ze als stenen, en aardpek als specie. Ze zeiden: ‘laten we een 
stad bouwen …”.

De toren van Babel

Wat de mensen toen bedoelden met de 
bouw van Babel, is te zien in wat volgt: 
“… met een toren die tot in de hemel 
reikt”. Ze konden toen nog geen torens 
bouwen van een kilometer hoog, zoals 
nu. Maar er is geen verschil in wat ze 
ermee wilden uitdrukken: wij zijn 
machtig, wij kunnen alles, wij zijn 
‘goden’. Het was namelijk een bewuste 
daad om God ongehoorzaam te zijn: 
“Dat zal ons beroemd maken, en dan 
zullen we niet over de hele aarde ver-
spreid raken”.

Afbeeldingen: wikipedia 
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God grijpt in

Van de oudheid af is te zien dat niet veel mensen in God willen ge-
loven. En de mensen die misschien nog wel van goede wil zijn, wor-
den door de grote meerderheid van hen die niet geloven beïnvloed. 
Vóór de zondvloed waren er een tijdje twee aparte groepen: de 
‘zonen van God’ en de ‘kinderen van mensen’ (ongelovigen). De zo-
nen van God konden toen de ongelovige mensen nog goede raad ge-
ven. Maar toen de twee groepen met elkaar gingen trouwen, werd 
de wereld zo verdorven dat God daar een einde aan maakte met 
de zondvloed. Om ervoor te zorgen dat dit niet nog een keer ging 
gebeuren, greep God in.

Hij wist natuurlijk wat zij dachten en deden; en ook hoe het ver-
der zou gaan als ze zo doorgingen: “… wat ze nu doen is nog maar 
het begin. Alles wat ze verder nog van plan zijn, ligt nu binnen hun 
bereik”. Want zoals we weten is de mens zeer vindingrijk en kan 
ook inderdaad heel veel. De laatste honderd jaar is dat wel heel 
duidelijk geworden. God keek het een tijdje aan en greep toen in. 
Niet zo erg als bij de zondvloed – er vielen geen slachtoffers –
maar door ervoor te zorgen dat er precies gebeurde wat zij nou 
niet wilden.

Het ontstaan van de talen

Als je samen dingen wilt doen, moet je dezelfde taal spreken. In 
onze tijd is de ontwikkeling, die er op alle terreinen is, alleen mo-
gelijk geworden door één taal te spreken. Zo kun je kennis en er-
varing delen. Maar in Gods plan was het in de tijd van Noach en 
zijn nakomelingen veel te vroeg. Er waren toen nog geen verschil-
lende talen; dus door hen allemaal een andere taal te laten spre-
ken, zouden ze elkaar niet meer kunnen begrijpen. En dat is wat 
God deed. De mensen moesten toen wel stoppen met het bouwen 
van die toren, want hoe legde je elkaar uit wat er gedaan moest 
worden? Daarna gingen mensen die dezelfde taal hadden groepjes 
vormen, en zij trokken dan weg om samen ergens anders te gaan 
wonen.

De mensen verspreiden zich over de aarde

De stamboom in hoofdstuk 10 vertelt waarschijnlijk over de ver-
spreiding van alle mensen over een groter gebied, na deze taalver-
warring bij de bouw van de toren van Babel. Zo gingen de nakome-
lingen van Jafet wonen in gebieden langs de noordelijke Middel-
landse Zee, en rond de Zwarte Zee en de Kaspische Zee. Dus zeg 
maar het tegenwoordige Turkije en ten noorden van Iran. De na-
komelingen van Cham gingen wonen in een breed gebied rond het 
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oostelijke en 
zuidelijke 
deel van de 
Middellandse 
Zee, tot in 
het tegen-
woordige Sy-
rië en Irak. 
De nakome-
lingen van 
Sem woonden 
oostelijker 
van de nako-
melingen van 
Cham, in het 
tegenwoordi-
ge Syrië, 
Irak, Iran, 

Arabië en nog wel verder weg. Van daaruit hebben de mensen zich 
over de gehele aarde verspreid. Dus jij en ik stammen af van één 
van deze drie zonen van Noach.

In dat verband is het volgende misschien niet onbelangrijk. Je 
zult wel bekend zijn met de term ‘antisemitisme’. Hier wordt Jo-
denhaat mee bedoeld. Maar eigenlijk is ’antisemitisme’ daarvoor 
niet het goede woord; want veel mensen van andere volken in het 
Midden-Oosten stammen ook van Sem af, en zijn dus ook Semie-
ten. Het zou dus beter zijn de zaak gewoon bij de naam te noe-
men: ‘Jodenhaat’.

De stamboom van Sem tot Abram

Voordat God de volgende stap in Zijn plan zet, vertelt de Bijbel 
eerst wie de man is die de drager, erfgenaam, van Gods belofte 
wordt. In hoofdstuk 11 staat daarom weer een stamboom: die van 
Sem tot Abram. Wat in deze stamboom opvalt, is dat de genoem-
de mannen op steeds jongere leeftijd de volgende zoon van de be-
lofte kregen, en dat zij steeds korter leefden. Werd de zoon van 
Sem nog 438 jaar, de grootvader van Abram ‘nog maar’ 148.

Daarna komt er nog een kort stukje over de familie van Abram: 
wie zijn vader was, zijn broers en zijn neef. Al die familieleden 
zouden later een rol spelen in het leven van Abram en zijn nako-
melingen (behalve zijn broer Haran, want die overleed voordat het 
eigenlijke verhaal van Abram begon).

Afbeelding: izk.me – pinterest 
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Bijbelgedeelte: Genesis 12 en 13

De stad Ur

Uit het woestijnzand in het tegenwoordige Irak is een stad opge-
graven die Ur (zeg: Oer) heette. Deze stad 
lag niet zo heel ver van de stad Babel, waar 
de mensen een heel hoge toren gingen bou-
wen. Ur moet een grote en rijke stad met 
mooie huizen zijn geweest, want er zijn veel –
vaak kunstig versierde – voorwerpen gevon-
den. Net als nu gingen de kinderen dagelijks 
naar school. Ze leerden er rekenen en schrij-
ven op klei (niet met een alfabet van 26 let-
ters, maar met behulp van ongeveer 600 te-
kens!). De mensen waren dus toen niet zo pri-
mitief en onwetend als soms wordt gezegd. 

Toch waren ze in één ding dom: hun godsdienst. Want in plaats van 
te geloven in de God die hun vader Noach in de ark had gered, wa-
ren ze de maan-
god ‘Sin’ gaan die-
nen. Voor die ’god’ 
hadden ze midden 
in de stad een 
‘ziggurat’ gebouwd 
– een brede, plat-
te piramide met 
een tempel er op.

Terach en zijn zonen

In deze stad woonde een man die Terach heette. Hij had drie zo-
nen: Nahor, Haran en Abram. Het kan heel goed zijn dat Terach 
en zijn gezin nog een van de weinigen, of misschien zelfs de eni-
gen, waren in Ur die God de Schepper nog geloofden en dienden. 
In ieder geval is er iets dat daarop wijst. Zoals we al hebben ge-
zien, is het niet goed als gelovigen met ongelovigen trouwen. En 
omdat vóór de zondvloed bijna alle gelovigen dat wel deden, ge-
loofde er op het laatst bijna niemand meer in God. Alleen Noach 
en zijn gezin deden dat nog wel. Als we dan kijken naar de zonen 

9 God roept Abram

Afbeeldingen: lyre-of-ur.com; wikimedia 
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van Terach, dan valt op dat Nahor getrouwd was met zijn nicht, de 
dochter van zijn broer Haran, en Abram met zijn halfzus Sarai. 
Tegenwoordig mag dat volgens de wet niet, maar als zij inderdaad 
de enige gelovigen in Ur waren, waren zij wel gedwongen dit te 
doen.

Een andere aanwijzing is misschien dat Terach de stad Ur verliet, 
om naar het land Kanaän te gaan. Nu zul je je misschien afvragen 
hoe hij op het idee kwam om daar naartoe te gaan. Enkele hoofd-
stukken verder staat dat God enkele jaren later tegen Abram zei: 
“Ik ben de HEER, die jou heeft weggeleid uit Ur, uit het land van 
de Chaldeeën”. Het is dus waarschijnlijk zo gegaan, dat God in Ur 
tegen Abram had gezegd dat hij daaruit moest vertrekken: “Trek 
weg uit je land, verlaat je familie, verlaat ook je naaste verwan-
ten, en ga naar het land dat Ik je wijzen zal”. Zijn vader Terach 
was echter de oudste, en daarom het hoofd van de familie. Abram 
zal hem daarom hebben verteld wat God had gezegd. Zijn vader 
geloofde dat God met zijn zoon gesproken had, en besloot toen 
mee te gaan. En als leider van de groep nam hij ook zijn kleinzoon 
Lot, de zoon van zijn intussen overleden zoon Haran – en dus zijn 
plaatsvervanger - mee. Zijn andere zoon Nahor bleef met zijn ge-
zin in Ur. Zo gingen dus Terach, Abram, Sarai en Lot, met alles 
wat zij bezaten, op weg naar Kanaän. Zo gebeurde het eerste dat 
God van Abram vroeg: hij vertrok uit zijn land.

Het reisgezelschap blijft in Haran

Ze trokken in noordwestelijke richting langs de rivier de Eufraat. 
Maar toen ze in het gebied Pad-
dan Aram kwamen, bleven ze in 
de stad Haran wonen. Ze raakten 
er wel van de regen in de drup; 
want ook daar werd de maangod 
gediend. Waarom ze er dan toch 
bleven vertelt de Bijbel niet; 
maar misschien was Terach te 
zwak om verder te gaan. Na en-
kele jaren stierf hij en werd 

Abram als oudste zoon het hoofd van de familie. Zijn broer Nahor 
was met zijn gezin intussen kennelijk ook naar Haran gekomen. 
Misschien omdat hij hoorde dat het niet goed ging met zijn vader, 
en hij daar zag dat zijn familie het goed had. Op een dag zei God 
tegen Abram, dat hij zijn familie moest verlaten om naar het land 
Kanaän te gaan. Dat was immers het tweede dat naar Gods wil 
moest gebeuren.

Afbeelding: ancientroadpublications.com 
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De eerste beloften aan Abram

God beloofde Abram dat Hij hem – als hij God geloofde en ge-
hoorzaam was – zou zegenen, door hem een man van aanzien te la-
ten worden, die alle mensen op aarde zouden kennen. Uit hem zou 
een groot volk worden gevormd. Alle mensen die Abram en zijn 
nakomelingen goedgezind zouden zijn, zouden met Abram geze-
gend worden. En Abram ging, zoals God hem had opgedragen. 
Abram was toen 75 jaar oud en had nog geen kinderen, omdat zijn 
vrouw Sarai die niet kon krijgen.

Deze belofte aan Abram is de basis voor het ontstaan van het volk 
en de natie Israël. Tot hier toe heeft God in het kort bekendge-
maakt dat Hij de Schepper is van ons mensen, welk plan Hij met 
ons heeft, en wat er van onze kant is verkeerd gegaan in onze re-
latie met Hem.

Wat vanaf nu volgt is de uitwerking van het plan dat God had met 
het maken van mensen. Er is daarom eigenlijk weer een nieuw be-
gin, met één man en zijn vrouw. Alles hing af van het geloof van 
die ene man. Maar als hij God gehoorzaam zou dienen, was het ze-
ker dat God niet nog eens opnieuw met iemand anders zou begin-
nen. Ook al zouden zijn nakomelingen ongehoorzaam zijn, de belof-
ten waren hem gegeven, en ze zouden hem niet worden afgenomen.

Het Nieuwe Testament vertelt dat de belofte aan Abraham – zo-
als God hem later noemde – voor alle mensen is, die net als hij ge-
loven dat God bestaat en beloont wie Hem echt zoeken en dienen.

Het belang van het Oude Testament

Veel mensen vinden het Oude Testament niet zo belangrijk. Het 
gaat toch om de Heer Jezus en de liefde van God! Ja, dat is wel 
zo, maar zonder het Oude Testament zouden we toch niet weten 
wie God is, wat Hij met ons en de aarde van plan is, waarom de 
Heer Jezus moest komen en sterven en opstaan, enzovoorts? 
Vooral de eerste hoofdstukken van Genesis zijn de basis voor al-
les wat volgt. Hierin staat Gods plan en de rest van de Bijbel ver-
telt hoe God dit plan uitvoert. Er wordt wel gezegd dat het Nieu-
we Testament alles wat er is gebeurd in het licht van de Heer Je-
zus Christus plaatst. En ik denk dat dit zo is. Het Nieuwe Testa-
ment komt daarom niet in de plaats van, maar geeft de beste uit-
leg van het Oude Testament. De schrijver van de brief aan de He-
breeën, bijvoorbeeld, vertelt niet nog eens het verhaal van Abra-
hams roeping en tocht naar Kanaän, maar laat het geloof van 
Abraham zien, dat achter het verhaal in Genesis zit.
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De samenleving van God

De schrijver denkt daarbij aan de stad Ur, die Abram verliet. Een 
stad is een samenleving van mensen. De familie van Abram had 
vrijwel zeker een huis, of meerdere huizen in Ur. Ze woonden daar 
veilig en waren best rijk. Wat voor werk zij deden wordt niet ver-
teld. We weten ook niet wat ze allemaal meenamen uit Ur, maar in 
Haran nam hun bezit in ieder geval enorm toe, want zij namen “alle 
bezittingen die ze hadden verworven en de slaven en slavinnen die 
ze in Haran hadden verkregen” mee naar Kanaän. Tot op dat mo-
ment was Abram gewend om in een stad te wonen. Maar in Kanaän, 
dat juist bekend stond om zijn stadstaten, ging hij het leven lei-
den van een tussen die steden rondtrekkende herder. Hier woon-
de hij in tenten, en had dus niet de veiligheid en zekerheid tegen 
vijandige mensen en wilde dieren, zoals in de stad. Hier maakte hij 
geen deel uit van een van de stadse samenlevingen. Waarom deed 
hij dat? De genoemde schrijver kijkt terug op het leven van Abra-
ham, zijn zoon Isaak en zijn kleinzoon Jakob: “Door zijn geloof 
ging Abraham, toen hij geroepen werd, gehoorzaam op weg naar 
een plaats die hij in bezit zou krijgen, en hij ging op weg zonder te 
weten waarheen. Door zijn geloof trok hij naar het land dat hem 
beloofd was maar hem nog niet toebehoorde. Samen met Isaak en 
Jakob, mede-erfgenamen van de belofte, woonde hij daar in ten-
ten omdat hij uitzag naar de stad met fundamenten, door God zelf 
ontworpen en gebouwd”. Wat daarmee wordt bedoeld, wordt dui-
delijk in het boek Openbaring, waar het nieuwe Jeruzalem, de 
nieuwe wereld, de nieuwe samenleving van God, ‘neerdaalt uit de 
hemel’ op aarde.

Het afscheid van Lot

Er was nog dat derde dat moest gebeuren. Toen Abram en Lot van 
noord naar zuid en weer terug naar het midden van Kanaän waren 
getrokken, zetten zij hun tenten op bij Betel. Daar bouwde Abram 
een altaar voor de HEER en bad tot Hem. Nu hadden zowel Abram 
als Lot veel vee. Zo ontzettend veel dat er niet genoeg weide-
grond voor hen beide was. Op een dag sprak Abram hier met zijn 
neef over, en stelde hem voor uit elkaar te gaan. Hij liet daarbij 
Lot kiezen waar hij wilde gaan wonen. Dat was heel nederig en 
edelmoedig van Abram. Want God had hem beloften gedaan en 
niet Lot. Zijn neef was echter heel egoïstisch, en koos het gebied 
bij de Jordaan dat door zijn vochtigheid het beste weidegebied 
vormde. Dit paste helemaal in Gods plan en werk met Abram. God 
zag dat Abram een goed karakter had en deed wat God vroeg; 
want nu had hij ook zijn verwanten – Lot en zijn familie – verlaten. 
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Nog grotere beloften

Daarom zegende God Abram opnieuw, en breidde de belofte van 
veel nakomelingen uit met de belofte van het bezit van het land 
Kanaän: “Kijk eens goed om je heen, kijk vanaf de plaats waar je 
nu staat naar het noorden, het zuiden, het oosten en het westen. 
Al het land dat je ziet geef ik aan jou en je nakomelingen, voor 
altijd. En Ik zal je zoveel nakomelingen geven als er stof op de 
aarde is: ze zullen even ontelbaar zijn als alle stofdeeltjes op de 
aarde. Kom, doorkruis het land in zijn volle lengte en breedte, 
want aan jou zal Ik het geven”. Nu is het woord dat in het He-
breeuws wordt gebruikt voor ‘land’ hetzelfde als dat voor ‘aarde’ 
wordt gebruikt. In de Bijbel zijn veel dingen een deel van een ge-
heel. Zo is een land een deel van de gehele aarde. Het Nieuwe 
Testament laat dan ook zien dat de belofte aan Abram veel ver-
der gaat dan het land Kanaän, en er de hele aarde mee wordt be-
doeld.

Afbeelding: bjm-home.com 

Abrams reis van Ur, naar 
Haran en Kanaän 
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Bijbelgedeelte: Genesis 14 en 15

Lot gaat in Sodom wonen

Nadat Lot er egoïstisch voor had gekozen naar de vruchtbare 
Jordaanvallei (“waterrijk als de tuin van de HEER en als Egypte”) 
te gaan, en zijn oom achterliet in een afgegraasd land waar tekort 
aan water was, beging hij een grote fout. Want hij ging wonen in 
de buurt van de stad Sodom, en “de mensen daar waren slecht en 
ze zondigden zwaar tegen de HEER”. Niet lang daarna ging hij nota 
bene in die stad zelf wonen.

Lot gevangengenomen

Zoals je wel zult weten is er niets nieuws onder de zon. Tegen-
woordig zijn er veel oorlogen, maar dat was in het verre verleden 
niet anders. Meestal ging het erom je macht uit te breiden door 
een buurstad te veroveren, en anders om op rooftocht te gaan en 
je bezit te vergroten. Op den duur kwam het zover dat een koning 
of een verbond van koningen zo sterk was, dat het mogelijk was 
een groot gebied te veroveren en te beheersen. Dat was ook het 
geval met Sodom en zijn buursteden. Die waren al twaalf jaar on-
derworpen aan een aantal koningen uit het Oosten, waaronder Ke-
dorlaomer van Elam (dat tegenwoordig deel uitmaakt van Iran). Op 
een dag kwam Sodom in opstand en ontstond er oorlog. Kedor-
laomer en zijn bondgenoten trokken op en namen onderweg een 
enorm groot gebied in. Daarna wilden ze richting Kanaän trekken. 
Maar de koningen van Sodom en haar buursteden wilden hen te-
genhouden. Dat lukte niet, en zij werden verslagen. Het leger van 
Kedorlaomer roofde daarna alle mensen en alles wat zij konden 
gebruiken, en trok met de buit terug naar eigen land. Onder hun 
gevangenen bevond zich ook Lot met alles wat hij had.

Abram bevrijdt Lot

Ook toen was het zo dat een oorlog veel mensen op de vlucht joeg. 
Eén van de vluchtelingen zocht zijn toevlucht in het gebied waar 
Abram woonde. Misschien was het iemand die Lot kende. Hij ver-
telde Abram wat er was gebeurd, en dat ook Lot en zijn familie 
gevangen was genomen. Abram bedacht zich geen moment en riep 
alle mannen die voor hem werkten bij elkaar. Hij woonde toen bij 
Mamre, waar hem goedgezinde Kanaänieten woonden. Ook van hen 

10 Gods verbond met Abram
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sloten velen zich bij Abram aan. In totaal zetten 318 man de ach-
tervolging van het leger van Kedorlaomer in. Dat was toen al er-
gens in het noorden van het land, maar het lukte Abram en zijn 
mannen het in te halen en te verslaan. Ze achtervolgden de over-
geblevenen zelfs tot voorbij wat nu de hoofdstad van Syrië 
(Damascus) is. Alle krijgsgevangenen en bezittingen werden terug-
veroverd; ook Lot en zijn familie werden bevrijd. Dit was een heel 
edelmoedige daad van Abram. Hij had ook kunnen denken: ‘die 
mensen zijn slecht en Lot heeft me mooi beet gehad’. Maar hij 
wilde niet dat Lot als slaaf of dwangarbeider verder moest leven, 
en ging op weg in vertrouwen op God, dat hij met die ongeveer 300 
man Lot zou kunnen bevrijden.

Dit (Franse) kaartje laat de 
veldtocht van Kedorlaomer 

en zijn leger zien 
(de onderbroken lijn), 

En de achtervolging door 
Abram en zijn mannen 

(de zwarte lijn). 
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In het licht van hoe God ons mensen opvoedt, moeten we dit zien 
als een proef, een test. De keus die je bij zo’n proef maakt, laat 
zien wat er in je hart is. Als Abram niets had gedaan, was duide-
lijk geworden dat hij zelfzuchtig was en geen risico’s wilde lopen. 
Nu echter toonde hij dat hij niet zelfzuchtig was, omdat hij zijn 
ondankbare, egoïstische neef wilde redden, met gevaar voor eigen 
leven. Dit karakter hoort bij iemand die God echt wil dienen; want 
daarin laat hij of zij Gods eigenschappen in zichzelf zien. God is 
geduldig en vergeeft zonden. De Heer Jezus liet in zijn leven 
Gods eigenschappen volmaakt zien. Hij was zelfs bereid te ster-
ven voor ons zondige mensen, ook al zijn wij van nature zelfzuch-
tig. Abram liet hier zien dat zijn karakter zich steeds meer in de 
goede richting ontwikkelde, ook al was hij zeker niet volmaakt.

Abram en Melchisedek

Toen Abram met de zijnen op de terugweg was naar de Jordaan-
vallei, gebeurde er iets opmerkelijks. Er kwamen hem twee konin-
gen tegemoet: de (nieuwe) koning van Sodom, en de Koning van Sa-
lem. Die laatste koning heette Melchisedek, en Salem was het la-
tere Jeruzalem. Deze Melchisedek was niet zomaar een koning; 
hij was priester van de God die Abram uit Ur had geroepen, en hij 
kwam hem tegemoet met brood en wijn en een zegen: “Dat Abram 
gezegend mag zijn door God, de Allerhoogste, Schepper van hemel 
en aarde. Dat God, de Allerhoogste, gedankt mag worden: uw vij-
anden leverde Hij aan u uit”. Abram gaf hem een tiende deel van 
alles wat hij had heroverd (behalve van de mensen), als dank aan 
God dat Hij de overwinning had gegeven en hem en alle anderen 
veilig had teruggebracht.

Maar toen kwam de koning van Sodom met het voorstel, dat 
Abram hem alle mensen zou teruggeven; dan mocht Abram alle 
goederen houden. En dan is te zien dat het Abram er niet om ging 
er zelf beter van te worden, toen hij zijn neef ging bevrijden: “Ik 
zweer bij de HEER, bij God, de Allerhoogste de Schepper van he-
mel en aarde, dat ik helemaal niets wil aannemen van wat uw eigen-
dom is, nog geen draad of schoenriem. U zult niet kunnen zeggen: 
‘Ik ben het die Abram rijk heeft gemaakt’”. Zij werden het erover 
eens dat zijn dienaren en zijn Kanaänitische metgezellen een eer-
lijke vergoeding kregen voor hun inspanning. De rest kreeg de ko-
ning terug.

Het is weer de schrijver van de brief aan de Hebreeën die nogal 
wat te vertellen heeft over wat er hier gebeurde. Om te kunnen 
begrijpen wat hij schrijft, moet je aardig wat afweten van de 
priesterdienst in het volk Israël, maar dat gaat nu een beetje te-
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ver. Het belangrijkste dat hij wil zeggen, is dat Melchisedek een 
priester was die leek op de Heer Jezus. Omdat de Heer Jezus 
veel, veel later kwam, noemen we dat een beeld, of voorafschadu-
wing van Hem. Waarin Melchisedek op de Heer Jezus leek, is te 
zien in een aantal dingen: Zijn naam betekent ‘ Koning van de vre-
de’ (de Heer Jezus wordt Vredevorst genoemd), hij was niet de 
gelijke van Abram maar stond in Gods werk hoger dan Abram 
(Jezus is de hoogste in rang van alle mensen), hij had nadat zijn 
dienst ten einde kwam geen opvolger (Jezus is voor altijd hoge-
priester geworden), hij kwam Abram met brood en wijn tegemoet 
(Jezus gaf brood en wijn voor wat we nu het Avondmaal noemen), 
hij gaf Abram Gods zegen (in Jezus worden alle mensen op aarde 
gezegend).

Gods vriend Abraham

Enkele jaren na zijn ontmoeting met Melchisedek sprak God weer 
met Abram, en zei: “Wees niet bang, Abram: Ikzelf zal jou als een 
schild beschermen. Je loon zal vorstelijk zijn”. Abram dacht dat 
God hem nog meer vee en rijkdom wilde geven; en hij was al zo 
rijk. Ook was hij al niet meer zo jong. Daarom dacht hij erover na 
wat voor zin het zou hebben nog meer te bezitten, als hij geen 
kinderen had die het bij zijn overlijden zouden erven. Alles zou 
dan naar zijn trouwste dienaar Eliëzer gaan. Maar God zei tegen 
hem: “Nee, niet je dienaar zal jouw bezittingen erven, maar een 

kind dat je zelf zult ver-
wekken”. Hij vroeg Abram 
naar buiten te gaan en 
naar de sterrenhemel te 
kijken. En opnieuw beloof-
de God hem dat zijn nako-
melingen tot een groot 
volk zouden worden: “tel 

de sterren, als je dat kunt ... Zo zal het ook zijn met jouw nako-
melingen”.

En dan zien we weer het geloof van Abram: “Abram vertrouwde op 
de HEER en deze rekende het hem toe als een rechtvaardige 
daad”. Geloven is dus niet iets vaags, een gevoel, maar het vaste 
vertrouwen dat God echt doet wat Hij zegt. Dat geloof zoekt God 
bij ons mensen, en dat vond Hij bij Abram. Daarom noemde God 
Abram Zijn vriend. Niet een vriendje zoals wij hebben, waar je lol 
mee maakt en samen wat drinkt. God is God, en Abram was een 
mens; ze waren dus niet aan elkaar gelijk. Met vriend wordt be-
doeld dat je elkaar vertrouwt, en elkaar alles zegt en vraagt. In 

Afbeelding: bcc-la.org 
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dat vertrouwen vroeg Abram aan God of Hij hem iets wilde geven, 
dat hem er zeker van liet zijn dat hij inderdaad zelf een kind zou 
hebben. Daarop sloot God een heel indrukwekkend verbond met 
hem. Normaal gesproken brengen mensen offers aan God; maar 
nadat Abram de offerdieren had klaargelegd, ging er een vuur van 
God tussen de geslachte dieren door. En God zei tegen Abram dat 
hij en zijn nakomelingen het land Kanaän, en zelfs meer dan dat, 
zouden bezitten. Maar er zouden nog zeker 400 jaren voorbij-
gaan, voordat het zover was.

Waarom moest dat zo lang duren, vraag je je misschien af. Het 
antwoord vinden we in de Bijbel, en de conclusies kunnen we dan 
zelf trekken. God heeft beloofd dat Hij de slechte mensen niet 
meer door een zondvloed zal straffen. Hij wacht af of ten minste 
een deel zich bekeert en Hem dient. Dat is Gods geduld met men-
sen. Dit geduld toonde Hij met de bewoners van het land waarin 
Abram rondtrok met zijn vee. God zei daarover: “Pas de vierde 
generatie zal hierheen terugkeren, want pas dan hebben de 
Amorieten zo veel misdaden gedaan dat de maat vol is”. Gods ge-
duld zou zo lang duren als de tijd die nodig was om Abrams nako-
melingen ergens anders tot een groot volk te maken. Want in het 
land Kanaän tot een groot volk worden zou niet gaan. Ten eerste 
zouden de inwoners van het gebied dat nooit goedvinden, zodat zij 
hen zouden verjagen en zelfs doden. Ten tweede bestond het ge-
vaar dat zij, net als Lot, in de steden van de Kanaänieten zouden 
gaan wonen en zich met hen vermengen; dan zouden ze niet her-
kenbaar zijn als het volk van Abram. Net als God moesten dus ook 
Abram en zijn nakomelingen geduld hebben. Des te meer omdat de 
mensen in het land waar zij een groot volk zouden worden, hen als 
slaven zouden gaan gebruiken. Maar God zou hen daaruit bevrijden 
en naar het aan Abram beloofde land brengen: “Maar Ik zal hun 
onderdrukkers ter verantwoording roepen, en dan zullen ze weg-
trekken, met grote rijkdommen”. Het zou dus een test zijn of zij 
op God zouden blijven vertrouwen, gelovende wat Hij Abram bij 
het sluiten van een indrukwekkend verbond had beloofd. Abram 
zou dat zelf niet meer meemaken. God vertelde hem dat hij “in 
gezegende ouderdom” begraven zou worden.
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Geen Bijbelgedeelte 

De beloften die horen bij het verbond

Het verbond dat God met Abram sloot, was de plechtige bevesti-
ging dat God zou doen wat Hij Abram beloofde. We zagen al dat 
God dat niet meteen zou doen. Abram maakte tijdens zijn leven 
niet mee dat hij veel nakomelingen had. Ook bezat hij het land Ka-
naän nooit. Er zou zeker 400 jaar voor nodig zijn om het aantal 
nakomelingen van Abram zo groot te laten worden, dat er genoeg 
waren om het beloofde land te bewonen. Want een land dat voor 
een groot deel leeg is, groeit al snel dicht met allerlei struiken. 
Dat zou veel dieren aantrekken, ook roofdieren. Er leefden toen, 
bijvoorbeeld, nog beren en leeuwen in dat gebied. Die zouden zich 
door het vele voedsel snel uitbreiden, en een gevaar worden voor 
de mensen. Bovendien woonden in het beloofde land al andere vol-
ken. Abram kon die er, met zijn 300 mannen, niet uit wegjagen. 
Dat kon alleen God. Maar daar moest dan wel een reden voor zijn. 
En die lag in de vreselijke zonden van die mensen.

Een volk en een land zijn al twee van Gods beloften. We zijn ze in 
de vorige hoofdstukken ook tegengekomen. Maar er is nog een 
derde belofte. We zullen ze nu op een rijtje zetten. Ze zijn heel 
belangrijk voor het begrijpen van wat God verder in de Bijbel ver-
telt over wat Hij doet om Zijn beloften na te komen.

De belofte van een land

“Kijk eens goed om je heen, kijk vanaf de plaats waar je nu staat 
naar het noorden, het zuiden, het oosten en het westen. Al het 
land dat je ziet geef ik aan jou en je nakomelingen, voor altijd”. En 
zodat het Abram heel duidelijk zou zijn, en hij niet hoefde te 
twijfelen over wat God bedoelde, nodigde Hij hem uit het land 
goed te bekijken: “Kom, doorkruis het land in zijn volle lengte en 
breedte, want aan jou zal ik het geven”.

Veel mensen zeggen: ‘Dit was de belofte dat God het land aan het 
volk Israël zou geven’. Zeker! Maar het is de helft van de waar-
heid. Als je deze woorden goed leest, zul je zien dat God het land 
niet alleen aan zijn nakomelingen, maar ook aan Abram zelf beloof-
de. Het land is dus voor de nakomelingen van Abram én voor hem 

11 Gods beloften aan Abraham (1)



 59

persoonlijk. Dit zegt ook een schrijver van een brief in het Nieu-
we Testament: “Door zijn geloof ging Abraham, toen hij geroepen 
werd, gehoorzaam op weg naar een plaats die hij in bezit zou krij-
gen, en hij ging op weg zonder te weten waarheen. Door zijn ge-
loof trok hij naar het land dat hem beloofd was maar hem nog niet 
toebehoorde. Samen met Isaak en Jakob, mede-erfgenamen van 
de belofte, woonde hij daar in tenten”.

Dus was Abram daar in het hem beloofde land als een vreemdeling. 
Daar is hij ook gestorven, zonder gekregen te hebben wat God 
hem beloofde. Daarom zei Jezus’ trouwe dienaar Stefanus: “Hij 
gaf hem (Abram) hier zelfs niet het kleinste stuk grond in eigen-
dom, maar beloofde wel dat hij en zijn nakomelingen het eens in 
bezit zouden krijgen, ook al had hij toen nog geen zoon”.

Hoe is het mogelijk, dat God de helft van Zijn belofte nog nooit is 
nagekomen? Omdat Abram moet wachten. En hij niet alleen. Ook 
zijn zoon Isaak en zijn kleinzoon Jakob kregen van God dezelfde 
belofte. En ook zij hebben geen land gekregen. Eigenlijk hebben 
ook de nakomelingen van Abram, Isaak en Jakob, het volk Israël, 
het beloofde land nooit in bezit gekregen. Zij mochten wonen in 
het land zolang zij God gehoorzaamden. Als zij dat niet zouden 
doen, zouden zij het land weer moeten verlaten. En zij gehoor-
zaamden God helaas niet. Daarom haalde God hen weer uit het 
land, en bracht hen naar het gebied waar Hij Abram uit had ge-
roepen. En dat lag in wat nu Irak heet.

Nu wordt het wat moeilijker. Het woord in de taal waarin het Ou-
de Testament werd geschreven dat ‘land’ betekent, kan ook ‘aarde’ 
betekenen. Een land is een deel van de hele aarde. En wat voor dat 
deel geldt, kan ook gelden voor het geheel. Zo is wat God doet 
niet alleen bestemd voor het volk Israël, maar voor alle mensen. 
Hij heeft immers de aarde en de mensen daarop gemaakt. De be-
lofte van een land aan Abram gaat daarom verder dan alleen het 
bezit van een stukje land, in wat we nu het Midden-Oosten noe-
men. Het gaat om de aarde.

De woorden van de Heer Jezus in de Nieuwe Bijbelvertaling: 
“Gelukkig de zachtmoedigen, want zij zullen het land bezitten”, 
moeten daarom gelezen worden als “de aarde bezitten”, zoals de 
meeste andere vertalingen en taalkundigen aangeven. Daarom bid-
den we in het ‘Onze Vader’ ook zijn woorden: “laat uw Koninkrijk 
komen en uw wil gedaan worden op aarde zoals in de hemel”. Leven 
in het Koninkrijk van God op aarde is de eigenlijke vervulling van 
Gods belofte van ‘land’ aan Abram.
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De belofte van een groot volk

God spreekt in Zijn beloften aan Abram zomaar van “uw nakome-
lingen”. Maar hij en zijn vrouw Sarai, hadden toen helemaal geen 
kinderen. Zij konden geen kinderen krijgen, en op den duur was 
Sarai daar zelfs te oud voor geworden . Toen sprak God weer tot 
Abram in een droom, terwijl hij sliep in zijn tent. Hij moest naar 
buiten gaan en iets onmogelijks doen: “Kijk eens naar de hemel … 
en tel de sterren, als je dat kunt … Zo zal het ook zijn met jouw 
nakomelingen”. Dit is wat God Abram verzekerde: hij zou de vader 
worden van miljoenen kinderen! Maar ondanks dat hij er op dat 
moment zelfs niet één had, en zijn vrouw er ook geen verwachtte, 
was hij er toch zeker van dat het er later heel veel zouden zijn. 
Hij geloofde rotsvast in wat God zei.

Toen Abram negenennegentig jaar was, beloofde God hem dat hij 
de stamvader zou worden van een groot aantal volken. Om het on-

gelooflijke hiervan voor 
Abram vast te laten 
staan, veranderde God 
zijn naam in Abraham: 
“want ik maak je de va-
der van vele volken”. 
Dat hij vader werd, was 
Gods werk, ook al vroeg 
dit ‘de daad’ van Abra-
ham zelf. God geeft 
mensen namen die beter 
bij hen passen. Ze zeg-

gen iets over wat Hij hen belooft, wie zij voor Hem zijn, hoe Hij 
ze ziet. Ook de naam van Sarai veranderde God diezelfde dag, en 
wel in Sara; want, zei Hij: “Ik zal haar zo rijk zegenen dat er vol-
ken uit haar zullen voortkomen en er koningen van haar zullen af-
stammen”. En vanaf nu zullen wij hen ook noemen met deze nieuwe 
namen. Want God heeft inderdaad gedaan wat Hij Abraham be-
loofde. De derde bevestiging op diezelfde dag, was dat Sara zelf 
een zoon op de wereld zou brengen “die je Isaak moet noemen”. 
Hij zou de naam krijgen die God hem wilde geven, en de erfgenaam 
van Zijn verbond worden.

Tegenwoordig hoor je vaak dat de Joden de geschiedenis vervalst 
hebben. Ismaël was de eerstgeborene, dus was niet Isaak maar hij 
de eigenlijke erfgenaam van Abraham. Dat is formeel zeker het 
geval, en ook Abraham zag dit zo. Want toen God Isaak aanwees 
als de erfgenaam, en Abraham nog nauwelijks kon geloven dat zijn 



 61

vrouw Sara zelf een zoon zou hebben, zei hij tegen God: “Ik zou al 
gelukkig zijn als Ismaël onder uw bescherming mocht staan”. Ook 
later blijkt dat Abraham Ismaël heel erg lief had. Het was dus 
niet Abrahams keus Isaak als zijn erfgenaam aan te wijzen. Het 
was ook geen later verzinsel van de Joden! Het was Gods bepaling: 
“Nee, je vrouw Sara zal je een zoon baren, die je Isaak moet noe-
men, en met hem zal Ik mijn verbond voortzetten. Het zal een 
eeuwig verbond zijn, dat ook voor zijn nakomelingen zal gelden”.

Later zullen we zien dat dit niet uniek is. God maakte vaker een 
ander dan de eerstgeborene tot erfgenaam van Zijn beloften. Dus 
hoe wij mensen daar ook over denken, als we geloven in de God van 
de Bijbel is niet Ismaël maar Isaak de erfgenaam van Gods belof-
ten. Maar op verzoek van Abraham zegende God ook Ismaël. Die 
zegen heeft een opvallende overeenkomst met die van Isaak en 
Jakob: “Twaalf stamvorsten zal hij verwekken en er zal een groot 
volk uit hem voortkomen”. “Maar”, zei God nog een keer voor alle 
duidelijkheid: “mijn verbond zal Ik voortzetten met Isaak, de 
zoon die Sara je volgend jaar omstreeks deze tijd zal baren”.

Waarschijnlijk een dag of enkele dagen later, kwamen er drie 
‘mannen’ bij de tent van 
Abraham. Hij begreep al snel 
dat het engelen waren. Eén 
van hen zei tegen hem, dui-
delijk hoorbaar voor Sara, 
die in een andere tent zat: 
“Ik kom over precies een 
jaar bij u terug en dan zal uw 
vrouw Sara een zoon heb-
ben”. Omdat Sara een onge-
lovige lach niet kon inhouden, 
vroeg de engel: “Is ook maar 
iets voor de HEER onmoge-
lijk?” Nee toch? Daarom herhaalde hij: “Op de vastgestelde tijd, 
over precies een jaar, kom ik bij je terug en dan heeft Sara een 
zoon". En zo is het ook gebeurd.

De belofte van een Koning

Zoals gezegd was er nog een derde belofte: “In jouw nageslacht 
zullen alle volken op aarde gezegend worden”. Je zou kunnen den-
ken dat het woord ‘nageslacht’ hier betrekking heeft op Abrahams 
vele nakomelingen. Het was inderdaad de bedoeling dat het volk 
Israël een zegen zou zijn voor alle mensen. Hun geloof in de enige 
ware God en hun gehoorzaamheid aan Hem, moesten een voorbeeld 
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zijn voor alle mensen. Die zouden dan naar Gods tempel in Jeruza-
lem gaan om God de HEER te vereren. Dat is door de ongehoor-
zaamheid van Israël niet zo gegaan. Maar Gods belofte zou niet 
veranderen. Voor ons mensen lijkt dat een onoplosbaar probleem. 
Maar in Gods woorden ligt de oplossing al verborgen.

De Heer Jezus en zijn apostelen hebben vaak laten zien dat er in 
Gods woorden dingen verborgen lagen, die gelovigen later pas zou-
den zien en begrijpen. Veel mensen noemen dat tegenwoordig de 
‘mysteries’ van het geloof. Maar dat klopt niet. Een mysterie 
heeft iets geheims, zelfs geheimzinnigs. God heeft geen geheimen 
en doet niet geheimzinnigs. Maar soms is het beter als wij nog 
niet weten wat het precies betekent wat Hij zegt.

De apostel Paulus schrijft wat wij uit het boek Genesis kunnen le-
ren: “Nu gaf God zijn beloften aan Abraham en zijn nakomeling. 
Let wel, er staat niet ‘nakomelingen’, alsof het velen betreft, maar 
het gaat om één: ‘je nakomeling’ en die nakomeling is Christus”. 
Dat is nu een voorbeeld van zo’n ‘verborgenheid’. Er is opgeschre-
ven wat God zei, maar de mensen zagen niet of niet goed, wat Hij 
ermee bedoelde. Later zou Hij Zijn dienaren laten zien wat Hij 
nou precies had gezegd. Paulus was zo’n dienaar van God, die de 
‘verborgenheden’ in de Joodse Bijbelboeken mocht uitleggen. Hij 
deed dit ‘in het licht’ van de komst van de Heiland.

God had Eva beloofd dat uit haar kinderen uiteindelijk de Heiland, 
de Verlosser, geboren zou worden. En die belofte van een Heiland 
deed God ook aan Abraham. Hij zou het begin van de vervulling van 
Gods belofte aan Eva zijn. Uit zijn nakomelingen, geboren uit 
Isaak en later Jakob, zou de Heiland geboren worden. Niet uit 
Ismaël, of één van Abrahams andere, latere, zonen. Daarom begint 
het eerste boek van het Nieuwe Testament met een lijst van de 
namen tussen Abraham en Jezus: “Overzicht van de afstamming 
van Jezus Christus, zoon van David, zoon van Abraham”. In andere 
boeken van de Bijbel wordt verteld van wie David een nakomeling 
was: Isaak en Jakob.

Deze bijzondere Nakomeling zou ook een machtige Koning zijn. Dit 
is te zien in de belofte: “je nakomelingen zullen de steden van hun 
vijanden in bezit krijgen”. Men bouwde in die tijd een sterke muur 
om een stad als verdediging, met een poort die dicht gedaan kon 
worden. Het bezit van de poort betekende het bezit van en de 
macht over de stad. De beloofde Christus zou macht hebben over 
alle steden, dus over alle landen en volken. Het laatste boek in de 
Bijbel noemt Hem de Koning van koningen, de hoogste van alle 
machthebbers.
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Bijbelgedeelte: Genesis 16 en 17

Geduldig vertrouwen op Gods Woord

We moeten nu eerst weer even een stukje terug in de tijd. In het 
vorige hoofdstuk is de naam Ismaël enkele keren genoemd. Ik heb 
toen alleen gezegd dat hij de eerste zoon van Abraham was. Maar 
hoe zit dat dan precies?

In hoofdstuk 10 zagen we dat God een verbond met Abraham 
sloot. Dit was zo indrukwekkend, en Gods beloften waren zo groot, 
dat Abraham er veel over zal hebben nagedacht. Het kan haast 
niet anders dan dat hij er met zijn vrouw Sara over sprak. Ook zij 
dacht na over hoe zij een zoon van Abraham zou hebben. Want 
ondanks hun jarenlange huwelijk waren zij kinderloos gebleven. 
Eén van hen beiden was dus onvruchtbaar. Nu is het zo dat wij 
vaak niet verder komen dan alles, ook de geestelijke dingen, te 
bekijken vanuit menselijk standpunt. Iets lijkt ons onmogelijk, en 
dan gaan we zelf maar een oplossing bedenken. Maar als God iets 
belooft dat ons onmogelijk lijkt, gaat het juist om geloof. Geloof 
in de betekenis van vertrouwen dat als God iets zegt, Hij heus wel 
weet wat Hij zegt. Dan wordt het een zeker weten dat echt zal 
gebeuren wat Hij zegt. Dit vraagt vaak geduld. Dus geen twijfels 
of God het zal doen, maar afwachten hoe en wanneer. Intussen 
mogen wij God erom bidden dat Hij zal doen wat Hij heeft be-
loofd – hoe en wanneer dan ook.

Een plan met grote gevolgen

Abraham had dat geduld wel. God had hem verschillende keren 
beloften gedaan, en hij geloofde steeds wat God zei. Natuurlijk 
had hij zijn vragen. En als hij die God stelde, was hij tevreden met 
Zijn antwoord. Maar God stelt Zijn kinderen altijd op de proef. 
Niet om hen te plagen, of om het hun moeilijk te maken; wel om 
betere mensen te laten worden, die steeds meer in Hem gaan ge-
loven. Hij wil Zijn kinderen laten zien hoe ver zij zijn in hun ge-
loof, wat de zwakke punten daarin zijn, en waar dus nog wat aan 
gedaan moet worden. Dat is Gods manier om Zijn kinderen steeds 
betere mensen te laten worden, die elke dag meer op Hem gaan 
lijken; want Hij wilde immers mensen maken die op Hem leken. Ook 
Abraham stelde Hij dan ook op de proef.

12 Abraham en Ismaël
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Sara vertelde Abraham op een dag dat zij een oplossing had be-
dacht voor hun kinderloosheid: “Luister … de HEER houdt mijn 
moederschoot gesloten. Je moest maar met mijn slavin slapen, 
misschien kan ik door haar nakomelingen krijgen”. We weten niet 
of hij hier een tijdje over heeft moeten nadenken. Het klonk wel 
goed, en zij bedoelde het vast ook goed. Ze geloofde in ieder ge-
val dat zij en haar man een zoon zouden hebben. God had dat be-
loofd. Maar zij was kennelijk zelf onvruchtbaar. Haar oplossing 
daarvoor was eenvoudig: haar slavin was haar eigendom, en een 
kind dat die slavin op de wereld bracht, zou van Sara zijn. Maar 
merkte Abraham het addertje onder het gras niet? Sara erkende 
dat God haar onvruchtbaar hield. Is dan niet de eerste vraag 
waarom God dat deed; wat Zijn bedoeling daarmee was? Mensen in 
die tijd konden dat niet ‘verhelpen’. Dat kon alleen God. Dat moest 
zij geloven; daarop moest zij vertrouwen. Wie het ‘lot’ in eigen 
hand neemt, zegt daarmee dat hij God niet nodig heeft, of Hem 
voor de zekerheid wel even een handje zal helpen. De omweg van 
een zoon uit Sara’s slavin was een menselijke oplossing, en kon 
daarom niet de manier zijn waarop God Zijn belofte zou vervullen.

Nu is een idee nog geen zonde. Het is wat je ermee doet. Waar 
het fout begon te gaan, was dat Abraham God niet vroeg of dit 
wel een goed plan was. Vervolgens ging het echt fout toen Abra-
ham het plan van Sara uitvoerde. We lezen: “Abram stemde met 
haar voorstel in en Sarai gaf hem haar Egyptische slavin Hagar 
tot vrouw … Hij sliep met Hagar en zij werd zwanger”. Als we hier 
goed over nadenken, zien we dat dit lijkt op wat Eva deed met 
Adam in de Hof van Eden. Zij liet zich verleiden door de gedachte 
die de slang haar gaf. Daarna gaf zij haar man van de vrucht die 
God hen had verboden te eten, en Adam nam die zonder te vragen 
uit haar hand. Het is de verleiding waar wij mensen, vaak door 
mooi klinkende woorden, aan toegeven. Maar we denken er niet of 
weinig over na of de redenering wel klopt, en vragen ons nog min-
der vaak af wat God ervan zal vinden. En dat terwijl wij nog wel 
kunnen leren van de voorbeelden van al die mensen die we in de 
Bijbel tegenkomen, vooral het goede voorbeeld van de Heer Je-
zus.

De gevolgen van de zonde

Zoals Adam en Eva meteen de gevolgen van hun zonde merkten, zo 
was het ook bij Abraham en Sara. Er kwam ruzie tussen de twee 
vrouwen. Hagar voelde zich ineens meer dan Sara: “Toen Hagar 
merkte dat ze zwanger was, verloor ze elk respect voor haar 
meesteres”. Sara was dus onvruchtbaar, en nu zou zij, dacht Ha-
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gar, een belangrijkere plaats innemen dan haar meesteres. Kenne-
lijk zei Abraham weinig van het geruzie. Want op een dag zei Sara 
tegen hem: “’Voor het onrecht dat mij wordt aangedaan ben jij 
verantwoordelijk! Ik heb je mijn slavin ter beschikking gesteld, en 
nu ze weet dat ze zwanger is, toont ze geen enkel respect meer 
voor mij. Laat de HEER maar beoordelen wie er in zijn recht staat: 
ik of jij’”. Abraham had geen zin zich te mengen in hun geruzie en 
zei: “Het is jouw slavin, doe met haar wat je goeddunkt”. Sara 
deed toen iets dat typisch iets voor iemand die op wraak uit is, en 
alle redelijkheid mist: ze maakte Hagar “het leven zo zwaar dat ze 
vluchtte”. Was het pesten, of moest Hagar zulk zwaar werk doen 
dat ze dreigde haar kind te verliezen? Was dát waar Sara op uit 
was? In ieder geval vond God niet goed wat er gebeurde. Abraham 
en Sara hadden hier samen voor gekozen, en Hagar was nu de 
tweede vrouw van Abraham. God had haar schoot geopend voor 
een kind. Een engel zei Hagar dat zij terug moest gaan naar Sara, 
om haar gehoorzaam te dienen. Ook kreeg zij een belofte die lijkt 
op die aan Abraham: “Ik zal je heel veel nakomelingen geven, zo 
veel dat ze niet te tellen zijn”. Dus de belofte van nakomelingen 
aan Abraham gold, omdat Hagar nu zijn vrouw was en het kind dat 
zij droeg van hem, ook voor al hun nakomelingen. God gaf ook hem 
een naam: “je zult een zoon ter wereld brengen. Die moet je 
Ismael noemen, want de HEER heeft gehoord hoe zwaar je het te 
verduren hebt gehad”. God erkende Ismaël als zoon van Abraham.

Ook voorzegde de engel het tweede gevolg van Abrams zonde: 
“Een wilde ezel van een mens zal hij (Ismaël) zijn: hij schopt ie-
dereen, iedereen schopt hem. Met al zijn verwanten zal hij in on-
min leven”. Of Ismaël zelf ook zo was weten we niet. Het blijkt 
niet uit wat er later over hem en Isaak wordt verteld, zoals we zo 
nog zullen zien. Maar zijn nakomelingen zouden een weerbarstig 
volk zijn, en er zouden voortdurend problemen zijn tussen hen en 
de nakomelingen van Abraham uit Sara. Hier ligt de oorzaak van 
de nog altijd voortdurende onverdraagzaamheid en jaloerse haat 
tussen het volk Israël en andere volken in het Midden-Oosten.

Wat we in Genesis lezen over Ismaël, laat echter zien dat hij geen 
‘ondergeschoven kindje’ was. Hij telde volledig mee, ook voor God. 
God zegende hem, en hij kreeg ook het teken van het verbond van 
God met Abraham: de besnijdenis. Dus Israël heeft niet het 
recht Ismaël niet te erkennen als broedervolk uit hun gezamenlij-
ke stamvader Abraham, als God dat wel doet. En Ismaël heeft het 
recht niet de nakomelingen van Isaak en Jakob te haten, uit ja-
loersheid om de eerstgeboortezegen die God hen gaf – dat was de 
houding van broedermoordenaar Kaïn tegenover Abel.
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Na de geboorte van Isaak zien we het derde gevolg van Abrahams 
zonde. Op de dag dat de borstvoeding van Isaak werd beëindigd, 
gaf Abraham een groot feest. Hagar minachtte haar meesteres 
nog steeds, en lachte spottend om wat zij zag. Misschien omdat 
zij het lachwekkend vond zo’n oude vrouw met een baby te zien; 
misschien omdat zij al die ophef om dat kind, dat volgens haar de 
erfgenaam van Abraham niet zou zijn, belachelijk vond. Hoe het 
ook zij, Sara was er zeer door gekwetst, en zei tegen Abraham: 
“Jaag die slavin en haar zoon weg, want ik wil niet dat mijn zoon 
Isaak later de erfenis moet delen met de zoon van die slavin”. Zij 
bedoelde hun bezittingen, niet de beloften van God; want die kun 
je niet onder elkaar verdelen. Daarom beviel dit Abraham hele-
maal niet, en wilde hij er niet aan meewerken. Hij wist waarschijn-
lijk best dat ze niet altijd allemaal bij elkaar konden blijven, en 
dat dit een keer moest gebeuren. Maar hij had Ismaël lief, niet 
minder dan Isaak. De jongen was al 14 geworden, en de band tus-
sen vader en zoon zal groot en sterk zijn geweest. Maar ’s nachts 
sprak God in een droom tot hem: “Je hoeft je niet bezwaard te 
voelen vanwege de jongen of de slavin. Alles wat Sara je vraagt 
moet je doen, want alleen de nakomelingen van Isaak zullen gelden 
als jouw nageslacht”. Dit ging duidelijk over degenen op wie de be-
loften zouden overgaan, niet over zijn aardse bezittingen. Voor de 
derde keer echter beloofde God dat Hij Ismaël zou zegenen, 
waarmee duidelijk werd dat voor altijd vaststond wat God zei: 
”Maar ook uit de zoon van je slavin zal ik een volk doen voortko-
men, omdat ook hij een kind van je is”.

God beschermt Ismaël

Abraham deed wat God vroeg, en zond 
Hagar met Ismaël weg, met voldoende 
voedsel en water voor onderweg. Ha-
gar zal verongelijkt zijn geweest, en 
ging zonder doel op pad. Waarschijn-
lijk foeterend en nijdig tegen steen-
tjes schoppend. En dan geef je het 
snel op. Het voedsel en het water 
raakten op, en ze dacht dat ze beiden 
zouden sterven in de hitte van de 
woestijn. Maar een engel sprak: “Wat 
is er, Hagar? Wees niet bezorgd: God 
heeft je jongen, die daar ligt te ker-
men, gehoord. Sta op, help de jongen 
overeind en ondersteun hem”.
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Ook zij moest leren te vertrouwen op de God van Abraham, die 
had beloofd dat Hij Ismaël zou zegenen en tot een groot volk ma-
ken. En een dode kan geen kinderen voortbrengen… Daarom her-
haalde God nog een keer Zijn belofte: “Ik zal een groot volk uit 
hem doen voortkomen”. En om Hagar daarvan te verzekeren 
“opende God haar ogen en zag ze een waterput. Ze liep ernaartoe, 
vulde de waterzak en gaf de jongen te drinken”. Ook daarna zorg-
de God voor hem: “God beschermde de jongen, zodat hij voorspoe-
dig opgroeide”. Het laatste dat we van hem lezen, is dat hij in de 
woestijn leefde van de jacht, en trouwde met een Egyptische 
vrouw. Hij kreeg inderdaad 12 zonen en werd 137 jaar oud.

Isaak en Ismaël begraven samen hun vader

Toch was het contact tussen Abraham en zijn stam en Ismaël niet 
verbroken. Ze wisten waar hij leefde, want toen zijn vader Abra-
ham overleed, stuurde Isaak een bericht naar Ismaël. De mannen 
waren toen al ongeveer 60 en 75 jaar oud. Samen begroeven zij 
hun vader. Er was toen dus geen sprake van vijandschap tussen 
zijn beide zonen. Die kwam pas later tussen hun nakomelingen. Hun 
houding was en is dus helaas anders dan die van hun voorvaders.
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Bijbelgedeelte: Genesis 18:16 tot 19:3 en 19:11-29

Een zelfzuchtige keus

Toen God hem vroeg de stad Ur te verlaten en naar een ander 
land te gaan, nam Abram zijn familie mee. Halverwege de reis ble-
ven ze echter in de stad Haran. Nadat Abrams vader Terach was 
overleden, vroeg God aan Abram zijn familie te verlaten en verder 
te trekken. Hij gehoorzaamde, maar nam ook zijn neef Lot mee.

Omdat Lot geen erfgenaam zou zijn van het land dat God Abram 
beloofde, moesten hun wegen op een dag scheiden. De oplossing 
die God daarvoor koos, was dat Hij hun kudden zo groot maakte, 
dat er niet genoeg gras voor al hun 
dieren was. Toen Abram Lot voorstel-
de uit elkaar te gaan, en hem liet kie-
zen waar hij wilde wonen, nam zijn 
neef niet de gewone beleefdheidsvor-
men in acht. Hij zei niet: ‘Nee, God 
heeft u het land beloofd, en ik ben 
met u meegegaan. Dus u moet als eer-
ste kiezen.’ Lot wist “hoe rijk aan wa-
ter de hele Jordaanvallei was … even 
waterrijk als de tuin van de HEER en 
als Egypte”. Daarom vroeg hij Abram 
of hij daar mocht wonen, en Abram 
stemde daar in toe. Hier zien we het 
verschil tussen deze twee mannen. Lot koos, typisch menselijk, 
het beste voor zichzelf. Abram vertrouwde dat God hem zou ge-
ven wat hij nodig had, ook in droog, kaalgevreten land.

“De mensen daar waren slecht”

Het Bijbelverhaal loopt hier een beetje vooruit op wat er gaat ge-
beuren. Dat komt omdat het pas eeuwen later, door Mozes, werd 
opgeschreven. Hij moest soms even wat duidelijk maken, zodat de 
mensen het verhaal dat zij hoorden of lazen konden begrijpen. 
Toen Mozes het schreef, was het gebied waar Lot ging wonen na-
melijk helemaal niet waterrijk en vruchtbaar. Dat was “voordat 
Sodom en Gomorra door de HEER werden verwoest”. Dus zouden 
mensen zich kunnen afvragen: ‘O? Maar het is daar toch een barre 

13 Gods beloften aan Abraham (2)
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woestijn en een zoutmeer?’ Mozes vertelde daarom ook meteen 
wat er daar zo mis was, dat God het gebied verwoestte: “de men-
sen daar waren slecht, ze zondigden zwaar tegen de HEER”. En uit-
gerekend daar ging Lot wonen: “Lot sloeg zijn tenten op bij de 
steden in de vallei. Zijn woongebied strekte zich uit tot aan So-
dom”, één van de steden daar.

De houding van echte kinderen van God

We mogen mensen niet zomaar oordelen om wat we over hen ho-
ren. God weet meer. Hij kent de zwakheden van de mensen, maar 
weet ook wat er in het diepst van hun harten is. De apostel Petrus, 
noemde Lot een ‘rechtvaardige’. Dat is iemand die door God niet 
schuldig wordt verklaard voor de zonde die hij doet. God weet hoe 
wij mensen diep van binnen zijn, en dat wij vaak uit zwakheid zon-
digen. Het zit in onze natuur. En Hij weet ook of het – onder Zijn 
invloed door de Geest – mogelijk is dat wij veranderen.

Omdat Abram God vertrouwde, ging hij ervan uit dat God een be-
doeling had met Lots keus voor de Jordaanvallei. Daarom oordeel-
de hij Lot niet, en was hij niet boos op hem. Voor hem was dat een 
zaak van God. Dat is te zien als Lot gevangen wordt genomen. In 
hoofdstuk 10 zagen we dat Abram met ongeveer 300 man op weg 
ging om Lot en zijn familie te bevrijden. Hij had zijn leven ervoor 
over, om te doen wat hij kon om zijn neef te redden. En het lukte 
hem. Hierdoor wist Abram dat God hem hielp en Lot wilde sparen. 
Dit is belangrijk voor wat er later gebeurde. Het is ook een be-
langrijke les voor wie een kind van God wil zijn. Zijn echte kin-
deren hebben het beste voor met alle mensen, en zijn zelfs bereid 
hun leven te geven voor hun vrienden. Want God heeft ook alles 
over voor Zijn vrienden, zoals Abraham. Het grote voorbeeld is dé 
Zoon van God, Jezus Christus, die zijn leven aan het kruis gaf 
voor dat van anderen.

Lot beleeft weinig plezier aan zijn verblijf in Sodom

Opvallend is dat Lot niet veel leerde van zijn bevrijding, want 
daarna ging hij zelfs in de stad Sodom wonen, terwijl hij wist dat 
dit niet zo’n veilige plaats was. Nu zijn leven was gered, en hij al-
les wat hij bezat weer had teruggekregen, moest Lot een paar be-
langrijke lessen leren. Petrus schreef verder over hem dat hij 
“zwaar leed onder de losbandige levenswandel” van de mensen in 
Sodom. “Deze rechtvaardige woonde te midden van hen, en dag in 
dag uit werd zijn rechtschapen ziel gekweld wanneer hij hoorde 
en zag hoe ze zich aan God noch gebod stoorden”. Dat was de ma-
nier waarop God Lot wilde zeggen dat zijn keus voor Sodom geen 
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goede was; één van de lessen die Hij hem wilde leren. Gods bood-
schap aan mensen die in Hem geloven, is dat zij niet mee mogen 
doen met zondige mensen, en als het kan ergens anders gaan wo-
nen. En Lot had dat kunnen doen.

Hij hoefde niet in Sodom te wonen. Maar zijn dochters waren van 
plan te trouwen met mannen uit Sodom. Bovendien was hij, nadat 
zijn oom alle inwoners van de stad had bevrijd en al hun bezittin-
gen had teruggegeven, een geëerd man geworden. De Bijbel ver-
telt dat hij “in de stadspoort” zat. De plaats waar de belangrijke 
mannen van de stad zaten, om in de gaten te houden wie de stad in 
en uit gingen, belangrijke dingen te bespreken, en recht te spre-
ken. Lot had dus familiebanden in de stad en een positie te verlie-
zen. De les die hij ten slotte moest leren, was dat dit alles minder 
belangrijk was dan zijn leven. Daarom zou hij alle eer en bezit op 
moeten geven om zijn leven te behouden.

Abraham probeert de mensen in Sodom en Gomorra te redden

Het begon met het bezoek van drie ‘mannen’ aan Abraham. Hij be-
greep dat dit geen mensen waren, maar engelen. Hij ontving hen 
hartelijk, en tijdens de maaltijd vertel-
den zij hem dat hij en Sara precies een 
jaar later een zoon zouden hebben. Na 
de maaltijd vertrokken de drie ‘mannen’ 
weer, en Abraham liep een eindje met 
hen mee. Dan is te zien dat ze niet al-
leen gekomen waren om Abraham en Sa-
ra een zoon te beloven. Toen hij naast 
Abraham liep dacht de belangrijkste van 
de drie: “Waarom zou ik voor Abraham 
verborgen houden wat ik van plan ben?” 
Want dat was heel ingrijpend. “Er zijn 
ernstige beschuldigingen geuit tegen 
Sodom en Gomorra, hun zonden zijn ongehoord groot”. Hij was ge-
komen om te onderzoeken of dit waar was. Want als het antwoord 
‘ja’ was, zouden zij “verwoesting over zich hebben afgeroepen”. 
Zo’n beslissing, met vreselijke gevolgen, neem je niet zomaar.

God koos Abraham voor iets heel belangrijks: hij moest zijn kin-
deren en kleinkinderen en achterkleinkinderen de weg wijzen naar 
God, en hen leren hoe zij Hem moesten gehoorzamen. Alleen door 
“rechtvaardig en goed” te leven zouden zij door God gezegend 
worden. En dat zou er toe leiden, dat “alle volken op aarde zullen 
wensen zo gezegend te worden als hij”. Aan dat verlangen wil God 
tegemoetkomen, op voorwaarde dat zij – net als Abraham – in God 
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geloven en ‘rechtvaardig en goed’ leven. Daarvoor is het nodig ook 
te weten wat in Gods ogen ‘onrechtvaardig en slecht leven’ is, en 
te beseffen dat Hij dat niet ongestraft kan laten.

Dat God geduldig is, en afwacht of mensen zich bekeren van hun 
slechtheid, was al te zien in Zijn beloften aan Abraham. God had 
hem verteld dat zijn nakomelingen 400 jaar onderdrukt zouden 
worden. Maar dan zou Hij “hun onderdrukkers ter verantwoording 
roepen”, en Abrahams nakomelingen laten wegtrekken naar het 
hem beloofde land. Dat moment zou samenvallen met het hoogte-
punt van de zondigheid van de bewoners daarvan: “want pas dan 
hebben de Amorieten zo veel misdaden bedreven dat de maat vol 
is”. Dus ondanks dat God geduldig is, is – als mensen niet van plan 
zijn anders te gaan leven – de maat een keer vol. Abraham en zijn 
nakomelingen moesten daarom leren zelf ook geduldig te zijn, en 
het moment voor de vervulling van Gods beloften aan Hem over  
laten. De derde les is niet in de handen te wrijven, en zeggen dat 
het maar goed is dat God zulke slechte mensen straft. Ook mogen 
zij niet wraakzuchtig zijn om wat anderen hen aandoen. Ze moeten 
net als God zijn: genadig en barmhartig. Dus vergeven wat andere 
mensen hen aandoen, en hopen dat de mensen, die God wil straf-
fen, toch nog op tijd begrijpen dat het verkeerd gaat aflopen. Ze 
moeten voor hen bidden en hen waarschuwen. Anders zullen zij, 
samen met de slechte mensen, door God gestraft worden.

Abraham dacht als God, en hoopte dat er in Sodom en Gomorra 
nog enkele goede mensen zouden zijn. In ieder geval was daar Lot 
met zijn familie. Daarom vroeg Abraham: “Wilt u dan behalve de 
schuldigen ook de onschuldigen het leven benemen?” Stel, zei hij, 
“dat er in die stad vijftig onschuldigen zijn. Zou u die dan ook uit 
het leven wegrukken en niet de hele stad vergeving schenken om-
wille van die vijftig onschuldige inwoners?” Hij vond dat God als 
Rechter rechtvaardig moest handelen. We noemen dit pleiten, een 
verzoek om Gods genade en barmhartigheid; om rekening te hou-
den met de gevolgen van Zijn straf voor schuldigen en onschuldi-
gen. De engel beloofde rekening te houden met Abrahams ver-
zoek. Maar Abraham was zo begaan met het lot van de mensen 
daar, dat hij doorging met pleiten. Telkens verlaagde hij het aan-
tal en werd zijn verzoek ingewilligd. Hij stopte bij tien… Toen ging 
Abraham terug naar zijn tent en de engel ging op weg naar Sodom.

Lot gered uit het vuur

De andere twee engelen waren al vooruit gegaan. Toen zij de 
stadspoort binnenkwamen, zag Lot hen. Hij nodigde hen uit in zijn 
huis te overnachten. Hij wist hoe gevaarlijk het ’s avonds en ’s 
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nachts buiten was, en dacht dat zij bij hem veilig waren. Maar 
toen bleek hoe slecht de inwoners van Sodom waren, en zijn gas-
ten zelfs bij een geëerd man als hij niet veilig waren. Zo werd be-
wezen dat “de klachten die ik over hen heb gehoord gegrond zijn”. 
Het onderzoek kon worden afgerond. De straf was bepaald en zou 
de volgende dag komen: de totale verwoesting van de stad. Daar-
om vroegen de ‘mannen’ Lot om de toekomstige mannen van zijn 
twee dochters op te halen. Lot geloofde dat de ‘mannen’ meenden 
wat ze zeiden. Hij ging naar zijn schoonzoons en zei: “Vlug, weg uit 
deze stad, want de HEER gaat haar verwoesten”. “Maar zijn 
schoonzoons namen hem niet serieus”. Dezelfde reactie als bij de 
zondvloed, toen Noach de ark bouwde. Dezelfde reactie als bijna 
altijd als God spreekt door Zijn dienaren.

Toen het de volgende ochtend licht begon te worden, maakten de 
‘mannen’ Lot duidelijk dat hij nu echt haast moest gaan maken. 

Want anders zou met hem en zijn 
familie gebeuren waar Abraham zo 
bang voor was: “anders komt u om 
en wordt het slachtoffer van de 
misdaden die in deze stad zijn be-
gaan”. Toch aarzelde Lot nog altijd, 
en de ‘mannen’ moesten hem, zijn 
vrouw en twee dochters bijna de 
stad uitsleuren “omdat de HEER

hen wilde sparen”. En dat zal vooral 
zijn geweest om Abraham geen 

groot verdriet te bezorgen. Maar buiten de stad gekomen bleven 
ze weer staan, en moesten de ‘mannen’ duidelijk maken dat het 
echt dringend was: “Vlucht, uw leven is in gevaar!” Ze moesten 
naar de bergen gaan en mochten niet stilstaan of omkijken, anders 
zouden zij alsnog omkomen. Maar Lot begon bezwaren te maken. 
Hij was wel dankbaar dat hij gered werd, maar naar de bergen 
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gaan wilde hij niet, ’omdat die zo ver weg waren’. Wel wilde hij 
naar een klein stadje, niet ver van Sodom: “Dat stadje daar is 
dichtbij, dat zou ik kunnen halen. Geef mij de kans daarheen te 
vluchten, dat zou mijn redding kunnen zijn; het is maar een onbe-
duidend stadje”. De ‘mannen’ stonden dit toe: “Vlucht daarheen en 
haast u, want tot u daar aangekomen bent kan ik niets doen”. Hoe 
snel dit allemaal ging, blijkt uit dat Lot kort na zonsopgang in dat 
stadje aankwam. Vergezeld van alleen zijn twee dochters; want 
zijn vrouw keek onderweg toch om, en stierf. En onmiddellijk be-
gon Gods oordeel over Sodom en Gomorra “en Hij vernietigde die 
steden en de hele vallei, met de inwoners van al de steden en met 
alles wat er op het land groeide” met zwavel en vuur.

De lessen voor alle mensen

Petrus schreef dat dit een les moest zijn “voor alle zondaars van 
later tijden”. Maar de meeste mensen hebben die les niet geleerd, 
en zullen hem niet willen leren. Daarom profeteerde hij dat de 
tegenwoordige samenleving bestemd is “om op de dag van het oor-
deel, waarop de goddelozen ten onder zullen gaan, te worden 
prijsgegeven aan het vuur”. Een vreselijke boodschap, die tegelij-
kertijd de mogelijkheid geeft uit dat oordeel gered te worden, 
als we zijn woorden serieus nemen.

Het stadje waar Lot was, werd gespaard. Niet omdat de inwoners 
‘onschuldig’ waren, maar om Lot, en 
dus om Abraham, want die had voor 
Lot gebeden. Dit laat zien dat God 
de macht heeft mensen letterlijk uit 
het oordeel over de zonde te red-
den. Voor Petrus was de redding van 
Lot zelfs een bewijs dat “de Heer 
vromen uit de beproeving kan red-
den”. Toen Abraham aan de horizon 
de dikke zwarte rookwolken zag op-
stijgen, wist hij dat er zelfs niet tien ‘onschuldigen’ waren ge-
weest in Sodom en Gomorra. Hij wist toen nog niet dat Lot was 
gered, maar zal er ongetwijfeld op vertrouwd hebben dat God dat 
had gedaan. “Zo hield God … rekening met Abraham.” 

Nog meer toekomstige vijanden van Israël

En Lot? Uiteindelijk voelde hij zich in dat kleine stadje (Zoar) 
niet veilig en ging toch naar de bergen. Daar woonde hij met zijn 
dochters in een grot. Omdat zij geen man hadden en dus geen kin-
deren, deden zij iets helemaal verkeerds met hun dronken ge-
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In het gebied ten Noordoosten van 
de Dode Zee, niet ver van de berg-
vesting Massada, zijn veel sporen 
te vinden van wat de Bijbel vertelt 
over de verwoesting van Sodom en 
Gomorra. Er is veel vulkanische as 
met zwavelkernen. Ook zijn er spo-
ren van grote ‘tectonische’ activi-
teit – beweging van de aarde – die 
de steden heeft ‘omgekeerd’. De 
aardformaties lenen zich voor fan-
tasierijke gedachten over muren en 
grote gebouwen.

voerde vader. Zij werden zwanger van hem en kregen beiden een 
zoon. De nakomelingen daarvan werden twee volken, die vijanden 
werden van de nakomelingen van Abraham. Zij toonden dus weinig 
dankbaarheid voor wat Abraham had gedaan, om het leven van hun 
voorvader Lot te redden. Zonder hem zouden zij niet hebben be-
staan…
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Lezen: Genesis 21:1- 20 en 22:1-19

De beloofde zoon moest ‘hij zal lachen’ heten

Toen Abraham 99 jaar was, beloofde God hem opnieuw dat zijn 
vrouw Sara hem een zoon zou schenken. Hij noemde zelfs de tijd 
dat dit zou gebeuren: ongeveer een jaar later. God zei hem ook 
welke naam hij deze zoon moest geven: Isaak. De naam in onze 
Bijbel komt van de Hebreeuwse term Jitschak. Misschien heb je 
daar wel eens van gehoord. Het was de voornaam van Rabin, de 
premier van Israël die in 1995 werd vermoord.

Jitschak is letterlijk: ‘hij lachte’, of 
‘hij zal lachen’. Er zijn veel ideeën over 
wat hiermee bedoeld kan zijn, maar het 
hoeft niet zo moeilijk te zijn… Sommi-
gen zeggen dat het iets te maken heeft 
met het ongelovige lachje van Sara, 
toen zij hoorde dat zij – een oude 
vrouw al – zelf nog een zoon zou krij-
gen. Maar haar lachje klonk enkele da-
gen nadat God die naam noemde. Het 
was Abraham die het eerst lachte, 
toen hij hoorde dat God hem en Sara 
een zoon beloofde: “Abraham boog zich 
diep neer, maar lachte en dacht: Hoe zou iemand van honderd nog 
een kind kunnen krijgen? En Sara, zou zij op haar negentigste nog 
een kind ter wereld kunnen brengen?”

Enkele dagen later lachte Sara inderdaad ook, toen zij het ge-
sprek tussen de engel en Abraham afluisterde. Ze deed dat zo 
goed hoorbaar, dat de engel aan Abraham vroeg: “Waarom lacht 
Sara, waarom vraagt zij zich af of ze op haar leeftijd nog wel een 
kind ter wereld kan brengen? Is ook maar iets voor de HEER onmo-
gelijk? Op de vastgestelde tijd, over precies een jaar, kom ik bij 
je terug en dan heeft Sara een zoon”. Toen Sara dit hoorde 
schrok zij. Maar in plaats van vergeving te vragen voor haar onge-
loof (en het afluisteren…), deed zij iets typisch menselijks: ze 
kwam tevoorschijn, en zei dat zij niet had gelachen…

14 Abraham en Isaak
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De naam zegt echter dat Isaak zal lachen: ‘hij zal lachen’. Het een 
past best bij het ander. Abraham lachte wel ongelovig, maar God 
zou doen wat Hij had beloofd. Hij wilde Isaak gebruiken om ver-
der te gaan met Zijn plan mensen te redden van de zonde en de 
dood. De geboorte van Isaak was daarom ook voor Abraham reden 
om te lachen. Want God zei tegen Abraham: “met hem( Isaak) zal 
Ik mijn verbond voortzetten. Het zal een altijddurend verbond 
zijn, dat ook voor zijn nakomelingen zal gelden”. Daarom past de 
naam Jitschak zo goed bij hem, omdat hij de vreugde zou hebben 
erfgenaam te zijn van Gods verbond met zijn vader – hij zou de 
(voor)vader van de aan Adam en Eva beloofde Verlosser zijn!

De geboorte van Isaak

De apostel Petrus schreef later over wat er verder gebeurde. In 
geloof kwam Abraham bij Sara, om te doen wat gedaan moet wor-
den om een kind te verwekken. Sara protesteerde niet, en lachte 
haar man niet uit. Zij beschouwde zich zoals God de vrouw had 
bedoeld, toen hij Eva aan Adam gaf: als ‘hulp voor de man’. Niet als 
een slavin of ondergeschikte, maar om elkaar aan te vullen, tot 
een eenheid te maken. Eén van de voorbeelden daarvan is dat een 
man niet in zijn eentje kinderen op de wereld kan brengen. Petrus 
schreef aan de vrouwen in de gemeente: “Uw schoonheid moet niet 
te zien zijn aan de buitenkant … maar in wat verborgen ligt in uw 
hart, in een zacht en stil gemoed. Daarmee tooiden zich vroeger 
ook de heilige vrouwen die hun hoop op God vestigden en het ge-
zag van hun man erkenden, zoals Sara; zij gehoorzaamde Abraham 
en noemde hem ‘heer’.”

Sara raakte inderdaad in verwachting; en precies een jaar nadat 
de engel Abraham had bezocht, bracht 
Sara een zoon op de wereld. En Abraham 
noemde hem Isaak. Sara lachte weer, 
maar nu van geluk, en gelovend dat God 
had gedaan wat Hij beloofde: “God 
maakt dat ik kan lachen … en iedereen 
die dit hoort zal met mij mee lachen”. 
Nou ja, bijna iedereen dan. Want Hagar, 
de moeder van Ismaël – de eerste zoon 
van Abraham – lachte niet met haar mee, 
maar lachte haar uit. Dit leidde tot het 
wegsturen van Hagar en Ismaël. Abra-
ham wilde dit eerst niet doen, maar God 

zei dat het niet anders kon, omdat alleen de nakomelingen van 
Isaak de erfgenamen van Gods beloften zouden zijn.
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God test het geloof van Abraham
Maar jaren later gebeurde er iets heel bijzonders. God stelt het 
geloof van al Zijn kinderen vroeg of laat op de een of andere ma-
nier op de proef. Hij test zo hoe groot en sterk hun geloof is. 
Mensen met een groot geloof krijgen meestal een moeilijke test. 
Denk maar eens aan de Heer Jezus, die het het moeilijkst van alle 
mensen had. Ook Abraham werd door God op de proef gesteld.

Op een nacht werd hij wakker van een hem intussen bekende klin-
kende stem: “Abraham”. Hij zei: “Ik luister”. De stem ging verder: 
“Roep je zoon, je enige van wie je zo veel houdt, Isaak, en ga met 
hem naar het gebied waarin Moria ligt. Daar moet je hem offeren 
op een berg die Ik je wijzen zal”. Dit lijkt op het eerste gezicht 
een absurde vraag van de God Die Abraham zijn zoon gaf – en 
vooral van de God Die zegt dat Hij liefde is. Hoe kon Hij vragen 
een mens te offeren? En dan nog wel de zoon waar Abraham en 
Sara zo lang op hadden gewacht. Die hun blijdschap en hoop voor 
de toekomst was. Het liefste dat zij hadden! Juist mensen offe-
ren was voor God het ergste dat iemand kon doen. Maar wie goed 
leest wat er gebeurde, en wat er verder in de Bijbel over wordt 
verteld, zal zien dat God dit juist deed om Zijn liefde te laten 
zien. Bovendien werd het geloof van Abraham er alleen maar gro-
ter en sterker door. En dat was nu precies Gods bedoeling.

Abraham zal niet lang meer hebben geslapen na wat God hem had 
gezegd. Het lijkt erop dat de nacht al bijna voorbij was. Hij zal 
hebben nagedacht over wat God met Zijn opdracht bedoelde. In 
ieder geval protesteerde hij niet, zoals de meeste mensen zouden 
doen. Toch? Bij het eerste licht begon hij met de voorbereidingen 
voor de tocht. Hij zadelde zijn ezel, 
hakte hout voor het offer en ging met 
twee van zijn knechten en zijn zoon 
Isaak op weg naar de plaats die God 
had genoemd. Daar aangekomen liet hij 
zijn twee knechten achter. Hij legde 
het hout voor het offer op de schou-
ders van Isaak, en nam zelf het vuur 
en het mes. “Zo gingen zij samen ver-
der”. Abraham zweeg, vol gedachten: 
Hoe zal God zijn beloften nakomen als 
Isaak dood is? Wat moet ik tegen 
Isaak zeggen als het altaar klaar is? 
Toen doorbrak de stem van Isaak de 
stilte: “Vader … We hebben vuur en 
hout, maar waar is het lam voor het 
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offer?” Het was de vraag die moest komen, maar waarvan Abra-
ham zal hebben gehoopt dat die niet kwam. Zijn antwoord liet de 
zaak dan ook een beetje in het midden: “God zal Zich Zelf van een 
offerlam voorzien, mijn jongen”. Ongetwijfeld zal het zijn wens 
zijn geweest dat het zo zou zijn. Maar hij ging ervan uit dat God 

van hem vroeg zijn zoon te offeren, ook 
al begreep hij niet waarom. Hij wilde de 
God Die altijd had gedaan wat Hij be-
loofde, gehoorzamen. Wat hij niet wist, 
was dat hij dit als profeet zei, zoals we 
zo zullen zien. 
“En samen gingen 
zij verder”, zwij-
gend, totdat ze 
op door God aan-
gewezen de plek 
waren gekomen. 
Daar maakte 
Abraham een al-
taar en legde het 

hout erop. Daarna bond hij Isaak vast, en 
legde hem op het hout van het altaar. 
“Toen pakte hij het mes om zijn zoon te 
slachten”. Maar God had genoeg gezien, en 
riep: “Abraham, Abraham … Raak de jongen 
niet aan, doe hem niets! Want nu weet Ik dat je ontzag voor God 
hebt: je hebt Mij je zoon, je enige, niet willen onthouden”.

Om Abraham toch een offer te laten brengen, gaf God hem een 
dier. Hij zag het ineens toen hij opkeek bij het horen van de stem 
uit de hemel: een ram, die met zijn horens verstrikt zat in de 
struiken. Hij maakte de ram los en offerde die in de plaats van 
Isaak. Zo voorzag God Zich inderdaad Zelf van een offerlam.

Er wordt vaak gedacht dat Isaak nog een kleine jongen was toen 
dit allemaal gebeurde. Maar als hij zelf de takkenbos droeg, zal 
hij in ieder geval al een wat oudere jongen zijn geweest. Maar om-
dat zowel Abraham als God hem ‘jongen’ noemden, geeft aan dat 
hij niet volwassen was. En de vraag over het offerlam is ook zon-
der twijfel die van een jongen.

De speciale betekenis van de offerplaats

De plaats waar dit gebeurde kreeg een speciale betekenis. Abra-
ham noemde die: “De HEER zal erin voorzien.” Hij had gemerkt dat 
God inderdaad Zichzelf had voorzien van een offerlam. Die bete-
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kenis heeft deze berg altijd gehouden. Iemand schreef hier eeu-
wen later bij: “Daarom zegt men tot op de dag van vandaag: ‘Op de 
berg van de HEER zal erin voorzien worden’”. Waarom schreef hij 
dat? Waarschijnlijk deed hij dit na de bouw van de tempel. Want 
in het geschiedenisboek van Israël, Kronieken, staat: “Toen begon 

Salomo met de bouw van de tempel 
voor de HEER, in Jeruzalem, op de 
berg Moria … die David als bouw-
plaats aangewezen had”. Dus de tem-
pel stond op de berg waar Abraham 
Isaak moest offeren; de berg die in 
de tijd van David ‘de berg Sion’ werd 
genoemd.

Op die plaats staat nu – naast de Al 
Aqsa Moskee – de Rotskoepel, waar-
onder men meent dat zich de top van 
de berg bevindt, waarop Abraham 
zijn offer moest brengen.

Lange tijd moesten alle nakomelingen van Abraham, Isaak en Ja-
kob – de Israëlieten – naar de tempel in Jeruzalem gaan, om hun 
offers te brengen voor de HEER. Dat was de manier waarin God 
voorzien had, om hun zonden te kunnen vergeven, zodat zij niet 
zouden sterven. Daar konden zij met God verzoend worden. Dit 
betekent dat Hij alle zonden wegdeed, en er niet meer aan dacht, 
zodat er vrede was tussen Hem en het volk Israël.

God herhaalt Zijn beloften

Voordat zij weer naar de achtergebleven knechten gingen, gaf 
God Abraham nog een keer al Zijn beloften van een groot volk, 
een land, en de overwinning op de vijand. God deed dit opnieuw 
heel plechtig, en zei erbij waarom Hij dit deed: “Ik zweer bij Mij-
zelf … Omdat je dit hebt gedaan, omdat je Mij je zoon, je enige 
niet hebt onthouden, zal Ik je rijkelijk zegenen … En alle volken op 
aarde zullen wensen zo gezegend te worden als jouw nakomelingen. 
Want jij hebt naar Mij geluisterd”.

God was dus niet van plan om Abraham echt zijn zoon Isaak te la-
ten offeren. Hij wilde alleen weten of Abraham bereid was om al-
les te doen wat Hij van hem vroeg, ook al moest hij het liefste dat 
hij had afstaan. Abraham liet zien dat hij dat echt wilde, en slaag-
de dus in de test. Daarom maakte God hem tot de meest gezegen-
de mens op aarde.
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Een uitbeelding van het offer van Jezus Christus

Het is heel belangrijk goed te begrijpen wat dit wil zeggen. God 
maakte en maakt op deze manier Zijn liefde voor de mensen be-
kend. Het is een uitbeelding waarmee vooruit wordt gekeken op de 
dood en opstanding van Jezus Christus.

Dat Abraham op weg ging, wil zeggen dat hij ervan uitging dat hij 
moest doen wat God vroeg. Dus hij zou zonder zijn zoon naar huis 
terugkeren – hij zou er niet meer zijn. Dit houdt in dat Isaak voor 
hem eigenlijk al dood was toen hij met hem vertrok. En als God 
niet had gezegd dat het genoeg was toen Abraham Isaak had 
vastgebonden op het altaar, en op het punt stond hem te doden, 
zou Isaak een seconde later echt dood zijn geweest.

Abraham is in deze uitbeelding God, en Isaak de Zoon van God. 
God vroeg Zijn Zoon het offer te zijn waarin Hij voorzien had, om 
de mensen met Hem te verzoenen. Hij toonde zo Zijn liefde voor 
ons mensen, door het liefste dat Hij had te geven in de hand van 
mensen die Hem wilden doden. En Zíjn Zoon stierf echt!

Dat Abraham Isaak zou offeren op de derde dag na hun vertrek, 
doet denken aan de opstanding van de Heer Jezus, op de derde 
dag gerekend vanaf het moment dat Hij stierf. En dat is ook de 
bedoeling. Want de schrijver van de Hebreeënbrief vertelt iets 
heel interessants. God maakte hem bekend wat er in Abraham om-
ging, toen hij zwijgend met zijn zoon naar de offerplaats liep. Hij 
geloofde dat Isaak de zoon was die God hem gaf om uit hem een 
groot volk te maken. Het stond voor hem vast dat God dat zou 
doen. Maar hoe kon Hij dat doen als Isaak dood was? Daarom 
vroeg hij zich af welke mogelijkheden er waren. Totdat hij tot de 
ontdekking kwam dat er maar één was: God zou hem weer levend 
moeten maken. De schrijver schreef daarom: “hij (Abraham) zei 
bij zichzelf dat het voor God mogelijk moest zijn iemand uit de 
dood op te wekken, en daaruit [de dood] kreeg hij hem ook terug, 
bij wijze van voorafbeelding/gelijkenis”. Hij is dus niet echt uit de 
dood opgestaan, maar was wel uit de dood opgestaan als hij echt 
dood was gegaan. En dat geloof is waar het nu om gaat: dat God 
zal doen wat Hij belooft heeft, ook al is iemand gestorven. Het 
grootste bewijs is dat Hij Zijn eigen Zoon echt uit de dood heeft 
opgewekt. Dat was nodig, omdat God gezegd had dat Zijn Zoon de 
Redder van zonde en uit de dood zou zijn – en aan een dode Red-
der heb je niet veel. Door de verkondiging van het Evangelie van 
zijn dood en opstanding, zou een groot volk van gelovigen ontstaan. 
Wat een mooie uitbeelding van Gods reddingswerk in Zijn Zoon, is 
dus het offer van Isaak voor Abraham!
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Bijbelgedeelte: Genesis 24:1 tot 25:11

Het overlijden en de begrafenis van Sara

Sara leefde na de geboorte van Isaak nog 36 jaar. Dan wordt dui-
delijk dat Abraham van het land, waar hij op bevel van God naar-
toe was gegaan, niet eens een piepklein stukje bezat. En dat had 
hij nu wel nodig om zijn vrouw te kunnen begraven. Daarom kocht 
hij, van een man uit een plaats die later Hebron zou heten – nog 
steeds een bekende stad op de westelijke Jordaanoever – voor 
heel veel geld een stukje land met een grot. Deze koop is kennelijk 
zo belangrijk, dat Mozes er een lang stuk over schreef. Ook gelo-
vigen die we in het Nieuwe Testament tegenkomen is dat opgeval-
len. Zo zei Stefanus, toen de Joodse leiders hem wilden doden: 
“Na de dood van zijn vader (Terach) bracht God hem (Abraham) 
naar dit land, waar u nu woont. Hij gaf hem zelfs niet het kleinste 
stukje grond in eigendom, maar beloofde wel dat hij en zijn nako-
melingen het eens in bezit zouden krijgen, ook al had hij toen nog 
geen zoon”. En de schrijver van de brief aan de Hebreeën zei: 
“wat hun beloofd was zagen ze geen werkelijkheid worden, ze heb-
ben slechts een glimp ervan begroet, en ze zeiden van zichzelf dat 
zij op aarde leefden als vreemdelingen en gasten”. En dat was in-
derdaad zo. De kleinzoon van Abraham, Jakob, zei tegen de Farao 
(koning) van Egypte: “Honderddertig jaar heb ik nu op aarde rond-
gezworven … nog niet zo lang als mijn voorouders”. David zei in een 
gebed tot God: “Net als onze voorouders zijn wij slechts vreem-
delingen die als gasten bij u verblijven”. Hetzelfde dichtte hij ook 
nog eens in een psalm: “een vreemdeling ben ik, bij U te gast zoals 
ook mijn voorouders waren”.

Waarom noemden zij zich vreemdelingen? En waarom is de koop 
van een stukje land door Abraham, voor de begrafenis van zijn 
vrouw, hier een bewijs van? De schrijver van de Hebreeënbrief 
wijst op waar Abraham, en allen die hetzelfde geloof als hij had-
den, eigenlijk naar uitkeken. Niet het bezit van veel land, vee, 
rijkdom, en al het andere dat zij op aarde zouden kunnen hebben. 
Want voor hen was dat allemaal maar tijdelijk. Ze keken uit naar 
iets veel beters en belangrijkers, dat God hen voor altijd wilde 
geven. Door zich vreemdelingen op aarde en gasten van God te 
noemen, “lieten ze blijken op doorreis te zijn naar een vaderland. 

15 Een vrouw voor Isaak
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En daarmee bedoelden ze niet het vaderland waaruit ze wegge-
trokken waren, anders waren ze daarheen wel teruggekeerd. Nee, 
ze keken reikhalzend uit naar een beter vaderland: het ‘hemelse’.

Let op: er staat niet ‘de hemel’, maar ‘een hemels vaderland’. Een 
plaats die God zal ’bouwen’ voor Zijn kinderen op aarde. Daarom 
woonde Abraham, samen met Isaak en Jakob, in tenten in het be-
loofde land “omdat hij uitkeek naar een stad met fundamenten, 
door God Zelf ontworpen en gebouwd”. In dat geloof zijn ze op 
een dag gestorven. Maar zij keken uit naar de opstanding van de 
doden, waarna God hen zou geven wat Hij hen beloofde. Die ‘stad’ 
zien we komen aan het eind van het boek Openbaring, als na de 
opstanding “de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem” van God op 
aarde komt. Dan is, zoals Johannes een engel hoorde zeggen: 
“Gods woonplaats onder de mensen, Hij zal bij hen wonen”.

Een vrouw voor Isaak

Abraham was intussen ook al 135 jaar. Het overlijden van zijn 
vrouw had hem eraan herinnerd dat ook hij op een dag zou ster-
ven. Zijn zoon Isaak was intussen 36 of 37, en nog niet getrouwd. 
Het was toen de taak van de ouders om een vrouw voor hun zoon 
te zoeken. En dat was voor Abraham nog niet zo eenvoudig. Hij 
wilde niet dat Isaak met een vrouw uit het land Kanaän zou trou-
wen. Het was beter dat hij een gelovige vrouw had. Maar waar 
vond hij die?

Enkele jaren eerder hadden zijn familieleden, die niet mee waren 
meegegaan, hem een bericht gestuurd om te vertellen hoe het 
met hen ging. Zijn broer had kinderen en kleinkinderen gekregen. 
Het leek Abraham daarom goed om zijn oudste en beste dienaar 
daar eens heen te sturen. Dan kon hij kijken of één van de klein-
dochters van zijn broer een geschikte vrouw voor Isaak was.

Abraham had na al die tijd zijn lesje wel geleerd. Hij wist heel 
goed dat hij dit huwelijk niet even zelf kon regelen. Isaak was de 
zoon van de belofte, en God wist beter dan Abraham met wie hij 
het best kon trouwen. De dienaar vroeg Abraham wat hij moest 
doen als de geschikte vrouw misschien liever bij haar familie 
bleef. Maar Abraham wist dat Isaak niet terug mocht gaan naar 
het land waaruit God hem had geroepen. Daarom maakte hij zijn 
dienaar heel duidelijk: “Je mag mijn zoon onder geen beding daar-
heen terugbrengen”. Hij moest zelfs zweren dat hij dit nooit zou 
doen, ook niet als Abraham intussen zou overlijden. Maar we kun-
nen ook zien, dat Abraham er helemaal op vertrouwde, dat God 
ervoor zou zorgen dat dit goed kwam. Want hij zei tegen zijn die-
naar: “De HEER, de God van de hemel, die mij heeft opgedragen 
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weg te gaan bij mijn naaste verwanten en mijn geboorteland te 
verlaten en die mij onder ede beloofd heeft dat Hij dit land hier 
aan mijn nakomelingen zal geven, zal zijn engel voor je uitsturen, 
zodat je daar een vrouw voor mijn zoon zal vinden”.

De man ging met enkele helpers op weg. Tien kamelen droegen al-
lerlei kostbaarheden als bruidsschat. Na enkele dagreizen kwam 
hij aan bij de waterput van de stad waar de broer van zijn heer 
Abraham woonde. Als reiziger kon je niet zomaar water gaan put-
ten. Waterputten waren van de stad, of van een bepaalde eige-
naar. Water was er niet veel, en je kon beschuldigd worden van 
diefstal. Je moest dus wachten tot er iemand uit de stad kwam. 
Daarom ging de man zitten en wachtte daarna af. Hij wist dat de 
meisjes uit de stad voor het donker water zouden komen halen. 
Onderweg zal hij vaak hebben nagedacht hoe hij dit moest aan-
pakken, maar daar was hij niet uitgekomen. En dan zien we dat ook 
hij geloofde in de God van zijn heer. Hij besloot Hem zijn pro-
bleem voor te leggen en een teken te vragen: “HEER, God van mijn 
meester Abraham, als U mijn meester Abraham genegen [goed 
gezind] bent, laat het mij dan zo vergaan: Ik sta nu bij deze bron, 
en de meisjes uit de stad komen hier straks water putten. Het 
meisje dat ik vraag haar kruik van haar schouder te nemen om mij 
te drinken te geven en dat antwoordt: ‘Ga uw gang, ik zal ook uw 
kamelen te drinken geven,’ laat dat het meisje zijn dat u bestemd 
hebt voor uw dienaar Isaak. Als zij zo reageert, zal ik weten dat 
U mijn meester genegen bent”.
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En inderdaad was er een meisje dat deed zoals de man graag wil-
de. Dat zou dus het goede teken moeten zijn! Toch twijfelde hij 
nog, want het ging wel heel snel en makkelijk. Hij gaf haar enkele 
gouden sieraden, vroeg haar wie zij was en of haar vader ook 
plaats voor hem had om te overnachten. Toen zij vertelde dat zij 
de dochter was van Betuël, de zoon van Nahor, en dat hij natuur-
lijk bij hen kon blijven, was de man overtuigd. Nahor was de broer 
van zijn heer Abraham. De man knielde neer op zijn knieën en zei: 
“Geprezen zij de HEER, de God van mijn meester Abraham, Die 
mijn meester Zijn genegenheid en trouw niet heeft onthouden. De 
HEER heeft mij naar het huis van mijn meesters verwanten ge-
bracht”. Het meisje – dat Rebekka heette – maakte dat niet meer 
mee, want zij was hard naar huis gerend om haar moeder te ver-
tellen wat er was gebeurd. En natuurlijk om haar mooie gouden 
neusring en armbanden te laten zien. Toen haar broer Laban zag 
wat zij had gekregen, kreeg hij grote belangstelling voor de reizi-
ger. Misschien had die ook wel iets moois voor hem… Hij nodigde 
hem met veel poeha uit mee te komen naar zijn ouderlijk huis.

Die avond werd de dienaar van Abraham uitgenodigd bij de maal-
tijd. Hij vroeg toestemming om vóór het eten te vertellen wie hij 
was, met welke opdracht hij was gekomen, wat er was gebeurd bij 
de waterput, en dat hij hierin het teken zag dat God hem had ge-
holpen. Betuël en zijn zoon Laban zeiden tot zijn opluchting: “De 
HEER heeft dit alles zo beschikt. Hoe zouden wij er dan tegenin 
kunnen gaan?. Hier is Rebekka. Neem haar met u mee en laat haar 
de vrouw worden van de zoon van uw meester, zoals de HEER het 
wil”. Uit dankbaarheid knielde de dienaar van Abraham weer voor 
de HEER en dankte Hem. Daarna gaf hij Rebekka vele kostbare 
sieraden en kledingstukken. Ook haar broer Laban en haar moeder 
kregen wat prachtige dingen. Na een uitgebreide maaltijd ging ie-
dereen slapen.

De volgende morgen vroeg Laban de dienaar van Abraham of zijn 
zus Rebekka niet nog een dag of tien bij hen mocht blijven. Mis-
schien bedoelde hij het goed, en wilde hij zijn zus de gelegenheid 
geven afscheid te nemen van haar familie. Maar hij was ook een 
hebberig man, en misschien dacht hij dat er nog wel meer voor 
hem in die pakken op de kameelruggen zat. Maar de dienaar van 
Abraham wilde, nu zijn tocht zo succesvol was geweest, meteen 
vertrekken. Hij stelde voor Rebekka te vragen wat zij wilde. Zij 
koos er toen voor meteen te vertrekken. Ze nam afscheid van al 
haar dierbaren, en vertrok met hun zegen naar Abraham. Ze nam 
alleen enkele dienaressen mee.
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Na een voor-
spoedige reis 
kwamen zij te-
gen het vallen 
van de avond aan 
op hun bestem-
ming. Isaak was 
gewend om aan 
het eind van de 
dag de eenzaam-
heid te zoeken 
om na te denken 
(er waren nog 
geen Bijbels waar hij iets uit zou kunnen lezen) en te bidden. Hij 
had veel verdriet nu zijn moeder er niet meer was. Plotseling zag 
hij in de verte kamelen dichterbij komen. Zou dat de dienaar van 
zijn vader zijn? Had hij een vrouw voor hem gevonden? Vol span-
ning ging hij op de kleine karavaan af. Ook Rebekka had hem ge-
zien en vroeg aan de dienaar wie hij was. Toen zij hoorde dat dit 
de zoon van Abraham was, deed zij haar sluier voor haar gezicht. 
Zij trouwden en Isaak ging van haar houden. Zo vond hij troost na 
de dood van zijn moeder.

Het overlijden en de begrafenis van Abraham

Abraham leefde na het overlijden van zijn vrouw Sara nog bijna 
40 jaar. In die tijd had hij een andere vrouw, die hem nog zes zo-
nen gaf. Hij stuurde ook die zonen ver van zijn zoon Isaak van-
daan, omdat Isaak zijn enige erfgenaam was. Na het overlijden 
van hun vader begroeven Isaak en Ismaël hem in dezelfde grot als 
waar hij zijn vrouw Sara had gelegd.
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Bijbelgedeelte: Genesis 25:19-34 en Genesis 26

De geboorte van Jakob en Esau

Isaak was al veertig jaar toen hij trouwde met Rebekka. God had 
zijn vader Abraham veel nakomelingen beloofd, maar Rebekka kon 
geen kinderen krijgen. Pas na 20 jaar verhoorde God de gebeden 
van Isaak, en raakte Rebekka eindelijk in verwachting. In de loop 
van de zwangerschap werd het nogal onrustig in haar buik. Ze had 
zoveel pijn dat ze liever wilde sterven. Gelukkig deed ze geen 
domme dingen, maar ging ze in gebed tot God. Hij vertelde haar 
wat er aan de hand was: “Twee volken zijn er in je schoot, volken 
die uiteengaan nog voor je hebt gebaard. Het ene zal machtiger 
zijn dan het andere, de oudste zal de jongste dienen”. Dat was er 
dus aan de hand: ze zou een tweeling krijgen. Kennelijk hadden ze 
het in haar buik al aan de stok en vochten ze om ‘het beste plekje’.

Bij de geboorte gebeurde er iets opvallends. Er kon natuurlijk 
maar één baby tegelijk geboren worden. Het ‘gevecht’ in Rebek-
ka’s buik leek te gaan om wie het eerst geboren zou worden. Het 
eerste kind was een wel heel opvallende jongen: “rossig en hele-
maal behaard, alsof het een haren mantel aanhad”. Daarom noem-
den Isaak en Rebekka hem Esau. De tweede hield met zijn handje 
het voetje van de eerste vast. Hij leek ook helemaal niet op zijn 
broertje. Ze noemden hem Jakob. In die naam zit ja of jah, waar-
mee God bedoeld wordt. De naam betekent mogelijk ‘God zal be-
schermen’. Als dat klopt, zegt het iets over het geloof in wat God 
had gezegd: dat de oudste (Esau) de jongste (Jakob) zou dienen. 
Iets wat je bij het zien van de twee baby’s helemaal niet zou ver-
wachten.

Jakob en Esau groeien op

De Bijbel vertelt niet alles. Soms moet je er wat voor doen om 
meer te weten te komen. Zo kun je je afvragen of Abraham nog 
heeft meegemaakt dat God Zijn belofte waarmaakte, door hem 
(veel) nakomelingen te geven. Dan moet je wat rekenen met alle 
informatie over de leeftijden van Abraham en Isaak; en dan zie je 
dat Abraham zijn kleinzoons Esau en Jakob nog 15 jaar heeft zien 
worden. Probeer het zelf eens uit te zoeken met de hulp van de 
hoofdstukken 21 en 25 (en lees daarna ook Hebreeën 11:9).

16 Isaak, Rebekka, Jakob en Esau
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Ook Abraham zal het grote verschil tussen de jongens hebben op-
gemerkt. Niet alleen wat hun uiterlijk, maar ook wat hun karakter 
betreft. Isaak zal zijn vader ook wel hebben verteld wat God had 
gezegd over de jongens. Jakob was dus de ‘zoon van de belofte’ 
van Isaak, zoals Isaak dat was van Abraham. Jakob zal dan ook ‘de 
lieveling’ zijn geweest van zijn grootvader, net als van zijn moeder 
trouwens. Dat lag wat anders bij Isaak. We zeggen wel eens dat 
de liefde van veel mensen door de maag gaat. Ze komen graag bij 
iemand omdat die zo heerlijk kookt; en die heeft dan een streepje 
voor op anderen. Dit was ook zo bij de familie Isaak: “Toen de jon-
gens opgegroeid waren, werd Esau een uitstekend jager, iemand 
die altijd buiten was, terwijl Jakob een rustig man was, die het 
liefst bij de tenten bleef. Isaak was zeer op Esau gesteld, want 
hij at graag wildbraad; maar Rebekka hield meer van Jakob”. Was 
Isaak vergeten wat God zei over Zijn voorkeur voor Jakob?

Het hoorde bij het ‘gevecht’ om de eerste plaats. Esau probeerde 
die te krijgen door zijn vader te plezieren met het eten waar hij 
zo van hield. Daarvoor moest hij geweld gebruiken door het doden 
van dieren. Hij zag dat zijn vader hem meer liefhad dan Jakob, en 
maakte zich nergens zorgen over. Jakob wachtte zijn kansen af, 
en verstond de ‘kunst’ van list en bedrog.

Esau verkoopt zijn eerstgeboorterecht

Dat Jakob een huiselijk man was, is ook te zien in dat hij kookte. 
Het zou ons niet moeten verbazen als dat vegetarisch was, want 
Rebekka en Jakob hielden niet van de slachtpartijen van het wild 
waar Esau zo dol op was. Op een dag was Jakob bezig linzensoep 
te koken. Misschien was zijn moeder net klaar met brood bakken. 
De heerlijke geur drong door tot de neus van Esau, die net totaal 
uitgeput terugkwam van de 
jacht. “Gauw, geef me wat 
van dat rode dat je daar 
kookt, ik ben doodmoe” zei 
hij tegen Jakob. “Pas als jij 
me je eerstgeboorterecht 
verkoopt”, antwoordde die 
onmiddellijk. “Man ik sterf 
van de honger, wat moet ik 
dan met dat eerstgeboorte-
recht?” Dus ‘als ik niet gauw 
eet ga ik dood, en wat heb ik 
dan aan dat eerstgeboorte-
recht? Jakob bedacht zich geen moment: “Zweer het me nu met-

Afbeelding: childrenschurch.wordpress.com 
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een”. En dat deed Esau… Zo ‘verkocht’ hij zijn eerstgeboorterecht 
voor een stuk brood en wat linzensoep. Hij at het snel op en ging 
er meteen weer vandoor. Waarschijnlijk om het gevangen wild te 
braden voor zijn vader. Hij haalde dus zijn schouders op voor het 
eerstgeboorterecht. De schrijver van een brief in het Nieuwe 
Testament zegt dat een volgeling van Jezus Christus niet onver-
schillig mag zijn. Als voorbeeld van onverschilligheid geeft hij wat 
Esau deed: voor één maaltijd zijn eerstgeboorterecht verkopen.

Wat was daar zo erg aan? Het kon toch zijn dat hij niet zat te 
wachten op een ‘erfenis’; dat hij tevreden was met wat de jacht 
hem opleverde? Ja, dat zou kunnen; maar zijn onverschilligheid 
tegenover ‘de erfenis’ ging wel veel verder dan dat. Wat hij zei en 
deed liet zien wie hij was: een mens die leefde voor het moment, 
het nu. Als ik het nu maar heb; morgen zien we wel weer. Zo’n 
mens heeft meestal ook weinig behoefte aan een God die hem 
geeft wat hij nodig heeft. Hij neemt het gewoon, veegt zijn mond 
af en gaat verder met waar hij mee bezig was. Maar het eerstge-
boorterecht hield meer in dan aardse dingen. De zoon die het 
eerst geboren werd, kreeg een dubbel deel van de familie-erfenis, 
dus van alles wat de gestorven vader bezat. Verder werd hij het 
hoofd van de familie, en kreeg het bestuur over hen en het fami-
liebezit. Tot zover ‘het aardse’. Veel belangrijker was ‘de hemelse 
erfenis’: de eerstgeborene uit de lijn van Abraham en Isaak werd 
de erfgenaam van de beloften die God Abraham gaf, en zou een 
voorvader van de Messias zijn. Hierdoor kwam ook het bestuur 
over de familie in een ander licht te staan; want dat zou gericht 
moeten zijn op wat in de Bijbel wordt genoemd: ‘wandelen met 
God’. Door zijn eerstgeboorterecht te verkopen gaf Esau aan dat 
dit weinig waarde voor hem had. Althans voor dat moment; want 
toen Isaak dacht dat hij ging sterven, en Esau de zegen van het 
eerstgeboorterecht werkelijk niet van hem kreeg, kwamen er kro-
kodillentranen. En toen dat niet hielp besloot hij dat Jakob dan 
maar zijn volgende jachttrofee moest worden, zodat hij via een 
omweg alsnog de eerstgeborene zou zijn. Maar dat komt nog.

Esau liet nog op een andere manier zien hoe weinig hij gaf om de 
bijzondere roeping van Abraham en wat God hem had beloofd. Zo-
als we zagen mocht Isaak niet trouwen met een ongelovige vrouw. 
Abraham had zijn dienaar gezegd: “Je moet mij zweren dat je 
voor mijn zoon geen vrouw zult zoeken uit de meisjes van Kanaän 
waar ik woon, maar je zult gaan naar mijn land en familie, om daar 
een vrouw voor mijn zoon Isaak te vinden”. Maar tot verdriet van 
zijn ouders trouwde Esau met twee heidense meisjes; en “deze 
vrouwen waren een kwelling voor Isaak en Rebekka”.
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Hongersnood

Toen Abraham in het land Kanaän was, brak er hongersnood uit. 
Abraham en zijn vrouw Sara gingen toen naar Egypte, waar nog 
wel genoeg koren was. Ook tijdens het leven van Isaak brak er 
hongersnood uit. De Bijbel vertelt niet wanneer dat was. Hij was 
al wel getrouwd met Rebekka, maar of Esau en Jakob al geboren 
waren staat er niet bij. Isaak was, net als eens zijn vader, van plan 
naar Egypte te gaan om in leven te blijven. Maar onderweg kwam 
een engel hem in de naam van de HEER zeggen, dat hij niet verder 
mocht reizen, maar moest blijven waar hij op dat moment was: bij 
de stad Gerar in het land van de Filistijnen. God beloofde hem te 
beschermen en te zegenen als hij gehoorzaam zou zijn. Ook zei 
God tegen Isaak dat Zijn beloften aan Abraham ook voor hem wa-
ren, omdat Hij trouw wilde zijn aan Zijn vriend Abraham. Isaak 
zou met zijn vader het land (eigenlijk de aarde) erven, en een 
groot volk worden. Alle volken zouden daarom wensen net zo geze-
gend te worden als de nakomelingen van Isaak. Maar hij moest dan 
wel net zo geloven en gehoorzamen als zijn vader.

Ondanks dat God hem beloofde te beschermen, was Isaak toch 
bang in Gerar. Rebekka was een heel mooie vrouw, en evenals eer-
der zijn vader Abraham, toen die in Egypte was, was hij bang dat 
de koning of een andere man hem zou vermoorden om zijn mooie 
Rebekka. Daarom vertelde hij dezelfde leugen als zijn vader over 
Sarai: ‘Rebekka is mijn zus’. Dat redde misschien zijn leven, maar 
Rebekka liep juist meer gevaar. Dit was typisch een zelfzuchtige 
leugen. Gelukkig zag de koning van Gerar ‘toevallig’ dat Isaak en 
Rebekka elkaar aan het zoenen waren. De koning riep hem bij zich 
en vroeg hem waarom hij gelogen had; en toen moest hij toegeven: 
“Ik dacht: zo kan ik voorkomen dat ik om haar mijn leven verlies”. 
Gelukkig liet de koning bevelen dat niemand Isaak en Rebekka iets 
mocht aandoen; hierop zou de doodstraf staan.

Isaak en Rebekka mochten bij de Filistijnen van Gerar blijven wo-
nen. De zegen van God was te zien in het snel groeien van de kud-
den schapen, geiten en runderen van Isaak, en de grote graan-
oogst die hij binnenhaalde. Dat had gevolgen: “Hij werd rijker en 
rijker, schatrijk werd hij … En de Filistijnen werden jaloers op 
hem”. Jaloersheid heeft de nakomelingen van Abraham, Isaak en 
Jakob sinds die dag steeds achtervolgd. Hun succes en rijkdom 
heeft altijd de aandacht getrokken en geleid tot onteigeningen, 
verbanningen en uitroeiingen. En die gaan nog altijd door. Dan hier, 
dan daar; niet altijd zichtbaar, maar altijd aanwezig en aan het 
daglicht komend als er weer een zondebok voor een ramp nodig is.
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Voor mens en dier is water onmisbaar, zeker als je zoveel vee 
hebt als Isaak. De mannen van Gerar toonden hun jaloersheid door 
de waterputten, die Abraham had laten graven toen hij daar ver-
bleef, dicht te gooien met zand. Het kwam zover dat de koning 
mee ging doen, en zei: “U kunt maar beter bij ons weggaan, u bent 

veel te machtig voor 
ons geworden”. Isaak 
was zo wijs te vertrek-
ken, maar bleef wel in 
de buurt. Hij maakte 
de dichtgegooide wa-
terputten weer open en 
groef nog meer putten. 
Maar dat was tegen de 
zin van de herders uit 
Gerar. Misschien wis-
ten ze toen al dat er 
ondergrondse stromen 
waren, en dat als je een 
nieuwe put groef een 
andere put dan geen of 
minder water gaf. Na 
een aantal putten ge-
graven te hebben, en na 
evenzoveel ruzies, ging 
Isaak wat verder weg 

een put graven. Daar maakten de Filistijnen geen ruzie meer over. 
Die put noemde hij Rechobot, want zei hij: ‘de Heer heeft ons 
ruimte gegeven om ons uit te breiden’. Later trok hij door naar 
het uiterste puntje van het beloofde land. Daar sprak de HEER
weer met hem, en herhaalde Zijn eerder gegeven beloften. Isaak 
bouwde toen een altaar voor de HEER, om Hem bij het brengen van 
offers aan te roepen. De waterput die zij daar groeven noemde 
hij Seba. De plaats die daar ontstond werd daarnaar genoemd: 
Berseba.

De koning van Gerar kwam zelf naar Berseba om een verbond met 
Isaak te sluiten. Toen Isaak vroeg waarom hij dat wilde, omdat de 
koning hem zelf weggestuurd had, gaf de koning aan dat zij eigen-
lijk bang voor Isaak waren: “Laten we afspreken dat u ons geen 
kwaad zult doen”. Zij sloten inderdaad een verbond “en gingen in 
vrede uiteen”.

Afbeelding: Wikipedia 
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Bijbelgedeelte: Genesis 27:1 tot 28:5

Geloof en ongeloof

De Bijbel vertelt veel meer over Jakob dan over zijn vader Isaak. 
Net als het verhaal over het leven van Abraham is het verhaal 
over dat van Jakob belangrijk voor het ontstaan van het volk Is-
raël. God had gezegd dat Jakob de ‘zoon van Gods belofte’ was; en 
ook dat Esau zijn eerstgeboorterecht aan hem had verkocht voor 
een bord soep. Maar wat hadden Isaak, zijn vrouw Rebekka en hun 
zonen Jakob en Esau daaruit geleerd? Wat er gebeurde tijdens 
de hongersnood, toen Isaak en Rebekka naar de Filistijnse stad 
Gerar waren gegaan, had hen moeten leren erop te vertrouwen dat 
God hen altijd zou beschermen als zij geloofden wat God had ge-
zegd. Maar zoals altijd wil de mens God een handje helpen – voor 
de zekerheid; en dus omdat ze niet echt geloven wat God zegt, of 
omdat ze geen geduld hebben, of omdat er dingen zijn die ze be-
langrijker vinden. Bij Isaak, Rebekka, Jakob en Esau zien we dat 
al deze dingen meespelen.

Isaak wil Esau zegenen om zijn lekkere wildbraad

Toen Isaak oud geworden was, werden zijn ogen zo zwak dat hij 
niet meer kon zien. Hoe oud weten we niet. Wel dat hij 180 jaar is 
geworden en minstens nog 20 jaar geleefd heeft na de gebeurte-
nis die de Bijbel nu vertelt. Bij het ouder worden besef je steeds 
meer dat elke dag de laatste kan zijn.

Op een dag riep Isaak Esau bij zich en zei tegen hem: “Luister, ik 
ben oud, iedere dag kan voor mij de laatste zijn”. Voor een god-
vrezend man als Isaak zou dit toch betekenend moeten hebben 
dat hij dan met zijn twee zoons zou praten, om hen aan te sporen 
de God die hun grootvader Abraham riep en zegende, gehoorzaam 
te zijn. Maar we hebben al gezien dat de liefde van Isaak ‘door de 
maag’ ging: hij hield van lekker eten, en dat eten bracht Esau hem. 
Dit eten beviel hem dus kennelijk beter dan dat van zijn vrouw en 
zoon Jakob. De geur en de smaak van het wildbraad van zijn zoon 
verleidden hem Esau te willen zegenen, als hij hem nog eens zo’n 
lekker geurend en smakend stuk vlees zou brengen: “Neem daarom 
je jachtgerei, je pijlkoker en je boog, ga het veld in en schiet een 
stuk wild voor me. Maak dat voor me klaar zoals ik het lekker vind 

17 Bedrog en vlucht van Jakob
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en breng me dat te eten; het zal mij kracht geven om je te zege-
nen voordat ik sterf”. Zelfs nog “met de HEER als getuige”. Met 
die zegen wordt de zegen van de eerstgeborene bedoeld. Als je je 
nog herinnert wat er gebeurde tussen Jakob en Esau, dan zien we 
bijna een herhaling daarvan: Esau dacht na een uitputtende jacht-
partij geen kracht meer te hebben om het wildbraad voor zijn va-
der klaar te maken, en vroeg Jakob om een bord soep; daarvoor 
wilde hij zelfs zijn eerstgeboorterecht opgeven. Nu zegt Isaak 
geen kracht te hebben om Esau de eerstgeboortezegen te geven 
als hij niet eerst een stuk wildbraad van Esau heeft gegeten. En 
dat terwijl Isaak wist dat de kracht om te zegenen van God komt, 
dat God Jakob had aangewezen als de zoon van de belofte, en dat 
Esau zijn eerstgeboorterecht zelf had ‘verkocht’ aan Jakob – ei-
genlijk kon Esau dat natuurlijk helemaal niet verkopen, want God 
zegt Zelf aan wie Hij dat wil geven. De gezindheid van Esau laat 
zien dat hij dat eerstgeboorterecht niet waard was.

Het bedrog

De vrouw woonde niet in dezelfde tent als de man. Rebekka had 
Jakob lief, en wist wat er speelde tussen hem en Esau; en ook van 
de verkeerde motieven waardoor haar man Isaak zich liet leiden. 
Daarom lette zij steeds op wat er gebeurde en gezegd werd. Zo 
luisterde zij de gesprekken af tussen Isaak en Esau. Zij hoorde 
die dag dan ook wat haar man zei over de zegen voor Esau. Maar in 
plaats van naar haar man te gaan, en er met hem over te spreken 
dat hij een dwaling ging begaan – want Isaak zou dan toch moeten 
toegeven dat God Jakob had gekozen – bedacht zij een list om er-
voor te zorgen dat Jakob de zegen kreeg. Ze liet hem twee gei-
tenbokjes halen, zodat zij daarvan een maaltijd kon maken zoals 
Esau zijn wildbraad klaarmaakte; dus zoals Isaak dat lekker vond. 
Jakob had zo zijn bedenkingen, want zijn vader kon hem dan wel 
niet zien maar wel aanraken. Als hij zijn arm zou pakken, zou hij 
merken dat het niet de sterk behaarde Esau was, maar Jakob met 
zijn gladde huid. Dan zou het tegenovergestelde gebeuren van wat 
zijn moeder wilde: zijn vader zou hem dan “een bedrieger vinden 
en breng ik een vloek over me in plaats van zegen”. Maar zijn moe-
der haalde hem over het toch te doen. Zij braadde het vlees en 
deed de huid van de bokjes over de nek en handen van Jakob.

Zo ging Jakob – vast en zeker met bonzend hart – naar zijn vader. 
Toen begon het bedrog, maar kwam ook meteen de eerste kans om 
ermee op te houden. Jakob gaf aan dat hij er was: “‘Vader’, zei hij. 
‘Ja, mijn zoon’, zei Isaak, ‘wie ben je?’ Jakob antwoordde zijn va-
der: ‘Ik ben Esau, uw eerstgeboren zoon’”. En toen nodigde hij zijn 
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vader uit te eten, want “dat zal u de kracht geven om mij te zege-
nen”. Maar Isaak vertrouwde het niet. Hij zag hem dan wel niet, 
maar hij hoorde en rook des te beter. Bovendien was Esau meestal 
veel langer weg. “Hoe heb je zo snel iets kunnen vinden, mijn 
zoon!”. Dat was de tweede kans die Jakob kreeg om te stoppen 
met zijn bedrog, maar hij koos ervoor de God die niet liegen kan 
te betrekken in zijn bedrog: “Doordat de HEER, uw God, alles zo 
gunstig voor me liet verlopen”. Toen vroeg zijn vader hem dichter-
bij te komen, om te voelen of hij Esau wel was. Toen hij zijn armen 
voelde dacht hij: “Het is Jakobs stem, maar het zijn Esau’s han-
den”. Hij herkende Jakob dus niet, maar vroeg voor de zekerheid 
nog een keer: “Ben je echt mijn zoon Esau?” En voor de derde 
keer liet Jakob de kans voorbijgaan: “Ja”. Maar ook Isaak ging 
door met zijn zelfbedrog. Jakob had zijn woorden al herhaald: 
“eet … dat zal u de kracht geven om mij te zegenen”. Toen vroeg 
zijn vader hem het eten voor hem neer te zetten “zodat ik ervan 
kan eten, mijn zoon, en de kracht vind om je te zegenen”. Beiden 
spraken en deden zij dus zonder God te vragen wat zij moesten 
doen, maar bedrogen zichzelf en de ander in de mening of ver-
wachting dat God het wel goed zou vinden! En dat is een fout die 
de meeste mensen helaas nog altijd maken…

De zegen voor Jakob

De leugen werd nog eens bekrachtigd door een kus, die de laatste 
gelegenheid voorbij liet gaan het 
(zelf)bedrog te stoppen: “Toen zei 
Isaak tegen Jakob: ‘Kom eens dich-
terbij, mijn zoon, en kus me.’ Hij 
kwam dicht bij hem staan en kuste 
hem. Toen Isaak zijn kleren rook, 
sprak hij de zegen over hem uit”. In 
die zegen horen we terug wat God 
tegen Rebekka had gezegd, over de 
twee wilde jongens in haar buik: “God 
geve je dauw uit de hemel en vette 
vruchtbare aarde, een overvloed van 
koren en wijn. Volken zullen je die-
nen, naties zich voor je buigen. Je 
zult heer zijn over je broers, macht 
hebben over je moeders zonen. Ver-
vloekt wie jou vervloekt, gezegend 
wie jou zegent”. En in die laatste 
woorden vinden we de zegen van God over Abraham terug, die laat 
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zien dat het hier inderdaad ging om de zegen voor de zoon van de 
belofte: “Ik zal zegenen wie jou zegenen, wie jou bespot, zal ik 
vervloeken. Alle volken op aarde zullen wensen gezegend te wor-
den als jij”.

Geen zegen voor Esau

Ja, en dat laatste werd al snel duidelijk. Esau kwam terug van de 
jacht, en maakte het vlees klaar zoals zijn vader dat zo lekker 
vond. Toen hij naar zijn vader ging, en hem uitnodigde ervan te 
eten, om hem daarna de eerstgeboortezegen te geven, schrok 
Isaak enorm. Toen kwam het bedrog aan het licht, en ook de re-
den waarom dat gepleegd was. Esau was wanhopig, en smeekte zijn 
vader hem ook te zegenen. Maar die vertelde hem dat dit niet 
kon: “Je broer is me komen bedriegen en is er met jouw zegen 
vandoor gegaan. En die zegen zal op hem blijven rusten!” Esau leg-
de zich daar (voorlopig) mokkend bij neer, maar vroeg wel of zijn 
vader hem toch op de een of andere manier ook wilde zegenen. Hij 
zei: “‘Niet voor niets heet hij Jakob: hij heeft me nu al twee keer 
beetgenomen. Eerst heeft hij me mijn eerstgeboorterecht afge-
nomen en nu ook nog mijn zegen!’ Daarna vroeg hij: ‘Hebt u dan 
geen zegen meer over voor mij?’ Isaak antwoordde hem: ‘Ik heb 
hem heer en meester over je gemaakt, en al zijn broers als die-
naar gegeven, en hem voorzien van koren en wijn. Wat zou ik dan 
nog voor jou kunnen doen, mijn zoon?’ Hebt u dan maar één zegen, 
vader?’ vroeg Esau hem. ‘Zegen mij, zegen ook mij, vader!’ En hij 
barstte in tranen uit”. Maar zijn vader had Jakob in feite alles 
gegeven, en kon dus niets anders doen dan Esau vertellen wat de 
zegen van Jakob voor hem zou betekenen: “Ver van de vette grond 
zul je wonen, ver van de hemelse dauw. Je zult leven van je zwaard 
en dienstbaar zijn aan je broer”.

De moordplannen van Esau en het vertrek van Jakob

Isaak voegde er echter iets aan toe, dat de vijandschap tussen 
zijn nakomelingen en die van Jakob aankondigde: “Maar heb je je 
eenmaal losgerukt, dan werp je zijn juk van je nek”. Zo begon de 
haat van Esau en zijn nakomelingen tegen Jakob en zijn nakomelin-
gen. Hij werd als Kaïn, die zijn broer Abel uit jaloersheid doodde. 
Hij zei bij zichzelf: “Het duurt niet lang meer of de dagen van 
rouw om mijn vader breken aan, dan vermoord ik Jakob”. Maar Re-
bekka luisterde ook af wat Esau zei, en waarschuwde meteen Ja-
kob. Gehaast zei zij: “Luister, je broer Esau zint op wraak, hij wil 
je vermoorden. Doe daarom wat ik zeg, mijn zoon: vlucht onmid-
dellijk naar mijn broer Laban in Haran. Blijf voorlopig bij hem, 
totdat de woede van je broer bedaard is. Ik zal je laten terugha-
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len als zijn woede bekoeld is en hij vergeten is wat je hem hebt 
aangedaan”. Ze liet hem niet stiekem weggaan, maar ging naar 
Isaak om hem te zeggen dat Jakob hen beter kon verlaten. Zij 
vertelde hem niet van de moordplannen van Esau; die zou hij toch 
niet geloven. Als reden voerde zij aan dat zij niet wilde dat Jakob 
met een vrouw uit het land Kanaän zou trouwen, zoals Esau had 
gedaan. Isaak was het daarmee eens, riep Jakob en waarschuwde 
hem: “Trouw niet met een meisje uit Kanaän … trouw met een van 
de dochters van Laban, de broer van je moeder”. Toen zegende 
Isaak hem in veel duidelijkere woorden dan daarvoor: “God, de 
Ontzagwekkende, moge je zegenen, je vruchtbaar maken en je 
veel nakomelingen geven, zodat er een groot aantal volken uit je 
voortkomt. Moge Hij jou en je nakomelingen de zegen van Abra-
ham geven, zodat je het land waar je nu nog als vreemdeling woont 
en dat God aan Abraham heeft gegeven, in bezit krijgt”.

Een waar gebeurd verhaal met een les voor ons

Het Nieuwe Testament maakt duidelijk dat dit niet zomaar mooie 
verhalen zijn, horend bij de mythen en legenden die elk volk 
heeft, maar dat dit echt gebeurd is. De schrijver van de brief aan  
de Hebreeën vertelt dat wat Isaak tegen Jakob en Esau zei, be-
doeld was voor de toekomst. Ook zegt hij dat we moeten leren van 
wat Esau deed en welke gevolgen dat had: “Zorg ervoor dat nie-
mand zich de genade van God laat ontgaan … het heilige zozeer 
minacht als Esau, die voor één enkel bord eten zijn eerstgeboor-
terecht verkocht. U weet immers dat hij daarna, toen hij alsnog 
de zegen wilde verkrijgen, afgewezen werd; hij kreeg geen kans 
meer het goed te maken, ook al smeekte hij er in tranen om”.

Kaart: john paul stanley/yoplace.com

Jakobs tocht 
naar Haran
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Bijbelgedeelte: Genesis 28:10 tot 30:24

Een bijzondere droom

Isaak en zijn familie woonden bij een bron die hij Seba had ge-
noemd. Daar ontstond later de stad Berseba. Je vindt die op een 
kaart van Israël helemaal in het zuiden, aan de rand van de Negev 
woestijn, ook wel het Zuiderland genoemd. Toen Jakob van zijn 
vader en moeder de raad kreeg naar zijn oom Laban in Haran in 
het gebied Paddan-Aram te gaan, betekende dat voor hem een 
flink eind lopen; want die stad lag in wat nu ongeveer het grensge-
bied is van Syrië met Turkije. Hij moest dus zeker 900 km door 
het land Kanaän trekken, waar de mensen in ommuurde steden 
woonden. Omdat hij vanwege de afgoderij en andere zonden (om 
maar te zwijgen van moorddadigheid) liever niet die steden in 
ging, sliep hij ‘s nachts gewoon in de buitenlucht.

Nu zouden wij, als wij ergens buiten moesten slapen, een plekje 
zoeken met gras en bladeren waar je zo lekker mogelijk kunt lig-
gen; met onder je hoofd een kledingstuk, of iets anders dat zacht 
is. Maar Jakob deed iets vreemds: hij zocht een steen uit, legde 
die onder zijn hoofd, en ging daarop liggen slapen. Waarom deed 
hij dat? Als je op iets hards slaapt droom je makkelijk. Deed Ja-
kob dat bewust? Wilde hij dromen in de hoop iets van God te ho-
ren over zijn reis? Het is best mogelijk. Hij ging immers weg bij 
zijn familie, zelfs uit het land dat God hen had beloofd. En hij had 
de eerstgeboortezegen gekregen. Hoe zou het dan nu verder moe-
ten? Zou God inderdaad zorgen voor een vrouw als hij in Haran 
was, zodat hij kinderen en kleinkinderen zou krijgen? En die ster-
ke steden van de Kanaänieten dan: wat zou daarmee gebeuren, zo-
dat zijn nakomelingen in het beloofde land zouden kunnen wonen?

Op een nacht kreeg hij inderdaad een bijzondere droom van God: 
“Hij zag een ladder die op de aarde stond en helemaal tot de he-
mel reikte, en daarlangs zag hij Gods engelen omhoog gaan en af-
dalen. Ook zag hij de HEER bij zich staan, Die zei: ‘Ik ben de HEER, 
de God van je voorvader Abraham en de God van Isaak. Het land 
waarop je nu ligt te slapen zal Ik aan jou en je nakomelingen ge-
ven. Je zult zoveel nakomelingen krijgen als er stof op de aarde is; 
je gebied zal zich uitbreiden naar het westen en het oosten, naar 
het noorden en het zuiden. Alle volken op aarde zullen wensen zo 

18 Jakob bij zijn familie in Haran
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gezegend te worden als jij en je 
nakomelingen. Ikzelf sta je ter zij-
de, Ik zal je overal beschermen, 
waar je ook heengaat, en Ik zal je 
naar dit land terugbrengen; Ik zal 
je niet alleen laten tot Ik gedaan 
heb wat Ik je heb beloofd’”. God 
herhaalde en bevestigde hiermee 
dus Zijn zegen aan Abraham en 
Isaak, en de zegen die Isaak aan 
Jakob gaf. Eigenlijk staat er niet 
dat alle volken zullen wensen net zo 
gezegend te worden als Jakob en 
zijn nakomelingen, het latere volk 
Israël, maar dat al die volken sa-
men met hem en zijn nakomelingen 
gezegend zullen worden.

Dat er engelen langs een ladder uit 
de hemel naar de aarde afdaalden, 
en van de aarde opstegen naar de hemel, toont dat God Zijn he-
melse dienaren laat zorgen voor Zijn aardse dienaren. Hij kent 
hun noden en behoeften, en wil hen beschermen, helpen en zege-
nen. Een schrijver in het Nieuwe Testament zegt dat de engelen 
dienende geesten zijn, die God uitzendt om mensen die Hij belof-
ten heeft gegeven bij te staan. Toen de profeet Elisa eens opge-
sloten zat in een stad, die omsingeld was door een legermacht die 
hem wilde doden, zag hij een leger engelen (uitgebeeld als vurige 

paarden en wagens) om hem heen, die 
hem beschermden tegen zijn vijanden. 
Zo zou God dus bij Jakob staan en hem 
beschermen.

Toen Jakob wakker schrok uit de droom 
was hij behoorlijk onder de indruk. Hij 
zei bij zichzelf: Dit is zeker: hier is de 
HEER aanwezig. Daar was ik me niet van 
bewust. Hij werd met eerbied en ontzag 
vervuld, toen hij bedacht dat deze plek 
niets anders moest zijn dan een huis van 
God, de poort van de hemel. En wat 
heeft hij allemaal nog meer liggen den-
ken? Toen het licht werd, zette hij de 
steen waarop hij geslapen en gedroomd 
had rechtop en wijdde hem aan God door 
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er olie over uit te gieten. Zo maakte hij die steen tot een gedenk-
teken. Niet alleen van de droom en Gods belofte, maar ook als ge-
tuige van zijn eigen belofte: “Als God mij ter zijde staat en mij op 
deze reis beschermt, als Hij mij brood te eten geeft en kleren 
aan mijn lichaam, en als ik veilig terugkeer bij mijn verwanten, dan 
zal de HEER mijn God zijn. De steen die ik gewijd heb, zal dan een 
huis van God worden – en ik beloof dat ik U dan een tiende zal af-
staan van alles wat U mij geeft”. Jakob noemde die plaats met de 
steen Betel (huis van God).

De Heer Jezus wees zijn discipelen later op deze droom van Ja-
kob: “Waarachtig, ik verzeker jullie ... jullie zullen de hemel geo-
pend zien, en de engelen van God zien omhooggaan en nederdalen 
naar de Mensenzoon”. Deze Mensenzoon is Hij zelf. Hij noemde 
zich eens de belangrijkste steen van Gods huis. Niet de droom van 
Jakob, niet de steen waarop hij lag, en ook niet het stenen huis 
dat later voor God werd gebouwd, maar de vervulling van Gods be-
lofte aan Jakob in Jezus Christus is dus waar het om gaat. Wie 
gelooft in Hem zal dezelfde zegen ontvangen als Abraham, Isaak 
en Jakob. Allen die God geloven en gehoorzamen vormen het huis 
van God, waarin de Zoon de belangrijkste is.

Jakob komt bij Laban

Na de nacht van zijn droom ging Jakob opgewekt verder. Hij wist 
nu dat God met hem zou zijn en dat hij eens zou terugkeren naar 
zijn vader in Berseba. Toen hij op een dag in de buurt van Haran 
was gekomen, zag hij een waterput waar drie kudden schapen om-
heen lagen. Zo’n put was een gat in de grond, afgedekt met een 
steen; want water was schaars, en er moest daarom zuinig mee 
omgegaan worden. Pas als alle herders, die voor hun kudden water 
uit die put mochten nemen, waren aangekomen, werd de steen van 
de opening gerold. Zo’n put was ook een ontmoetingsplaats, zodat 
vreemdelingen daar niet alleen heengingen om hun dorst te lessen, 
maar ook om informatie te krijgen. Ook Jakob begon een praatje 
met de herders: “Waar komen jullie vandaan?”, “Kennen jullie mis-
schien Laban?”. En toen het antwoord “Jazeker” was: “Hoe maakt 
hij het?” Toen wezen zij plotseling in de verte: “Kijk, daar komt 
zijn dochter Rachel juist aan met de schapen”. Omdat het nog 
midden op de dag was, en niet alle herders er al waren, betekende 
het voor Jakob dat hij misschien nog wel een paar uur moest 
wachten. Maar hij wilde zo snel mogelijk naar Laban, en het beste 
zou zijn als hij met zijn dochter naar hem toe ging; want hoe zou 
Laban hem gezind zijn als hij zomaar kwam binnenvallen? Hij ging 
met de herders in discussie: “Jullie kunnen de dieren toch te drin-
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ken geven en ze daarna weer laten 
grazen?” Toen het antwoord nee 
was, kwam Rachel bij de put aan. 
Jakob werd op één slag verliefd op 
haar. De nood bij de deugd voe-
gend rolde hij zomaar de steen van 
de put en gaf zwijgend haar scha-
pen te drinken. Daarna vertelde 
hij haar wie hij was en kuste haar 
met vreugdetranen. Rachel liet 
haar schapen achter bij Jakob en 
rende naar huis om het nieuws te 
vertellen. Zodra haar vader Laban 
het verhaal gehoord had, haastte 
hij zich naar de put. Jakob was al 
met de schapen naar hem onder-
weg, en toen zij elkaar ontmoetten 
kuste Laban Jakob hartelijk en 
nam hem mee naar zijn huis. Tij-

dens de maaltijd vertelde Jakob het hele verhaal, en Laban raakte 
overtuigd dat Jakob inderdaad de zoon van zijn zus Rebekka was.

De bedrieger bedrogen

Jakob bleef niet stilzitten, maar stak de handen uit de mouwen. 
Na een maand zei Laban tegen hem dat hij niet voor niets voor 
hem hoefde te werken, en maar moest zeggen wat hij wilde ver-
dienen. Jakob was intussen smoorverliefd op Rachel geworden, en 
zei: “Ik zal zeven jaar voor u werken om uw jongste dochter”. 
Normaal zou de aanstaande man of zijn familie een bruidsschat 
aan de ouders van het meisje geven, maar Jakob had geen bezit-
tingen en zou dus door werken zijn bruidsschat ‘betalen’.

Maar het probleem was dat Labans oudste dochter Lea nog geen 
man had, en het was toen niet de gewoonte dat een jongere doch-
ter eerder trouwde. Het verschil tussen beide meisjes was groot: 
Lea had fletse ogen, terwijl Rachel mooi en aantrekkelijk was. 
Toen begon het bedrog van Laban tegenover Jakob. Hij beloofde 
hem Rachel met de woorden: “Ik kan haar beter aan jou geven dan 
aan een ander. Je kunt dus blijven”. Jakob werkte zeven jaar, die 
voor zijn gevoel omvlogen, zoveel hield hij van Rachel. Na zeven 
jaar vroeg hij Laban Rachel ten huwelijk.

Bij een huwelijk werd een groot feest gehouden. De bruid was 
zwaar gesluierd, en op de avond van het feest werd zij dan door 
haar vader naar het huis of de tent van de bruidegom gebracht 
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voor de huwelijksnacht. Omdat er toen geen licht was, was het er 
stikdonker. Jakob kon dus niet zien dat Laban hem bedrogen had; 
want die had niet Rachel maar Lea bij hem gebracht. Dat ontdekt 
hij pas de volgende morgen, toen de zon opkwam…

Jakob was natuurlijk heel boos: “Hoe hebt u mij dit kunnen aan-
doen? Ik heb toch om Rachel bij u gewerkt? Waarom hebt u me zo 
bedrogen?” Tja, het was natuurlijk niet eerlijk van Laban, maar 
Jakob kreeg zo wel een lesje! Nu was de bedrieger zelf bedro-
gen... Laban zei hem dat het nu eenmaal niet de gewoonte was om 
de jongste vóór de oudste uit te huwelijken. En als gast en vreem-
deling kon je natuurlijk niet even de gewoonten veranderen.

Nu zal het Laban niet te doen zijn geweest om die gewoonten. Hij 
was namelijk een slim mannetje, dat overal voordeel uit probeerde 
te halen; dat hebben we al gezien toen de knecht van Abraham bij 
zijn vader kwam met veel prachtige sieraden voor zijn zus Rebek-
ka. Hij had allang gemerkt dat Jakob een goede werker was, die 
hij goed kon gebruiken, en die smoorverliefd op Rachel was. Daar-
om zal hij wel van tevoren hebben uitgedacht hoe het zou lopen. 
Hij deed Jakob een voorstel: Blijf deze huwelijksweek bij Lea, 
dan geef ik je daarna Rachel ook, als je tenminste nog zeven jaar 
voor me werkt. Zijn liefde voor Rachel was zo groot dat Jakob 
daar niet over na hoefde te denken. Laban kon hem in ieder geval 
niet nog een keer bedriegen, want die had niet meer dochters...

De strijd tussen Lea en Rachel

In die tijd hadden mannen vaak meer vrouwen. Dat was niet hoe 
God het bij de schepping had bedoeld; en dat was niet voor niets. 
Want er ontstonden natuurlijk problemen, zoals voortrekken en 
daardoor jaloezie. Dat was ook zo bij Jakob en zijn twee vrouwen. 
Want Jakob hield echt van Rachel, en die liefde kun je nu eenmaal 
niet delen met een ander. Daarom was hij het liefst met Rachel, 
en zou hij van haar ook het liefst een kind hebben. God wilde Ja-
kob echter laten zien dat niet hij de dienst uitmaakte, en dus niet 
alles zo zou gaan als hij in zijn hoofd had. Zijn zegeningen kwamen 
van God. Hij had hem, zoals zijn vader en moeder wensten, nu 
twee vrouwen uit zijn familie gegeven, zodat hij niet hoefde te 
trouwen met een meisje uit de goddeloze volken in en rond het 
land Kanaän. God leerde hem die les door ervoor te zorgen dat Ra-
chel geen kinderen kon krijgen en Lea wel. Lea raakte in verwach-
ting en kreeg een zoon. Omdat zij hoopte dat de toestand nu zou 
veranderen, en dat Jakob vanaf dat moment wel van haar zou hou-
den, noemde zij hem Ruben “want de HEER heeft gezien wat ik te 
verduren heb”. Omdat Jakob niet méér van haar ging houden dan 
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daarvoor, en misschien nog meer dan eerst probeerde bij Rachel 
een kind te krijgen, noemde Lea haar tweede zoon Simeon, want 
“de HEER heeft gehoord hoe weinig mijn man van mij houdt”. Toen 
zij een derde zoon kreeg noemde zij die Levi, want “nu ik hem drie 
zonen heb gebaard, zal mijn man zich eindelijk aan mij binden”. 
Lea geloofde dus wel in de God van haar man, maar probeerde 
Hem achter haar karretje te krijgen in haar concurrentie met Ra-
chel en pogingen haar man voor zich te winnen. Maar toen zij een 
vierde zoon kreeg leek er iets in haar te veranderen. Zij noemde 
hem Juda, jubelend “nu zal ik de HEER loven”. Geen opmerking 
meer over haar man of haar zus. Maar na deze vierde zoon kreeg 
zij geen kinderen meer.

Intussen konden de twee zussen elkaar kennelijk niet luchten of 
zien. Lea beschouwde Rachel als haar concurrente, die haar man 
wilde afpakken. Zij ging daarom niet naar haar toe om haar te 
troosten over haar kinderloosheid, en met haar te bidden of God 
haar gebed wilde verhoren. Rachel was flink jaloers geworden op 
Lea. En zoals vrouwen kunnen doen, vooral als ze knap en verwend 
zijn, en daardoor verwaand worden, ging zij tegen haar man mok-
ken en onredelijke dingen schreeuwen: “Geef mij kinderen, anders 
ga ik dood”. Dat schoot Jakob in het verkeerde keelgat. Hij was 
immers meer bij haar dan bij Lea, en het feit dat Lea kinderen 
kreeg toonde toch aan dat het niet aan hem lag. Boos riep hij uit: 
”Ik ben toch zeker God niet? Hij onthoudt jou het moederschap!” 
Het was niet eerlijk dit zo hard te stellen, maar het was wel waar. 
Hij had haar terecht moeten wijzen dat je zo niet spreekt tegen 
je man, en vervolgens moeten troosten en voorstellen samen tot 
God te bidden of Hij hen wilde verhoren. Verwijten en ruzie ma-
ken lossen niets op, en dit zeker niet. Zij moesten geduld leren 
hebben en het aan God overlaten. Maar zij maakten dezelfde fout 
als eerder Jakobs grootvader Abraham en grootmoeder Sara. Ra-
chel zei: “Neem mijn slavin Bilha dan ... Als zij kinderen baart, zal 
ik die op mijn knieën nemen; dan krijg ik door haar toch kinderen”. 
En Jakob deed het nog ook... Bilha raakte inderdaad in verwach-
ting en kreeg een zoon. Rachel noemde hem Dan, want “God heeft 
mij recht gedaan: Hij heeft mij verhoord en mij een zoon gege-
ven”. Toen Bilha vervolgens een tweede zoon kreeg noemde Rachel 
hem triomfantelijk Naftali, want: “Ik heb een zware strijd met 
mijn zuster gevoerd, maar ik heb gewonnen”. Twee keer ‘ik’ dus. 
Maar als God hier bepaalde wie er wel en niet kinderen kreeg, had 
‘ik’ dan gewonnen? En wat was er dan gewonnen? Het was toch 
geen wedstrijd? Nee, het was de eeuwige menselijke strijd wie de 
mooiste, de grootste, de sterkste, belangrijkste, rijkste, enzo-
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voorts, is. En is het echt een verhoring van je gebed kinderen te 
hebben, als je die niet zelf krijgt maar je slavin? Was de echte 
verhoring niet als God Rachel zelf kinderen gaf? Soms is het als 
je de Bijbel leest ook goed eens te bekijken wat er niet staat. In 
dit geval staat er niet dat God de moederschoot van Bilha opende, 
zoals bij Lea. Het menselijke plan van Rachel en Jakob voor de op-
lossing van hun ‘probleem’ zal zeker Zijn goedkeuring niet hebben 
gehad. En waarin moest God Rachel dan ‘recht gedaan hebben’? 
Welk recht bepaalde dat zij kinderen moest krijgen? Welk on-
recht was haar aangedaan, en door wie? Door Lea en Jakob in ie-
der geval niet! Was het God dan?

Het gevolg was dat de ‘strijd’ verder woedde. Toen Lea geen kin-
deren meer kreeg, en Bilha, de slavin van Rachel, wel, gaf ook zij 
haar slavin Zilpa aan Jakob. En die maakte weer dezelfde fout... 
Zilpa kreeg ook een zoon, die Lea glunderend Gad noemde: “het 
geluk is met mij!”. De tweede zoon van Zilpa noemde zij Aser, nog 
meer glunderend: “Wat ben ik nu gelukkig! Alle vrouwen zullen mij 
gelukkig prijzen”. Ook hier even kijken wat er niet staat. Opnieuw 
geen vermelding dat God de moederschoot van Zilpa opende; want 
ook dit is een menselijke oplossing voor Gods besluit dat Lea geen 
kinderen meer zou krijgen. Lea noemde de naam van God niet meer 
toen zij de twee zonen van Zilpa namen gaf, zoals zij wel deed bij 
haar eigen vier zonen. Voelde zij aan dat de zonen van Zilpa niet 
de oplossing waren voor het probleem tussen haar en haar zus?

De ‘liefdesappels’

Het bleef dan ook bij deze vier zonen van deze twee slavinnen. De 
volgende, op het oog wat vreemde, geschiedenis speelde daarbij 
een rol. Op een dag vond Ruben, de eerste zoon van Lea, 
‘liefdesappels’. Hiermee wordt waarschijnlijk de alruin bedoeld, 
waar men toen al een vruchtbaarheid bevorderende werking aan 
toedichtte. Hij gaf er enkele van aan zijn moeder. Maar Rachel 
had Ruben naar zijn moeder zien gaan met die vruchten, en zij 
vroeg Lea of zij er ook een paar mocht hebben. Toen toonde ook 
Lea zich onredelijk tegen haar zus: “Is het soms niet genoeg dat 
je mijn man hebt afgepakt? Wil je nu ook nog de liefdesappels?” 
Of kwam Jakob helemaal niet meer bij haar, omdat Rachel zo 
veeleisend was en het niet verdroeg als Jakob bij Lea was? Maar 
Rachel ging wijselijk de strijd niet aan. Ze wilde waarschijnlijk 
alleen zelf Jakob eindelijk een zoon geven, en hoopte dat die al-
ruin daarbij kon helpen. Daarom wilde ze ruilen: zij een paar lief-
desappels en Lea Jakob voor een nacht. Lea was allang blij, vooral 
omdat zij dan als eerste die ‘liefdesappels’ kon uitproberen... Te-
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gen de tijd dat Jakob zoals hij gewoon was van het veld waar hij 
werkte naar zijn tent ging, liep Lea hem tegemoet en vertelde 
hem over de afspraak met Rachel. Die nacht was Lea dan ook bij 
Jakob. Dan staat er weer wel dat God Lea verhoorde door haar in 
verwachting te laten raken. Waarschijnlijk om duidelijk te maken 
dat niet een ‘liefdesappel’ maar Hij haar vruchtbaar had gemaakt. 
Maar belangrijk om te weten is dat Lea God ook had gevraagd of 
zij Jakob nog een zoon mocht geven. Toch bleef de gedachte aan 
concurrentie er nog altijd, want zij noemde de zoon die zij op de 
wereld bracht Issachar: “God heeft mij beloond omdat ik mijn sla-
vin aan mijn man heb gegeven”. Zo dacht zij daarover, maar was 
dat ook werkelijk zo? Zou God haar een zoon geven omdat zij haar 
slavin aan Jakob had gegeven, of omdat Hij Jakob meer zonen wil-
de geven uit diens eigen vrouwen? Toen ze weer een zoon kreeg 
(Jakob kwam dus weer vaker bij haar) noemde zij hem Zebulon, 
hopend dat Jakob vanaf dat moment alleen bij haar zou blijven: 
“God heeft mij een mooi geschenk gegeven, mijn man zal me voort-
aan op handen dragen”. Na deze zes zonen kreeg zij echter alleen 
nog een dochter, Dina.

Rachel en Jozef

Toen verhoorde God eindelijk de gebeden van Rachel en werd zij 
zwanger. De ‘liefdesappels’ hadden dus niet geholpen... Ze raakte 
in verwachting en kreeg een zoon. Wat een opluchting! En wat een 
blijdschap moet dat voor haar en Jakob zijn geweest. En wat zou-
den ze verbaasd zijn geweest als hen toen was verteld wat deze 
zoon zou betekenen voor zijn vader en zijn hele familie, ja voor 
een groot deel van de wereld van die tijd. En dat niet alleen: ook 
een van de grootste voorafschaduwingen van de beloofde Verlos-
ser. Zij noemde haar zoon Jozef, zeggend: “God heeft me van 
mijn schande verlost”, en wensend: “Ik hoop dat de HEER mij er 
nog een zoon bij geeft”. Geen strijd meer, geen overwinning op 
haar zus, geen naar zich toetrekken van Jakob in haar woorden, 
maar dankbaarheid aan God en hoop op Hem!
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Bijbelgedeelte: Genesis 30:24 tot 31:54

Jakob vertelt Laban dat hij wil vertrekken

Nadat Jozef was geboren, besloot Jakob terug te gaan naar het 
land Kanaän. In die tijd ging dat niet zomaar. Jakob had intussen 
minstens 14 jaar gastvrijheid genoten van Laban, en zijn beide 
dochters getrouwd. Maar hij bezat verder niets. Hij vroeg zijn 
schoonvader als volgt toestemming: “Ik zou graag vertrekken: laat 
mij teruggaan naar het land waar ik vandaan kom. Geef me mijn 
vrouwen mee, voor wie ik bij u heb gewerkt, en mijn kinderen, dan 
ga ik. U weet hoe hard ik al die tijd voor u heb gewerkt”. Ver-
wachtte hij dat Laban hem en zijn dochters voldoende zou meege-
ven, zodat zij in hun onderhoud konden voorzien? Laban zag zijn 
goede en voor hem goedkope kracht, die hem zoveel voordeel had 
gebracht, niet graag vertrekken. Hij ging daarom niet in op Ja-
kobs wens te vertrekken, maar op wat hij niet vroeg, namelijk loon 
voor zijn werk. Hoopte Laban op een herhaling van de overeen-
komst rond de huwelijken met zijn dochters, en dat Jakob nog 
zeven jaar bij hem zou blijven werken om een eigen kudde schapen 
en geiten te hebben? Beiden hadden zij er dus belang bij te on-
derhandelen. Met zijn oosterse beleefdheid begon Laban met te 
zeggen: “Neem me vooral niet kwalijk – ik heb uit verschillende 
tekenen opgemaakt dat de HEER mij omwille van jou heeft geze-
gend. Stel je loon maar vast dat je van me wilt, ik geef je wat je 
vraagt”. Laban vroeg Jakob dus om een voorstel waarin hij hem 
tegemoet zou komen. Jakob legde uit dat de tijd gekomen was 
iets voor zichzelf op te bouwen: “U weet hoe hard ik voor u heb 
gewerkt en hoe het met uw vee is gegaan sinds ik het verzorg. Uit 
het weinige vee dat u voor mijn komst had, is een enorme kudde 
gegroeid; de HEER heeft u sinds mijn komst inderdaad gezegend. 
Maar nu wordt het hoog tijd dat ik voor mijzelf aan de slag ga”. 
Laban drong er vervolgens bij hem aan dan eens te zeggen wat hij 
hem daarvoor moest geven. Maar Jakob wilde niets van Laban 
hebben, en de eer aan zichzelf houden door ervoor te werken: “U 
hoeft mij niets te geven, als u tenminste wilt ingaan op het volgen-
de voorstel: Ik zal uw vee blijven weiden en verzorgen. Laat mij 
vandaag uw hele kudde doorgaan en er alle dieren uit halen die ge-
spikkeld of gevlekt zijn; van de schapen elk zwart dier en van de 

19 Jakob verlaat Laban
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geiten alles wat gevlekt of gespikkeld is. Dat wil ik als loon”. Nu 
stond Jakob natuurlijk bekend als bedrieger en Laban was een 
man die overal een slaatje uit wilde slaan. Laban zal dus een tijdje 
hebben nagedacht over wat er achter dit voorstel kon zitten. 
Daarom vroeg Jakob, na een tijdje stilte van beide kanten, aan 
Laban of hij het ermee eens was dat Jakob het gevraagde vee 
kreeg. Hij mocht altijd controleren of hij eerlijk was geweest en 
er niet stiekem wat witte schapen en zwarte of witte geiten bij 
had gezet: “Of ik eerlijk te werk ga zal blijken als u mijn loon 
komt inspecteren: alle geiten die niet gespikkeld of gevlekt zijn en 
alle schapen die niet zwart zijn, mag u als gestolen beschouwen”. 
“Goed”, zei Laban, “ik neem je voorstel aan”.

Een steeds grotere kudde voor Jakob

Nu dit geregeld was, ging Jakob meteen aan het werk: hij zette 
alle zwarte schapen en alle gespikkelde en gevlekte geiten apart 
van de kudde van Laban. Vanaf die dag liet Jakob zijn schapen en 
geiten hoeden door zijn oudste zonen. Slim als Laban was gaf hij 
hen opdracht de schapen en geiten van Jakob een flinke afstand 
(drie dagreizen) van zijn eigen kudde te laten weiden. Want stel 
dat de schapen en geiten van Jakob zouden paren met die van 
hem; dan zouden er nog meer gevlekte en gespikkelde jongen ge-
boren kunnen worden. Die zou Jakob dan weer willen hebben…

Jakob bleef de kudde van Laban hoeden. Hij zorgde er met Gods 
hulp voor dat de sterkste vrouwtjes gestreepte, gevlekte en ge-
spikkelde jongen wierpen. Laban wist niet dat hij bedrogen werd 
door Jakob. En het zinde hem helemaal niet wat hij zag gebeuren; 
want “Jakobs bezit werd groter en groter: hij kreeg niet alleen 
veel schapen en geiten, maar ook slaven en slavinnen, kamelen en 
ezels”. Die rijkdom zal hij gekregen hebben door de verkoop van 
een deel van zijn vee, maar ook van wol en huiden, melk en vlees. 
Jakob merkte dat Laban niet meer zo vriendelijk tegen hem was 
als in het begin. Op een dag hoorde hij Labans zonen zeggen: 
“Jakob heeft onze vader alles wat hij bezat afhandig gemaakt, al 
zijn rijkdom heeft hij verworven ten koste van onze vader”. Ja-
loersheid kan leiden tot haat, en dus moord. Daarom zei God in 
een droom tegen Jakob dat hij moest teruggaan naar zijn familie 
in het land Kanaän, met de belofte dat Hij met hem zou zijn.

Jakob vertelt Lea en Rachel zijn plan

Jakob wilde dit niet in zijn tent met Lea en Rachel bespreken. Ie-
dereen zou het dan kunnen horen, en hij wist niet hoe Laban en 
zijn zonen zouden reageren. Ook wist hij niet of zijn vrouwen 
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meteen huilend naar hun vader en hun broers zouden lopen. Daar-
om stuurde hij iemand om zijn vrouwen op te halen, zodat hij in 
het veld bij de kudde met hen kon spreken. Uit wat hij hen zei 
blijkt wat er eigenlijk aan de hand was, en al lang speelde tussen 
hen en Laban: “Ik merk dat jullie vader niet meer zo vriendelijk 
tegen mij is als eerst, maar de God van mijn vader heeft mij ge-
holpen. Jullie weten dat ik zo hard als ik kon voor je vader heb 
gewerkt. Toch heeft hij mij om de tuin geleid en mijn loon wel tien 
keer veranderd. Maar God heeft niet toegelaten dat hij me bena-
deelde”. Hoe veranderde Laban dan Jakobs loon? Als hij zag dat 
er veel gespikkelde jongen werden geboren, dan zei hij dat Jakob 
alleen de gestreepte mocht hebben. Maar dan werden er juist veel 
gestreepte geboren, en mocht hij alleen de gespikkelde hebben. 
Dan werden er juist weer veel gespikkelde geboren, en mocht hij 
alleen de gestreepte hebben. En zo ging het maar door. “Zo”, ging 
Jakob verder, “heeft God het vee van jullie vader afgenomen en 
aan mij gegeven”. Vervolgens vertelde hij hen over wat hem op een 
dag overkwam: “Op een keer, toen het vee bronstig werd, had ik 
een droom en daarin zag ik dat de bokken die de geiten bespron-
gen allemaal gestreept, gespikkeld of gevlekt waren. Ik werd in 
die droom aangesproken door een engel van God. ‘Jakob’, zei hij, 
en ik antwoordde: ‘ik luister.’ En hij zei: ‘Kijk eens goed, alle bok-
ken die de geiten bespringen zijn gestreept, gepikkeld en gevlekt, 
want ik heb gezien wat Laban je allemaal heeft aangedaan. Ik ben 
de God van Betel, waar je een steen met olie hebt gewijd en waar 
je een gelofte hebt afgelegd. Kom, ga weg uit dit land en keer te-
rug naar je geboorteland’”.

Het antwoord van Rachel en Lea verraste Jakob misschien wel. Ze 
waren helemaal niet opstandig of verdrietig, maar waren het hele-
maal met hem eens. Uit hun reactie is te zien dat hun vader nog 
steeds zo was als toen de knecht van Abraham kwam om een 
vrouw te zoeken voor Isaak, en hij begerig was naar het goud en 
de sieraden die hij bij zich had. Alles deed hij alleen maar om er 
zelf beter van te worden; zijn oneerlijkheid en zelfzucht ging 
zelfs ten koste van zijn dochters. Daarom zeiden zij: “Wat heb-
ben wij hier nog te zoeken? Er valt van onze vader niets meer te 
erven. Hij heeft ons immers als vreemden behandeld door ons te 
verkopen en ook al ons geld nog op te maken! Alle rijkdom die onze 
vader door God is afgenomen, komt ons en onze kinderen toe. Aar-
zel dus niet om te doen wat God je heeft opgedragen”. Dus hun 
vader had alles opgemaakt wat voor zijn dochters was, en daarom 
vonden zij het terecht dat God hem vee afnam en het aan Jakob 
gaf.
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De vlucht en de achtervolging door Laban

Jakob durfde niet naar Laban te gaan om het hem ronduit te zeg-
gen. In het geheim bereidde hij met zijn vrouwen en hun slaven en 
slavinnen alles voor om te vertrekken. Alles wat zij bezaten, tot 
de tenten aan toe, moest worden ingepakt en op ezels en kamelen 
geladen. Het vee moest bijeengedreven worden. Gelukkig was La-
ban een eind uit de buurt om schapen te scheren. Rachel was zo 
dom om een paar godenbeeldjes uit de tent van haar vader te ste-
len en mee te nemen. Laban en zijn dochters aanbaden dus niet 
alleen de God die Abraham uit Ur riep, maar ook goden van het 
land waar zij woonden. De Bijbel zegt dat Jakob Laban bedroog 
door er stiekem vandoor te gaan. Hij bleef dus wel de bedrieger...

Om naar zijn familie te gaan moest Jakob eerst de rivier de Eu-
fraat oversteken. Dat staat er zo makkelijk, maar zal met al die 
dieren niet zo eenvoudig zijn geweest. Daarna trok hij richting de 
rivier de Jordaan. Toen hij drie dagen onderweg was bereikte La-
ban het bericht dat Jakob er vandoor was. Snel verliet hij de plek 
waar hij schapen aan het scheren was en ging naar zijn tent. Daar 
keek hij wat er allemaal weg was. Daarna zette hij met enkele fa-
milieleden de achtervolging in. Op de zevende dag waarschuwde 
God hem in een droom dat hij niet met Jakob mocht spreken. 
Maar Laban ging toch verder en haalde Jakob in. Hij vroeg hem 
waarom hij hem bedrogen had door er stiekem vandoor te gaan. 
Hij vond zelfs dat hij zijn dochters had weggevoerd of het krijgs-
gevangenen waren. Graag had hij afscheid van hen en zijn kleinkin-
deren genomen. Hij beweerde dat hij een groot feest zou hebben 
georganiseerd, als hij geweten had dat Jakob wilde vertrekken. 
Toen vertelde hij Jakob dat hij op weg was gegaan om wraak te 
nemen, maar dat God hem had gewaarschuwd dat niet te doen. Dat 
hij toch naar Jakob was gegaan, kwam omdat hij bestolen werd: 
zijn huisgoden waren namelijk weg, en hij wilde weten wie ze had 
meegenomen. Jakob wist niet dat Rachel dat had gedaan, en zei 
(misschien omdat hij dacht dat het niet waar was, of dat een slaaf 
of slavin ze had meegenomen) dat degene bij wie ze gevonden 
werden, gedood zou worden. Jakob gaf toestemming te onder-
zoeken, of er iets was dat hem niet toebehoorde. Ze zochten in 
de tenten van Jakob, Lea en hun beide slavinnen, maar vonden 
niets. Toen zij in de tent van Rachel kwamen, zat zij op haar ka-
meelzadel dat op de grond stond. De beeldjes zaten in dat zadel. 
Laban vond nergens iets en vroeg haar van het zadel af te komen. 
Maar zij zei dat ze dat niet kon omdat ze ongesteld was. Toen La-
ban zonder iets gevonden te hebben terugkwam bij Jakob, werd 
die heel boos en hield een lange tirade, die hij besloot met: “Als 
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de God van mijn vader, de God van Abraham, de God voor wie 
Isaak diep ontzag heeft – als die God mij niet geholpen had, dan 
had u mij nu met lege handen weggestuurd. Maar Hij heeft gezien 
wat ik te verduren had en hoe hard ik heb gewerkt, en daarom 
heeft Hij gisternacht rechtgesproken”. Gelukkig was Laban wat 
gekalmeerd, en zei hij heel fijntjes: “Dit zijn mijn eigen dochters, 
mijn eigen kleinkinderen en mijn eigen dieren; alles wat je ziet is 
van mij. Hoe zou ik nu mijn eigen dochters iets kunnen aandoen, of 
de kinderen die zij ter wereld hebben gebracht?”

Het verbond tussen Jakob en Laban

Laban stelde voor een soort monument op te richten, dat hen 
moest herinneren aan de afspraken die ze met elkaar zouden ma-
ken over hun relatie. Jakob moest Laban beloven dat hij zijn 
dochters goed zou behandelen en niet bedriegen. Beide beloofden 
niet met kwade bedoelingen tegenover de ander de steen voorbij 
te zullen gaan. Ze brachten een offer en aten samen. De volgende 
morgen namen zij afscheid. Laban ging met zijn gevolg naar huis, 
en Jakob trok verder naar zijn familie in Kanaän.
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Bijbelgedeelte: Genesis 32:1 tot 33:20

Jakob probeert Esau mild te stemmen

Toen Jakob besloot te vertrekken bij Laban, zat hij voor zijn ge-
voel tussen twee vuren. Laban was niet meer zo vriendelijke tegen 
hem en Jakob was er niet gerust op wat Laban zou doen. Dus blij-
ven was geen optie. Teruggaan naar zijn vader betekende een nog 
groter gevaar, want hij was daar weggegaan omdat Esau hem wilde 
doden. Was Esau nog steeds zo boos op hem? En wat zou hij doen 
als Jakob opeens weer voor zijn neus stond? Gelukkig was de zaak 
met Laban goed afgelopen. Nu die met Esau nog…

Op een dag liet God Jakob, net als bij Betel, zien dat Hij hem be-
schermde. Toen hij langs de kara-
vaanroutes steeds verder naar 
het zuiden trok, en niet ver meer 
van de Jordaan was, zag hij op 
een dag engelen van God op de 
weg vóór hem. “Een leger van 
God!” riep hij uit. Dat gaf hem 
moed. Hij besloot enkele knech-
ten naar zijn broer te sturen, om 
tot hem te zeggen: “Uw dienaar 
Jakob laat u weten dat hij een 
tijdlang bij Laban heeft gewoond 
en pas nu bij hem is weggegaan. 
Hij heeft daar runderen, ezels, 
schapen en geiten in bezit gekre-
gen, en ook slaven en slavinnen. 
Deze boodschap laat hij aan u, 
zijn heer, overbrengen in de hoop dat u hem goedgezind zult zijn”. 
Jakob wilde Esau dus mild stemmen door zich nederig op te stel-
len, en niet als de belangrijkste van de familie na hun vader. Hij 
was dat wel, want Esau had hem het eerstgeboorterecht 
‘verkocht’, en Jakob had de eerstgeboortezegen van hun vader 
ontvangen. Maar toen zijn knechten terugkwamen sloeg de schrik 
Jakob om het hart en brak het angstzweet hem uit. Want nadat 
zij hem verteld hadden dat zij Esau hadden gesproken, en dat hij 

20 Jakobs angst voor Esau
en strijd met een engel
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naar hem onderweg was met vierhonderd man, trok hij meteen de 
voor hem ergste conclusies.

Jakob dacht na hoe hij, bij een aanval, de schade kon beperken. 
Hij besloot zijn hele stoet op te splitsen in twee groepen. Op die 
manier hoopte hij in ieder geval het deel van zijn bezit dat hij het 
liefst had te kunnen behouden: “Als Esau op het ene kamp afkomt 
en daar alles doodt, kan het andere kamp tenminste nog ontko-
men”. Maar hij wist ook dat hij wel allerlei slimmigheidjes kon be-
denken, maar dat de kans klein was dat als Esau de ene groep 
doodde, de andere zou kunnen ontkomen. Ze kwamen namelijk niet 
snel vooruit met kleine kinderen, zwangere en zogende koeien, 
lammetjes en geitjes. Daarom bad hij tot God om Zijn redding uit 
de nood. Iets dat altijd het beste is, want God zorgt voor Zijn 
kinderen. Daarom liet Hij Jakob ook Zijn engelen zien, die, zonder 
dat hij het wist, met hem meetrokken. “God van mijn voorvader 
Abraham, God van mijn vader Isaak, HEER, die tegen mij gezegd 
heeft: ‘Ga terug naar je land, naar je familie, Ik zal jou voorspoed 
geven’, ik ben alle weldaden en al de trouw die U aan mij, Uw die-
naar, bewezen hebt niet waard. Met alleen mijn stok ben ik inder-
tijd de Jordaan hier overgestoken, en nu kan ik mijn mensen zelfs 
over twee kampen verdelen. Ik smeek U, red mij uit de handen van 
Esau, mijn broer, ik vrees dat hij ons zal aanvallen en mij en ieder-
een zal doden, ook de kinderen en hun moeders. U hebt immers 
Zelf gezegd: ‘Ik zal jou grote voorspoed geven en veel nakomelin-
gen, ze zullen zo talrijk zijn als zandkorrels aan de zee – niet te 
tellen zullen ze zijn’”. Hij deed dus een beroep op God op basis van 
twee dingen: God had hem gezegd terug te gaan naar huis, en Hij 
had hem veel nakomelingen beloofd. Wat voor zin zou het hebben 
hem naar huis terug te laten gaan, als zij allen door Esau werden 
gedood, en hoe konden Gods beloften dan vervuld worden?

Maar zoals wij mensen zijn bidden wij wel of God wil helpen, maar 
voor de zekerheid helpen wij Hem daarbij een handje. Zo ook Ja-
kob. In de nacht lag hij te piekeren wat hij verder nog kon doen. 
Toen kwam het plan bij hem op Esau een geschenk te sturen. Uit 
zijn kudde koos hij tweehonderd geiten en twintig geitenbokken, 
tweehonderd schapen en twintig rammen, veertig koeien en tien 
stieren, twintig ezelinnen en tien ezels hengsten, dertig kamelen 
met hun veulens. Stel je eens voor: tegenwoordig zou de hoeveel-
heid van elk van de genoemde diersoorten al een heel bezit zijn… 
Dus het was echt een groot geschenk. En hij zal daarbij ook nog 
wel het beste dat hij had hiervoor hebben uitgezocht! Het zegt 
ook iets over hoeveel vee hij had, want hij zal misschien een tien-
de tot maximaal de helft van zijn vee aan Esau hebben willen ge-
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ven. Hij stuurde al die dieren niet in één keer naar Esau. Elke 
diersoort kreeg een herder, en als de eerste herder met, zeg, de 
geiten was vertrokken, wachtte Jakob een paar uur voordat hij de 
tweede herder met dieren op weg stuurde. En hij vroeg ze erop te 
letten dat zij flink afstand van elkaar hielden. Elke herder kreeg 
de opdracht: “Als je mijn broer Esau tegenkomt en hij vraagt je 
bij wie je hoort en waar je heen gaat, en van wie de dieren zijn die 
je voor je uit drijft, dan moet je zeggen: ‘Ik hoor bij uw dienaar 
Jakob, en dit is een geschenk dat bestemd is voor zijn heer, voor 
Esau. Jakob komt zelf achter ons aan’”. Zijn bedoeling was Esau 
mild te stemmen en dan zelf naar hem toe te gaan, in de hoop dat 
hij hem dan welwillend zou ontvangen. Dit lijkt op het oog een 
goed idee, maar de zwakte is dat niemand hem kon vertellen hoe 
Esau zou reageren. Ze hadden toen geen mobieltjes en internet...

Die nacht bleef Jakob met zijn vrouwen en kinderen in het kamp. 
Maar midden in de nacht besloot hij hen met al zijn bezittingen, 
vee, slaven en slavinnen over het riviertje de Jabbok te zetten. 
Zelf bleef hij alleen achter in het kamp. Waarom vertelt de Bijbel 
niet. Misschien wilde hij in eenzaamheid bidden en nadenken.

De ontmoeting met een engel

Diezelfde nacht kwam er een ‘man’ bij hem. De Bijbel vertelt niet 
wat er precies gebeurde. Probeerde die ‘man’ hem tegen te hou-
den? Er ontstond een worsteling, waarin beiden elkaar in hun 
greep probeerden te krijgen en te houden. Dit ging urenlang door, 
en toen het licht werd was er nog altijd geen winnaar. De ‘man’ zag 
dat hij het niet ging winnen van Jakob, en sloeg hem op zijn heup, 
waardoor die ontwricht werd. Hierdoor werd Jakob zijn verdere 
leven mank. Maar Jakob hield de ‘man’ stevig in zijn greep, tot die 
hem vroeg hem te laten gaan. Maar Jakob had intussen kennelijk 
begrepen dat deze ‘man’ geen gewone man was, maar een engel. Hij 
zei tegen hem: “Ik laat u niet gaan tenzij u mij zegent”. Het ant-
woord was heel wonderlijk. De engel vroeg Jakob naar zijn naam. 
En nadat Jakob hem die genoemd had, zei de engel: “Voortaan zal 
je naam niet Jakob zijn maar Israël, want je hebt met God en 
mensen gestreden en je hebt gewonnen”. De naam Jakob beteken-
de ‘bedrieger’, maar Israël betekent ‘strijder met God’. Toen wil-
de Jakob weten met wie hij nu eigenlijk had gestreden, en vroeg 
op zijn beurt de engel naar diens naam. Maar die stelde hem de 
wedervraag: “Waarom vraagt u naar mijn naam?” Jakob wist toch 
dat hij een engel was van de God van zijn grootvader Abraham en 
zijn vader Isaak? Hij zegende Jakob en verdween.
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In het boek van de profeet Hosea wordt herinnerd aan deze 
strijd, en krijgen we iets meer te horen over Jakobs reactie, als 
hij begrijpt dat hij met een engel van God heeft gestreden: “Al in 
de moederschoot heeft hij (Jakob) zijn broer beetgenomen, en in 
de kracht van zijn leven worstelde hij met God. Hij worstelde met 
een engel en overwon; onder tranen smeekte hij hem om een gunst 
[en wel genade]”. Waarom smeekte hij om genade? “Want” zei hij 
“ik heb oog in oog met God gestaan en ben toch in leven gebleven”. 
Want de engel die hem mank maakte, had hem met de macht van 
God ook kunnen doden. Hij leefde dus nog door de genade van God.

Zijn hele leven lang was Jakob een ‘worstelaar’. Hij wist wat hij 
wilde hebben, en deed heel veel moeite het ook te krijgen. Eerst 
probeerde hij het op eigen kracht en, nog veel erger, door bedrog. 
Nu worstelde hij urenlang met een engel vanuit zijn lichamelijke 
kracht. Maar evenals hij de engel op die manier niet kon overwin-
nen, heeft hij moeten leren dat hij zo ook voor Esau niet veilig zou 
zijn. Hij moest op God vertrouwen, op de kracht van smeking en 
gebed. Jakobs worsteling met de engel was dus het keerpunt in 
zijn leven. Hij moest voortaan niet op zichzelf vertrouwen maar op 
de HEER. Zijn mankheid vertelde hem elke dag dat hij moest bui-
gen voor God.

Esau is blij Jakob weer te zien

Toen Jakob bij zonsopkomst de Jabbok overstak, zag hij in de 
verte een grote groep mannen aankomen. Dat moest Esau met zijn 
vierhonderd man zijn, dacht hij. Snel deelde hij zijn gezin in klei-
ne groepjes in: de bijvrouwen Bilha en Zilpa gingen met hun kin-
deren voorop, dan volgde een groepje van Lea met haar kinderen, 
en daarachter Rachel en Jozef. Zelf ging hij hen allen voor. Uit de 
volgorde in deze indeling is te zien in welke volgorde hij zijn vrou-
wen liefhad.

Toen Jakob dicht bij Esau was gekomen, boog hij zich zevenmaal 
diep voorover. Maar alle angst bleek ongegrond… Esau rende Ja-
kob tegemoet, sloot hem in de armen, en kuste hem. Beide huilden 
van vreugde elkaar weer te zien. Esau vroeg hem wie hij allemaal 
bij zich had, en Jakob stelde hem zijn vrouwen en kinderen voor: 
“Dat zijn de kinderen die God in zijn goedheid aan mij, je dienaar, 
heeft geschonken”. Om beurten gingen de vrouwen met hun kin-
deren naar Esau, bogen voor hem en gingen weer achter Jakob 
staan.

Na deze begroeting zei Esau: ‘Vertel me nou eens’: “Wat is de be-
doeling van die hele meute die ik ben tegengekomen?” Toen Jakob 
hem verteld had dat dit als geschenk was bedoeld om hem gunstig 

Afbeelding: childrenschurch.wordpress.com
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te stemmen, zei Esau dat hij al 
genoeg bezat en Jakob het zelf 
maar moest houden. Maar dit 
wilde Jakob niet. Hij vergeleek 
zijn ontmoeting met Esau als die 
met de engel: “Als je mij goed-
gezind bent, neem dat geschenk 
dan alsjeblieft van mij aan, want 
oog in oog staan met jou is niets 
anders dan oog in oog staan met 
God, en toch ontvang je mij wel-
willend”. Met andere woorden: 
Esau had Jakob kunnen doden, 
maar hij had het, net als de en-
gel van God, niet gedaan. Om die 
genade drong Jakob aan: “Neem 
toch aan wat ik je heb laten 

brengen en waarmee God mij heeft gezegend, want God is mij 
goedgezind geweest en ik heb meer dan genoeg”. Dus Jakob liet 
Esau delen in wat hem beloofd was in de eerstgeboortezegen. Zo 
erkende hij zijn bedrog en maakte hij het weer goed. En omdat 
Jakob zo bij hem aandrong, nam Esau het tenslotte aan.

Toen Esau voorstelde samen verder te trekken, wees Jakob dat 
af. Hij moest ervoor zorgen dat hij en zijn gezin apart bleven van 
anderen. Ook het aanbod om enkele mannen ter bescherming bij 
Jakob te laten, wees hij af. God Die hem tot hier gebracht had, 
zou hem beschermen en brengen waar Hij hem wilde hebben. Dus 
vertrok Esau met zijn mannen naar zijn woonplaats. Jakob trok 
verder naar een plaats waar hij een huis bouwde en hutten voor 
zijn vee. Vanwege die hutten werd die plaats Sukkot genoemd.

Na enige tijd ging hij weer verder en kwam bij de plaats waar zijn 
grootvader Abraham woonde: Sichem. Daar bouwde hij een altaar 
dat hij “de God van Israël is God” noemde.
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Bijbelgedeelte: Genesis 35:1-27 en 37:1-35

Jakob gaat weer naar Betel

Toen hij voor Esau moest vluchten, was Jakob op een plek geweest 
die Luz heette. Hij had daar een droom gehad, en God had hem 
beloofd dat hij op een dag in het land, dat God zijn grootvader 
Abraham en vader Isaak had beloofd, terug zou komen. Hij had 
toen een herinneringssteen neergezet, en beloofd dat als hij in-
derdaad terug zou komen, de HEER zijn God zou zijn. Jakob had 
ook gezegd dat die steen dan “een huis van God zou zijn”. Daarom 
werd die plaats Betel genoemd.

Enige tijd na zijn terugkeer in het land, vroeg God aan Jakob naar 
Betel te gaan, om daar een altaar te bouwen, en er te blijven tot-
dat Hij tot hem gesproken had. Dat wil eigenlijk zeggen dat Jakob 
daar naar die plaats moest gaan waar hij wist dat God was. God 
had daar ook met Abraham gesproken, en hem het land beloofd. 
Jakob zag dat heel goed in. Hij vroeg zijn vrouwen en kinderen, en 
allen die bij hem waren, geen afgodsbeeldjes mee te nemen, zich 
te wassen en schone kleren aan te doen. Dat ze afgodsbeeldjes bij 
zich hadden, weten we uit wat er gebeurde toen Laban hen ach-
terna was gegaan, omdat Rachel er een paar uit huis had meegeno-
men. Ze gaven die beeldjes, en ook hun oorringen, aan Jakob, die 
ze begroef onder de terebint bij Sichem. Een terebint is een ter-
pentijnboom, een grote, op een eik lijkende boom. Misschien heeft 
Jakob daar ook een herinneringsteken geplaatst, want later staat 
er in het boek Richteren, dat de burgers van Sichem bij de eik bij 
het gedenkteken in Sichem bij elkaar kwamen. Misschien omdat ze 
zo’n grote groep vormden, en zoveel vee bezaten, was de tocht 
voor Jakob niet ongevaarlijk. De mensen in de steden waar hij 
langs trok zouden hen als vijanden kunnen zien, en hen aanvallen of 
beroven. Want er staat dat God de bewoners van die steden zo’n 
angst aanjoeg, dat ze het niet in hun hoofd haalden Jakobs zonen 
te achtervolgen.

Bij Luz gekomen bouwde hij een altaar, en noemde die plaats ‘God 
is in Betel’. Mogelijk werd de precieze plaats van dat altaar Silo 
genoemd, want die naam komen we later veel in de Bijbel tegen. 
Silo lag dichtbij de plaats die eerst Luz en later Betel werd ge-

21 Jakob en Jozef
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noemd. Toen de nakomelingen van Jakob, het volk Israël, vanuit 
Egypte naar het hen beloofde land trokken, werd de tent van sa-
menkomst neergezet in Silo. Daar kwam de volksvergadering altijd 
bij elkaar, zodat zij in de aanwezigheid van God besluiten namen. 
Met die tent van samenkomst werd kennelijk de Tabernakel be-
doeld, want in het boek Richteren wordt die tent het heiligdom 
van Silo genoemd. In de geschiedenis van Samuël zien we dat daar 
inderdaad de ark en het altaar stonden.

Nadat Jakob een offer had gebracht, sprak de HEER tot hem en 
zegende hem. We hebben al gezien in het verhaal dat Jakob met 
een engel worstelde, dat hij een andere naam zou krijgen: Israël. 
Nu veranderde God inderdaad zijn naam. Hij beloofde hem op-
nieuw dat er een groot volk uit hem zou groeien, dat in dit land 
Kanaän een koninkrijk zou worden. Door Zich de ‘Ontzagwekkende’ 
te noemen, maakte God Jakob/Israël duidelijk dat met Hem niet 
te spotten valt, en dat Hij altijd zal doen wat Hij zegt. Daarna 
maakte Jakob een nieuw herinneringsteken, dat hij wijdde met 
olie en een wijnoffer.

Een groot verlies voor Jakob

Daarna vertrok Jakob uit Betel om naar Efrat te gaan; de plaats 
die we kennen als Betlehem, waar de Heer Jezus werd geboren. 
Israëls lievelingsvrouw Rachel was in verwachting, en kon elk 
ogenblik bevallen. Iets wat ons ook doet denken aan Maria, toen 
zij naar Betlehem moest voor een volkstelling. Ze waren nog maar 
ongeveer twee uur van Efrat verwijderd, toen de baby zich aan-
diende. Het was een heel zware bevalling, en kort nadat ze haar 
tweede zoon op de wereld had gebracht, overleed zij. Ze kon hem 
nog net de naam Ben-Oni – wat waarschijnlijk zoon van mijn smart 
betekent – geven, die Jakob veranderde in Benjamin ‘zoon van ge-
luk’. De Bijbel vertelt eigenlijk alleen over haar begrafenis, maar 
niets van wat er in Jakob omging. Hij plaatste een herinneringste-
ken voor haar en reisde verder. Maar we kunnen ons voorstellen 
hoe groot zijn verdriet moet zijn geweest, nu hij zijn geliefde 
vrouw niet meer had.

Het overlijden van Isaak

Na van plaats tot plaats getrokken te zijn, keerde Jakob terug bij 
zijn vader Isaak, die toen woonde bij Mamre, dichtbij Hebron. 
Daar hadden zijn vader en moeder Abraham en Sara ook gewoond, 
en had God Abraham Zijn beloften gegeven. Daar bezat Abraham 
ook het enige kleine stukje van het hem beloofde land: een grot 
waar hij zijn vrouw begroef en later zelf ook werd begraven. 
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Isaak was al heel oud toen Jakob weer bij hem kwam. Kort daarna 
overleed hij op honderdtachtigjarige leeftijd. Jakob en Esau be-
groeven hem samen in de grot van Abraham, zoals Isaak en Ismaël 
samen hun vader hadden begraven.

De vreemde dromen van Jozef

Het verhaal in de Bijbel gaat verder met Jozef, toen hij een jon-
gen van zeventien jaar was. Omdat hij de eerste zoon van zijn ge-
liefde vrouw Rachel was, had Jakob Jozef het liefst van al zijn 
zoons. Hij verwende hem, en Jozef wist dat maar al te goed. Hij 
ging zich er naar gedragen. Zijn broers waren bepaald geen lie-
verdjes, vooral die van de slavinnen van Lea en Rachel. Er werd 
overal geroddeld over wat die mannen allemaal uitspookten, en Jo-
zef ving daar regelmatig wat van op. Dan ging hij naar zijn vader 
en verklikte hem wat hij allemaal had gehoord. Jakob vroeg zijn 
zoons dan of het waar was wat hij had gehoord. Je kunt je voor-
stellen dat zij daar schoon genoeg van kregen. Vooral ook omdat 
Jozef zich verder ook als een verwend kind gedroeg. Zijn vader 
had namelijk een heel mooi bovenkleed van kleurige stoffen voor 
hem laten maken. Daar liep Jozef natuurlijk mee te pronken. Alles 
bij elkaar konden zijn broers hem niet uitstaan, en er kon bij hen 
geen vriendelijk woord van af.

Dat werd nog erger toen Jozef vreemde dromen kreeg, die hij  
zijn broers vertelde. “Moeten 
jullie nou eens horen wat ik heb 
gedroomd. We waren op het 
land schoven aan het binden, en 
toen kwam mijn schoof overeind 
en bleef staan. En jullie schoven 
gingen om die van mij heen 
staan en bogen daarvoor”. Nou, 
ook al zou het je niet uitgelegd 
worden, dan zou je heel goed 
begrijpen wat dit wil zeggen. 
Zijn broers begrepen ook best waarom Jozef hen die droom ver-
telde: “Dacht je soms koning over ons te worden? Wil je over ons 
heersen?” De mensen wisten dus toen ook al dat dromen voortko-
men uit dingen die je overdag bezighouden. Misschien had hij nog 
meer van zulke dromen, want er staat verder dat zij Jozef vanwe-
ge dat gepraat over zijn dromen hoe langer en meer gingen haten.

Toen hij dan op een nacht weer een droom kreeg, vertelde hij die 
toen zij allemaal bij elkaar waren (waarschijnlijk voor de maal-
tijd): “Ik heb alweer een droom gehad. Nu bogen de zon, maan en 
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elf sterren zich voor mij neer”. Dat werd zelfs zijn vader teveel: 
“Zeg, wat is dat voor een droom! Moeten ik, je moeder en je 
broers ons soms voor jou komen neerbuigen?” De reactie van zijn 
broers was zo heftig, dat het leek alsof ze hem wel konden ver-
moorden. Maar zijn vader had toch wel iets om over na te denken. 
Hij had ook een droom gehad bij Betel, en begrepen wat die bete-
kende, en dus dat die van God gekomen moest zijn. Zouden de dro-
men van Jozef ook van God komen, en niet uit hoogmoedige ge-
dachten van hemzelf? Zou Jozef de koning worden, waarvan God 
Jakob bij Betel had verteld?

De broers verkopen Jozef

De broers van Jozef trokken er vaak op uit om de kudden van hun 
vader te laten grazen. Op een dag vroeg zijn vader aan Jozef of 
hij eens naar zijn broers wilde gaan, om te kijken hoe het met hen 
en het vee ging, en hem daar dan verslag over uit te brengen. Nou, 
dat was natuurlijk een kolfje naar de hand van Jozef, die zo graag 
vertelde wat zijn broers deden. Hij ging op weg, maar wist natuur-
lijk niet waar zij precies waren. Na wat rondgedwaald en navraag 
gedaan te hebben, wist hij waar hij hen kon vinden.

Hij had zijn mooie gekleurde bovenkleed aangedaan, en toen zijn 
broers heel in de verte iemand aan zagen komen, wisten zij met-
een dat het Jozef was. En toen leek de geschiedenis van Kaïn zich 
te herhalen, die in zijn jaloerse haat – in het veld, waar zijn vader 
en moeder het niet konden zien – zijn broer Abel vermoordde. Ra-
zendsnel bedachten ze een plan: “Kijk daar eens, daar komt die 
meesterdromer aan. Dit is onze kans! Laten we hem vermoorden 
en hem ergens in een put gooien. We zeggen gewoon dat hij door 
een roofdier is verslonden. Dan zullen we eens zien wat er van zijn 
dromen uitkomt”. Dit was niet alleen haat tegenover Jozef, maar 
ook liefdeloos naar hun vader, en vooral ongeloof. Wat zij van plan 
waren te zeggen leek ook op het antwoord dat Kaïn gaf, toen God 
hem vroeg waar zijn broer was. Dat kwam erop neer dat hij niet 
altijd in de gaten hield waar hij was en wat hij deed. Met andere 
woorden: ‘ik weet van niets, er moet hem iets overkomen zijn’.

Maar dan wordt voor de lezer van dit verhaal al een beetje duide-
lijk, dat God Jozef die dromen had gegeven. En Hij zorgde er 
daarom ook voor dat zij Jozef niet vermoordden, zodat de dro-
men echt zouden uitkomen. Uitgerekend Ruben – misschien omdat 
hij terugdacht aan de dag dat hij zich schandelijk had gedragen 
tegenover zijn vader – schrok terug voor dit plan. ‘Nee, laten we 
hem niet om het leven brengen. Er mag geen bloed vloeien! Gooi 
hem in die put hier, in deze verlaten streek, maar breng hem niet 
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om’. Zijn plan was Jozef dan uit die put te redden en naar hun va-
der terug te laten gaan.

Zodra Jozef bij hen was grepen zij hem, trokken hem zijn mooie 
bovenkleed uit, en gooiden hem in een lege put. En ondanks zijn 
geschreeuw gingen zij gewoon zitten eten. Daarna ging Ruben ken-
nelijk op weg met een deel van de kudde. Misschien wilde hij zijn 
broers zo snel mogelijk bij de put weg zien te krijgen, om daarna 
zelf terug te gaan en Jozef eruit te halen. Toen kwam er een ka-
ravaan langs, die met koopwaar onderweg was naar Egypte. Het 

waren Ismaëlieten, afstam-
melingen van de zoon van 
Abraham die hij had moeten 
wegzenden. Dat, en wat Ru-
ben had gezegd, bracht Ju-
da op een idee: “Wat hebben 
we eraan om onze broer te 
vermoorden? Dan moeten we 
ook de sporen weer zien uit 
te wissen. Laten we hem aan 
die Ismaëlieten verkopen in 
plaats van hem om te bren-

gen; hij is tenslotte onze broer, ons eigen bloed”. De anderen wa-
ren het ermee eens. Ze haalden Jozef uit de put en verkochten 
hem. Zo ging Jozef naar Egypte.

Nadat ze weer bij elkaar waren, zeiden ze niets tegen Ruben. 
Toen hij de kans kreeg ging hij naar de put om Jozef eruit te ha-
len. Maar die was er niet meer. Van schrik, wanhoop en verdriet 
scheurde Ruben zijn bovenkleed, ging naar zijn broers, en riep “De 
jongen is weg! Wat nu, wat moet ik nu!” Misschien hebben ze hem 
nooit verteld wat ze gedaan hadden. Ze slachtten een bokje, vin-
gen het bloed op, en dompelden het veelkleurige bovenkleed van 
Jozef erin. Ze stuurden een boodschapper met het kleed naar hun 
vader met de vraag: “Dit hebben we gevonden. Kijk eens goed, is 
dit niet het kleed van uw zoon?” Jakob herkende het natuurlijk 
meteen, en riep uit: “Het kleed van mijn zoon! Hij moet verslonden 
zijn door een roofdier! Hij is verscheurd, Jozef is verscheurd!” 
Vanaf dat moment was hij ontroostbaar: “Ik zal rouw dragen tot-
dat ik naar mijn zoon in het dodenrijk afdaal”. Het was een ge-
meen uitgedacht plan, want zo hoefden de broers van Jozef niet 
te liegen. Hun vader trok zelf een conclusie, uit wat hij zag. Zo 
werd hij bedrogen...

Afbeeldingen 118,120,121: moody publishers/freebibleimages.org 
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Bijbelgedeelte: Genesis 39:1 tot 41:16

Jozef bij Potifar

Toen de handelaars, die Jozef van zijn broers hadden gekocht, in 
Egypte waren gekomen, boden zij hem als slaaf te koop aan. Toen 
Potifar, de commandant van de lijfwacht van de Farao van Egypte, 
hem zag, leek hij hem wel een geschikte slaaf. Hij kocht hem, en 
nam hem mee naar zijn commandopost. Daar moest hij allerlei da-
gelijkse werkzaamheden doen. God was met Jozef, en zorgde er-
voor dat hij zijn werk ijverig 
en goed deed – en dat ook 
Potifar dat zag. Die was in-
derdaad met Jozef in zijn 
schik, en nam hem mee naar 
zijn huis. Ook daar viel het 
hem op hoe goed en rustig 
Jozef zijn werk deed. Mis-
schien had Jozef hem ver-
teld wat zijn broers met 
hem hadden gedaan. Mis-
schien had Potifar hem ge-
vraagd hoe hij dan zo rustig kon zijn. Misschien had Jozef hem 
toen verteld van de God op Wie hij vertrouwde, want het verhaal 
vertelt verder: “Omdat zijn meester zag dat de HEER Jozef ter 
zijde stond en alles wat hij ter hand nam voorspoedig liet verlo-
pen, was hij Jozef goedgezind”. Hij maakte hem zelfs tot zijn 
persoonlijke bediende. Hij liet op den duur zelfs de gang van za-
ken in zijn huis aan hem over, en gaf hem het beheer over alles 
wat hij bezat. Zelf bekommerde hij zich alleen om wat hij te eten 
kreeg. “En vanaf het ogenblik dat Potifar hem belastte met het 
toezicht op zijn huis en zijn verdere bezittingen, zegende de HEER

het huis van die Egyptenaar omwille van Jozef”.

Maar God had veel grotere plannen met hem. Hij had hem immers 
laten dromen dat zijn vader en broers zich voor hem zouden bui-
gen. Dat kon alleen als hij hoger, meer was dan zij: hun meester, 
of koning. Maar God wilde hem eerst testen. Zijn leven bij Potifar 
was het leven dat hij later zou leven in het klein. Een proeftuin, 
waarin hij ervaring moest opdoen voor de toekomst, zoals eens 

22 Jozef in Egypte
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Adam in de Hof van Eden. Jozef moest al zijn trots en hoogmoed 
van thuis kwijtraken. Nu was hij niet meer de lieveling van zijn va-
der, maar de hoogste van de dienaren van Potifar, die zelf een 
vertrouweling was van de Farao. Zou hij naast zijn schoenen gaan 
lopen van verwaandheid? Zou hij zich alles durven veroorloven, 
door meer dan zijn heer hem had toevertrouwd te nemen?

Jozef was wat je noemt een knappe man; dus iemand waar de 
vrouwen voor vielen. De vrouw van Potifar was vaak alleen, en zij 
had een oogje op Jozef. Ze probeerde hem te verleiden om bij 
haar te komen liggen. Maar Jozef zei haar: “Sinds ik hier ben 
maakt mijn meester zich geen zorgen meer over wat dan ook hier 
in huis, en hij heeft mij het beheer gegeven over al zijn bezittin-
gen. Ik heb hier evenveel gezag als hij, en hij heeft mij niets ont-
houden behalve u, omdat u zijn vrouw bent. Hoe zou ik dan zo’n 
grote wandaad kunnen begaan en zo kunnen zondigen tegen God?” 
Wat we zien, is dat voor Jozef het toegeven aan wat de vrouw 
vroeg, veel meer was dan het schenden van het vertrouwen van 
zijn aardse meester. Het zou een grote zonde zijn tegen zijn he-
melse Meester – die het huwelijk had ingesteld – en die met hem 
was, omdat hij zijn aardse meester diende alsof het zijn hemelse 
Meester was. Maar de test was nog niet ten einde. De ware verlei-
ding zat hem in de herhaling, waarop uiteindelijk het toegeven kan 
komen: ‘nou goed, één keer dan’. Dag in dag uit bleef de vrouw van 
Potifar hem vragen, nee zelfs bij hem aandringen, maar Jozef gaf 
niet toe. Op een dag zag zij echter haar kans schoon: Jozef was 
aan het werk in de privévertrekken van Potifar en zijn vrouw, en 
er was verder niemand in de buurt. De vrouw wilde hem nu dwingen 
door zijn kleed vast te grijpen, en aan te dringen: “Kom bij me lig-
gen”. Maar hij rukte zich los en vluchtte naar buiten, de vrouw 
met zijn kleed in haar hand achterlatend.

Jozef had niet gezondigd tegen zijn aardse meester en zijn he-
melse Meester. Maar hij bevond zich nu in een heel lastige situa-
tie. Zodra de vrouw dat besefte, riep ze haar bedienden en zei: 
“Mooi is dat! Hij moest zo nodig een Hebreeër in huis halen – ze-
ker om zich met ons te kunnen vermaken! Die man is mijn kamer 
binnengedrongen en wilde bij me komen liggen, maar ik begon hard 
te schreeuwen. Toen hij dat hoorde, ging hij ervandoor en liet zijn 
kleed bij mij achter”. Tja, het kleed leek bewijs… Ze liet het bij 
zich liggen en vertelde later die dag aan Potifar hetzelfde verhaal 
als tegen haar bedienden. Net als Jakob concludeerde Potifar uit 
wat hij zag. Het paste bij wat zijn vrouw vertelde, en het kwam 
niet in hem op dat zijn vrouw zou liegen. Hij werd woedend en liet 
Jozef oppakken en in de gevangenis zetten waar de Farao zijn ge-
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vangenen in opsloot. Kennelijk verweerde Jozef zich niet, want 
het bewijs was tegen hem en er waren geen getuigen. Wat hij ook 
zou aanvoeren, Potifar zou hem toch niet geloven. Dus kon hij het 
alleen maar overlaten aan de God Die hij vertrouwde. Of voelde 
hij zich nu zo ‘genomen’, nu hij voor de tweede keer zo onrecht-
vaardig was behandeld, dat hij zijn vertrouwen in God opgaf?

Jozef in de gevangenis

Nee, Jozef gaf zijn vertrouwen in God niet op. Integendeel! Net 
als bij Potifar ging hij in de gevangenis gewoon doen wat de be-
waarder hem opdroeg. En weer hielp God hem. Hij “bewees hem 
zijn goedheid door ervoor te zorgen dat Jozef bij de gevangenbe-
waarder in de gunst kwam. Jozef kreeg de leiding over de gevan-
genen en hield toezicht op het werk dat zij deden. De gevangen-
bewaarder had geen omkijken naar wat aan Jozef was toever-
trouwd, omdat de HEER hem terzijde stond en alles wat Jozef ter 
hand nam voorspoedig liet verlopen”. Jozef liet zo zien dat hij niet 
alleen in de hoogst mogelijke positie, in het huis van één van de 
hoogste dienaren van de Farao – waar het leven luxe en verfijnd 
was – trouw kon zijn, maar ook in de laagst mogelijke plaats die de 
Farao voor zijn dienaren had: de gevangenis – waar het leven karig 
en hard was, en je niet wist of je de volgende dag nog zou leven.

Op een dag werden er twee nieuwe gevangenen van de Farao bin-
nengebracht: zijn bakker en zijn wijnschenker. Zij hadden, of één 
van hen had, iets gedaan waarover de Farao boos was. Ze werden 
kennelijk in voorlopige hechtenis gezet, totdat duidelijk was of ze 
schuldig waren of niet. De bewaarder droeg Jozef op beide man-
nen te bedienen.

Na een behoorlijke tijd kregen beide mannen ’s nachts een droom. 
De volgende morgen viel het Jozef op dat ze er slecht uitzagen. 
Op zijn vraag wat er aan de hand was, vertelden zij hem dat zij 
iets merkwaardigs hadden gedroomd, maar dat zij – nu zij niet aan 
het hof van de Farao waren – het niet aan een van de dromenuit-
leggers konden vragen. Jozef zei: “De uitleg van dromen is toch 
een zaak van God? Vertelt u mij uw dromen eens”.

De schenker vertelde dat hij een wijnstok zag met drie ranken, 
waaraan de bloemen meteen rijpe druiven werden. Hij perste met 
de hand een tros uit, liet het sap in de beker van de Farao lopen, 
en gaf die aan hem. Met Gods hulp legde Jozef uit dat de Farao 
hem drie dagen later weer zou aanstellen als zijn schenker. Jozef 
vroeg hem: “Ik hoop dat u aan mij zult denken als het u straks 
goed gaat, en dat u mij dan een dienst wilt bewijzen door de aan-
dacht van de Farao op mij te vestigen, zodat ik vrij kom. Want 
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eerst ben ik ontvoerd uit het land van de Hebreeën en daarna 
hebben ze me hier in de kerker gegooid, zonder dat ik ook maar 
iets heb misdaan”. De bakker had goede moed gekregen, en ver-
telde dat hij had gedroomd dat hij met drie manden met de aller-
fijnste kwaliteit wit brood op zijn hoofd op weg was naar de Fa-
rao. Maar onderweg pikten vogels van het brood uit de bovenste 
mand. Jozef legde hem uit dat de Farao hem drie dagen later zou 
laten onthoofden en aan een paal hangen, zodat de vogels aan hem 
zouden pikken. Drie dagen daarna gaf de Farao een feest. Hij ver-
leende de schenker gratie, maar de bakker liet hij ophangen.

De droom van de Farao

De schenker dacht twee jaar lang niet meer aan Jozef. Jozefs 
geduld werd dus zwaar op de proef gesteld. Hij bleef echter ge-
duldig zijn werk doen, in het vertrouwen dat God op een dag naar 
hem zou omzien. En dat deed Hij….

De Farao kreeg nu zelf twee dromen. De ene ging over zeven 
mooie, goede vleeskoeien, die uit de rivier de Nijl kwamen en in 
het gras op de oever gingen grazen. Daarna kwamen er zeven lelij-
ke en magere koeien uit de Nijl, die naar de goed in hun vlees zit-
tende koeien liepen en hen opaten. Ze werden daar echter niets 
dikker van. De andere droom ging over een halm met zeven mooie 
rijpe korenaren. Maar zeven loze korenaren slokten de rijpe aren 
op. De Farao was zeer verontrust over zijn dromen. Wat hadden 
die te betekenen? Ze leken op elkaar. Geen enkele geleerde, tove-
naar of dromenuitlegger kon ze hem uitleggen – wat hem nog meer 
verontrustte. Ineens dacht de schenker aan die man in de gevan-
genis, die had gezegd dat alleen God dromen kon uitleggen. Hij 
vertelde de Farao wat er was gebeurd toen de bakker en hij in de 
gevangenis zaten, en dat het allemaal precies zo was gegaan als 
die man had gezegd. Onmiddellijk gaf de Farao bevel hem te ha-
len. Jozef werd gewassen, geknipt en geschoren, en kreeg nieuwe 
kleren. Toen hij er tot in de puntjes uitzag, werd Jozef naar de 
Farao gebracht. Hij zei tegen Jozef: “Ik heb een droom gehad en 
niemand kan hem uitleggen. En nu heb ik over u horen zeggen dat u 
een droom maar hoeft te horen of u kunt hem verklaren”. Ook dat 
was een test van God: zou Jozef Hem de eer geven, of zichzelf? 
Jozef antwoordde de Farao: “Dat is niet aan mij, maar misschien 
heeft God een uitleg die gunstig is voor de Farao”.

De Farao vertelde Jozef zijn dromen. Toen hij klaar was met ver-
tellen, zei Jozef: “U hebt tweemaal hetzelfde gedroomd, Farao, 
en God heeft u bekendgemaakt wat Hij gaat doen”. En hij vertel-
de hem wat God hem bekendmaakte: Er zouden zeven jaren van 
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grote overvloed komen in het hele rijk van de Farao. Daarna zou-
den er zeven jaren van hongersnood volgen. Zo erg, dat niemand 
zich die overvloed van daarvoor nog zou herinneren, zo zouden zij 
bezig zijn met overleven. Dat de Farao twee maal hetzelfde 
droomde, gaf aan dat dit besluit om het zo te laten gebeuren bij 
God vaststond, en dat Hij het snel zou uitvoeren.

Of de Farao Jozef ook om advies vroeg wat hij moest doen, staat 
niet vermeld. Wel gaf Jozef hem, gevraagd of niet, een heel wijs 

advies: “U zou er goed aan 
doen, Farao, een verstan-
dig en wijs man te zoeken 
en het bestuur van Egypte 
aan hem toe te vertrouwen. 
Ook zou u krachtige maat-
regelen moeten nemen. Ik 
raad u aan in het hele land 
opzichters aan te stellen 
en tijdens de zeven jaren 
van overvloed een vijfde te 
vorderen van wat het land 
opbrengt. Al het voedsel 
dat Egypte voortbrengt in 
de goede jaren die straks 
aanbreken, moet worden 
verzameld. U moet erop 
toezien dat er in de steden 
graan wordt opgeslagen, en 
dat graan moet zuinig wor-

den bewaard. Uit die voedselvoorraad kan het land dan putten in 
de zeven jaren van hongersnood die het te wachten staan. Zo 
hoeft Egypte niet van honger om te komen”.

Afbeelding: childrenschurch.wordpress.com 
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Bijbelgedeelte: Genesis 41:17 tot 43:10

Jozef koning over Egypte gemaakt

Nadat Jozef – door de wijsheid die God hem gaf - zijn voorstel 
om de hongersnood te overleven had gedaan, vonden de Farao en 
zijn dienaren het een zeer goed voorstel. Maar toen kwam de 
vraag wie die verstandige en wijze man zou kunnen zijn, waar Jo-
zef het over had, die dat allemaal kon uitvoeren. Nou, zei de Farao 
tegen allen in de zaal, “Zouden we ooit iemand kunnen vinden als 
deze man die zo vervuld is van Gods Geest?” En zich kerend tot 
Jozef: “Aangezien God u dit allemaal bekend heeft gemaakt, is er 
vast niemand die zo verstandig en wijs is als u. U vertrouw ik het 
bestuur van mijn paleis toe, en heel mijn volk zal doen wat u be-
veelt. Alleen door de troon zal ik boven u staan. Hierbij geef ik u 
het gezag over heel Egypte. Ik ben de Farao, maar zonder uw toe-
stemming zal niemand in heel 
Egypte ook maar één stap 
verzetten”. En de Farao 
deed zijn zegelring af, 
schoof die aan Jozefs vin-
ger, gaf hem kleren van fijn 
linnen en hing hem een gou-
den keten om zijn hals. Hij 
liet hem rondrijden in de op 
één na mooiste wagen die hij 
bezat, en voor Jozef uit gin-
gen dienaren die riepen: 
“Eerbied”. Jozef was toen dertig jaar oud. De Farao noemde hem 
Safenat-Paneach, en gaf hem de dochter van de priester Potifera 
uit Heliapolis tot vrouw.

Overvloed en hongersnood

Jozef ging meteen aan het werk, want er was geen tijd te verlie-
zen. Er moest veel georganiseerd worden, vooral wat de opslag van 
graan betreft. Het moest zo opgeslagen worden dat het niet kon 
bederven en er geen ongedierte, zoals muizen, bij kon komen. De 
oogsten waren zeven jaar lang overvloedig, en al het graan dat 
niet nodig was om te eten werd opgeslagen in graansteden. In het 

23 Jozef wordt koning van Egypte

Afbeeldingen 126,127,129: moody publishers/freebibleimages.org 
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begin schreven ze nog wel op wat er binnenkwam, maar er was zo-
veel dat het niet meer bij te houden was. In die zeven jaar kreeg 
Jozef twee zoons bij Asnat. De oudste noemde hij Manasse, om-
dat God hem al zijn ellende en het gemis van zijn familie had laten 
vergeten. De tweede noemde hij Efraïm, want hij zei dat God hem 
vruchtbaar had gemaakt in het land, waar hij zoveel te verduren 
had gehad. Zijn geluk en zijn drukke werkzaamheden, deden hem 
dus langzaam maar zeker zijn familie en land vergeten. Misschien 
dacht hij ook niet meer aan zijn eigen dromen….

Toen de zeven jaren van overvloed voorbij waren, kwam het er 
echt op aan. Zeven jaar zou het land niets opbrengen. Het werd 
een heel erge hongersnood, die niet alleen Egypte trof maar ook 
andere landen. Toen de bewoners uit andere landen hoorden dat 
er in Egypte koren was, gingen ze proberen het daar te kopen. Jo-

zef moest dus heel zuinig 
omgaan met het graan, want 
anders zou er de laatste ja-
ren van de hongersnood 
niets meer over zijn. Eerst 
had iedereen thuis nog ge-
noeg, maar daarna moesten 
de mensen naar de voorraad-
schuren gaan en graan kopen. 
Door de verzengende hitte 
en droogte konden de men-
sen niets meer verbouwen, 

en hadden ze ook geen inkomsten meer. Dus toen ze graan bleven 
kopen, was op een gegeven moment hun geld op. Jozef vroeg hen 
toen hun vee – paarden, schapen, geiten, runderen en ezels – te 
ruilen voor graan. Na een jaar echter viel er niets meer te ruilen: 
al het vee was eigendom geworden van de Farao. De hongerende 
Egyptenaren boden toen zichzelf en hun akkers aan in ruil voor 
graan. Zo kwam alle land in Egypte in bezit van de Farao, en wer-
den de bewoners zijn lijfeigenen.

Na de hongersnood gaf Jozef de bevolking zaad waarmee zij de 
akkers konden inzaaien. Een vijfde van de oogst moesten zij voor 
het gebruik van de akkers, die nu immers eigendom van de Farao 
waren, afstaan aan de Farao. De rest was voor henzelf. Uit dank 
voor het redden van hun levens zeiden ze tot Jozef: “U hebt ons 
leven gered. Als u het zo wilt, heer, zullen wij de Farao voortaan 
als slaaf dienen”. En zo werd het in een wet vastgelegd.
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Maar hiermee is lang niet alles verteld, want ook in het leven van 
Jozef was tijdens de hongersnood een grote en ingrijpende veran-
dering gekomen. En niet alleen in zijn leven, maar ook in dat van 
zijn familie.

De broers van Jozef gaan naar Egypte

Onder de andere landen die getroffen werden door de hongers-
nood, was ook Kanaän, waar Jakob en zijn zonen woonden. Ook zij 
dreigden van de honger om te komen, maar wachtten kennelijk af. 
Op een dag vroeg Jakob zijn zoons: “Waarom ondernemen jullie 
niets? Ik heb gehoord dat er in Egypte graan te krijgen is. Ga er-
naartoe en koop daar graan voor ons, zodat we niet van de honger 
omkomen”. Ze besloten met zijn tienen te gaan (misschien om 
sterk te zijn in gevaren), want hun vader wilde niet dat Benjamin, 
zijn jongste, en tweede van zijn geliefde vrouw Rachel, mee ging.

In Egypte aangekomen bleken velen uit de omringende landen te 
zijn gekomen, en iedereen die graan wilde kopen moest dat aan 
Jozef persoonlijk vragen. Toen zijn tien broers voor hem versche-
nen, bogen ze zich diep voor hem neer. Hij herkende hen onmid-
dellijk, maar deed net alsof hij hen niet kende. Hij vroeg hen op 
barse toon: “Waar komen jullie vandaan?” Ze vertelden het hem, 
en waarvoor zij gekomen waren. Toen zij voor hem bogen had hij 
weer aan zijn dromen gedacht, en zag hoe die nu uitkwamen. Voor-
dat hij zich aan hen bekend zou maken, wilde hij hen testen: hoe 
waren zij nu? “Jullie zijn spionnen, jullie zijn hier gekomen om te 
kijken wat de zwakke plekken van het land zijn”, liet hij via een 
tolk weten. “Nee heer, uw dienaren zijn alleen maar gekomen om 
voedsel te kopen”. Om te benadrukken dat ze niet gestuurd waren 
door een vreemde mogendheid, maakten ze duidelijk dat ze als 
familie kwamen, en dat hun familieleden honger hadden: “Wij zijn 
allemaal zonen van dezelfde man, we zijn eerlijke mensen, we zijn 
nooit spionnen geweest”. Jozef bleef echter bij zijn beschuldi-
ging, waarop zij verder gingen met uitweiden over hun familieom-
standigheden: “Uw dienaren zijn met zijn twaalven, we zijn broers, 
zonen van dezelfde man uit Kanaän. De jongste is op dit moment 
bij onze vader, en één is er niet meer”. Jozef wist nu dus dat zijn 
vader en al zijn broers nog leefden. Ze logen ook niet over de 
broer die zij hadden verkocht. Jozef zei: “Ik blijf erbij dat jullie 
spionnen zijn”. Hij wilde weten wat zij zouden doen als zij hem het 
enige kind van Rachel dat nog over was, en dat zijn vader lief had 
boven allen, moesten laten zien. Hoe zouden zij die verantwoorde-
lijkheid opnemen? “We zullen de proef op de som nemen; jullie 
gaan hier niet vandaan tenzij jullie jongste broer hierheen komt, 
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zo waar de Farao leeft. Stuur één van jullie terug om hem te ha-
len. De rest blijft hier gevangen totdat het bewijs geleverd is dat 
jullie de waarheid spreken. 
Anders zijn jullie spionnen, 
zo waar de Farao leeft”. Om-
dat zij dat niet van plan wa-
ren, hield Jozef hen drie 
dagen gevangen. Om uit deze 
moeilijke toestand te raken, 
besloot Jozef het anders 
aan te pakken: “Als jullie in 
leven willen blijven, doe dan 
wat ik zeg, want ik heb ont-
zag voor God. Als jullie wer-
kelijk eerlijke mensen zijn, moet één van jullie hier gevangen blij-
ven. De rest gaat naar huis, met graan om de honger van jullie ge-
zinnen te stillen. En breng me dan je jongste broer, om te bewij-
zen dat jullie de waarheid hebben gesproken; dan wordt niemand 
van jullie ter dood gebracht”.

Ze overlegden in hun eigen taal, menend dat de koning hen niet 
kon verstaan. Zo kwam Jozef erachter dat hun geweten hen niet 
met rust liet. Wat hun nu overkwam, zagen zij als straf van God, 
“omdat we ons niets hebben aangetrokken van de smeekbeden van 
onze broer, terwijl wij toch zagen dat hij doodsbenauwd was. 
Daardoor zitten we nu in de ellende” “Ja”, zei Ruben, “Heb ik jullie 
niet gezegd dat je je niet aan de jongen moest vergrijpen? Maar 
jullie wilden niet luisteren. Nu wordt ons zijn dood betaald gezet”. 
Toen Jozef dit hoorde kon hij zijn tranen niet meer inhouden. 
Want ze bleken een geweten te hebben, en wat zij met hem had-
den gedaan niet vergeten te zijn. Hij ging even weg, zodat ze het 
niet zouden zien. Toen hij terugkwam stemden ze met zijn voor-
stel in. Jozef koos Simeon uit om achter te blijven. In hun bijzijn 
werd hij geboeid en afgevoerd.

Jozef gaf zijn dienaren bevel de manden van zijn negen broers 
met graan te vullen, in ieders voederzak voor de ezel waar hij op 
reed het geld voor het graan terug te leggen, en hen eten en drin-
ken voor onderweg mee te geven. Zo vertrokken de mannen naar 
huis. Toen één van hen ’s avonds zijn zak openmaakte om zijn ezel 
te voederen, vond hij tot zijn verbazing zijn geld terug. Toen ze 
daarna allen hun voederzak openden, zat bij ieder het geld erin. 
De moed zonk hen in de schoenen. Ze keken elkaar verschrikt aan: 
wat had dat te betekenen? “Waarom doet God ons dit aan?”
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Bij hun vader teruggekeerd, vertelden zij hem wat ze allemaal 
hadden meegemaakt. Jakob werd bang, en in zijn wanhoop gaf hij 
zijn zoons de schuld van alles: “Jullie maken mij kinderloos. Jozef 
is er niet meer, Simeon is er niet meer, en nu willen jullie ook Ben-
jamin bij me weghalen. Niets blijft me bespaard”. Weer was het 
Ruben die opkwam voor zijn vader; in dit geval om Benjamin. Zijn 
voorstel om borg te staan voor hem ging echter wel een beetje 
ver: “U mag allebei mijn zonen doden als ik hem niet bij u terug-
breng. Vertrouw hem aan mij toe, ik breng hem bij u terug”. Zijn 
vader weigerde: “Mijn zoon gaat niet met jullie mee, want zijn 
broer is dood, en hij is nog maar alleen over. Als hem onderweg 
iets zou overkomen, dan zou ik, die al zo oud ben, door jullie 
schuld van verdriet in het dodenrijk [of beter: graf] komen”.

Maar ja, aan de hongersnood kwam nog geen einde, en als zij geen 
graan zouden kopen zouden zij allen van de honger sterven, ook 
Benjamin… Op een dag zei Jakob daarom tot zijn zoons, alsof er 
niets aan de hand was: “Ga daar nog eens heen om wat voedsel 
voor ons te kopen”. Juda zei tegen hem dat zij wel konden gaan, 
maar niet door de koning ontvangen zouden worden als zij hun 
jongste broer niet bij zich hadden. Bovendien zou Simeon dan 
worden gedood. “Alleen als u bereid bent Benjamin met ons mee te 
sturen, gaan we op reis om voedsel voor u te kopen. Maar geeft u 
hem niet mee, dan gaan we niet, want die man heeft ons gezegd 
dat hij ons niet wil zien tenzij we onze broer meebrengen”. Hun 
vader mokte nog wat: “Waarom hebben jullie die man dan ook ver-
teld dat je nog een broer had? Hoe konden jullie me dat aandoen”. 
Hun antwoord laat zien dat zij hun vader niets hadden willen aan-
doen, maar dat de koning alles van de familie wilde weten: “Leeft 
jullie vader nog, hebben jullie nog een broer? Daarop hebben we 
antwoord gegeven. Hoe konden wij nou weten dat hij zou zeggen: 
Laat je broer hierheen komen?” En Juda zei: “Geef de jongen nu 
maar aan mij mee, dan kunnen we vertrekken en hoeft niemand van 
ons om te komen, wij niet, u niet en onze kinderen niet. Ik wil per-
soonlijk borg voor hem staan, u mag mij verantwoordelijk voor 
hem stellen: als ik hem niet veilig hier bij u terugbreng, mag u dat 
mijn hele leven lang aanrekenen. We hebben nu al zo lang gewacht 
dat we in die tijd wel twee keer op en neer hadden kunnen gaan”. 
Dat zei de man die eens het voorstel deed om Jozef te verkopen…
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Bijbelgedeelte: Genesis 43:11 tot 45:15

Jozefs broers opnieuw naar Egypte

Nadat Juda nuchter had vastgesteld dat zij al twee keer op en 
neer naar Egypte hadden kunnen gaan, als Benjamin met hen mee 
had gemogen, gaf hun vader eindelijk toe. Als hij niet mee mocht 
gaan, zouden ze allen sterven van de honger, ook Benjamin. Israël 
vroeg hen een geschenk van het beste dat zij in huis hadden, mee 
te nemen naar de koning van Egypte. Ook moesten zij twee maal 
zoveel geld meenemen, om ook het graan van hun eerste tocht te 
betalen: “misschien was het een vergissing” van de Egyptenaren. 
En “wat je broer betreft, neem hem maar mee en ga terug naar 
die man. God, de Ontzagwekkende, geve dat hij barmhartig voor 
jullie is: dat hij jullie andere broer (Simeon) vrijlaat en ook Benja-
min laat gaan. En ik – moet ik mijn kinderen verliezen, goed, dan 
verlies ik ze maar”.

Bij de koning

Ze vertrokken met het geschenk en het geld, en namen Benjamin 
mee. In Egypte aangekomen gingen ze naar het paleis van de ko-
ning, en dienden zich aan. Toen Jozef Benjamin zag, gaf hij zijn 
hofmeester opdracht een maaltijd in zijn eigen huis te laten be-
reiden; “want”, zei hij “vanmiddag eten ze bij mij”. Zijn broers liet 
hij meegaan met de hofmaar-
schalk. Toen ze voor het paleis 
stonden, waren ze er niet ge-
rust op wat er nu weer ging ge-
beuren: “Dat ze ons hierheen 
brengen, komt door het geld 
dat de vorige keer in onze 
voerzakken is teruggelegd: ze 
willen ons overrompelen, ons 
van onze ezels beroven en sla-
ven van ons maken”. Ze spraken 
de hofmeester aan: “Neemt u 
ons niet kwalijk, heer. Wij zijn hier al eens eerder geweest om 
voedsel te kopen. En toen we daarna ergens overnachtten en onze 

24  Jozef maakt zich aan zijn broers
bekend  
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voerzakken openmaakten, ontdekte we dat bij ieder van ons zijn 
geld bovenin de zak lag, het volle bedrag. Maar dat hebben we 
weer meegenomen. En we hebben ander geld bij ons om voedsel te 
kopen. We weten niet wie dat geld in onze zakken heeft gedaan”. 
De man zag hoe ongerust zij waren, en zei tot hun verwondering: 
“U hoeft niet ongerust te zijn, u hebt niets te vrezen. Uw God, de 
God van uw vader, moet een schat in uw voerzakken hebben ge-
legd, want ik heb uw geld ontvangen”.

Al snel bracht hij Simeon bij hen. Ook kregen zij water om hun 
voeten te wassen, en voer voor 
hun ezels. Toen ze hoorden dat 
zij in het paleis zouden eten, 
legden zij het geschenk voor 
de koning klaar. Bij zijn binnen-
komst legden zij het buigend 
voor zijn voeten neer. Maar de 
koning had meer belangstelling 
voor hun vader: “Is alles goed 
met jullie oude vader, over wie 
jullie me hebben verteld? 
Leeft hij nog?” Ze bogen voor 

hem zeiden: “Jazeker, uw dienaar, onze vader, leeft nog en hij 
maakt het goed”. Daarna vroeg hij: “Is dat jullie jongste broer, 
over wie jullie me hebben verteld?”, en zei tegen Benjamin: “God 
zij je genadig, mijn zoon”. En zoals de eerste keer moest Jozef 
snel weg, want het werd hem te machtig, en hij kon zijn tranen 
niet bedwingen. Na zijn tranen de vrije loop te hebben laten gaan, 
waste hij zijn gezicht en kwam terug. Hij gaf opdracht de maal-
tijd binnen te brengen. Zelf zat hij niet aan dezelfde tafel als 
zijn broers. Niet omdat hij dat niet had gewild, maar omdat Egyp-
tenaren liever niet samen met Hebreeën aten. Dus kon Jozef dat 
niet doen, wilde hij er later geen vragen over krijgen. Zijn broers 
kregen een plaats aan een andere tafel, met hun gezicht naar de 
koning. Tot hun stomme verbazing werden zij in leeftijdsvolgorde 
naast elkaar gezet. Ze kregen van alles wat de koning kreeg opge-
diend een portie, maar Benjamin kreeg van alles vijf porties….

De moeilijkste test

Na de maaltijd gaf Jozef de hofmeester bevel de zakken van zijn 
broers zo vol mogelijk te doen, en het geld er weer bovenin te leg-
gen Bovendien moest hij zijn zilveren drinkbeker in de zak van de 
jongste leggen. Nadat alles zo was gedaan als gevraagd, liet hij de 
broers bij het aanbreken van de dag vertrekken. Maar ze waren 
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de stad nog niet uit, of Jozef zei tegen zijn hofmeester: “Vlug, ga 
achter die mannen aan en haal ze in. Zeg tegen hen: ‘Waarom hebt 
u goed met kwaad vergolden? Uitgerekend de beker waaruit mijn 
heer altijd drinkt en waarmee hij kan voorspellen wat nog verbor-
gen is! Hoe hebt u dat kunnen doen!’” Jozef wilde hen testen, door 
hen net zo angstig te maken als hij was, toen hij in een put ge-
gooid en daarna verkocht werd. Wat zouden zij nu doen als Benja-
min beschuldigd werd van diefstal? De man deed wat hem was op-
gedragen. De broers van Jozef wisten niet wat ze meemaakten: 
“Hoe kunt u dit nu tegen uw dienaren zeggen, heer? U weet toch 
dat we het geld dat we in onze voederzakken hebben gevonden, 
weer voor u meegebracht hebben uit Kanaän. Waarom zouden we 
dan uit het huis van uw heer zilver of goud stelen? Als u bij een 
van ons iets mocht aantreffen, heer, dan moet hij ter dood ge-
bracht worden en zal de rest van ons u als slaaf dienen”. “Goed”, 
zei de hofmeester, “het zal gaan, zoals u zegt. Bij wie er iets ge-
vonden wordt, die wordt mijn slaaf. Maar de anderen gaan vrijuit”. 
Snel zetten ze hun zak op de 
grond en maakten het touw los. 
De hofmeester onderzocht ze, 
te beginnen met die van de 
oudste, om te eindigen bij de 
jongste. Toen de beker uit de 
zak van Benjamin kwam, zal hij 
misschien net zo angstig heb-
ben gekeken als Jozef des-
tijds. Ze zeiden echter niet 
tegen hem: ‘Jij hebt gestolen, 
en de afspraak is dat degene 
die gestolen heeft, slaaf wordt van de koning. Dus jij gaat mee en 
wij gaan terug naar huis’. Ze laadden hun ezels weer op en gingen 
met zijn allen terug naar de stad.

Bij de koning gekomen vielen ze voor hem op de knieën. “’Wat heb-
ben jullie gedaan? Beseften jullie niet dat een man als ik kan zien 
wat voor anderen verborgen is?’ Juda antwoordde: ‘Wat kunnen 
wij u hierop antwoorden, heer? Hoe kunnen we ons vrijpleiten? 
God heeft de misdaad van uw dienaren aan het licht gebracht. Wij 
zijn bereid uw slaaf te worden, mijn heer, niet alleen degene bij 
wie de beker is gevonden, maar wij allemaal’. Maar Jozef zei: 
‘Geen denken aan. Degene bij wie de beker is aangetroffen wordt 
mijn slaaf, maar de rest van jullie kan in vrede naar zijn vader te-
rugreizen’”. Toen waagde Juda het naar voren te stappen, en te 
zeggen: “Neemt u mij niet kwalijk, heer. U bent als de Farao, 



132 

maar sta uw dienaar alstublieft toe iets tegen u te zeggen, zonder 
dat u in woede ontsteekt. U vroeg ons, heer, of wij nog een vader 
of een broer hadden. Daarop vertelden wij u dat we nog een oude 
vader hadden en een broer die nog jong is; hij werd geboren toen 
onze vader al oud was. Zijn broer is gestorven, en hij is van de 
kinderen van zijn moeder als enige overgebleven. Zijn vader houdt 
daarom veel van hem. U zei ons toen, heer, dat we hem bij u moes-
ten brengen, omdat u hem graag wilde zien. Wij zeiden toen tegen 
u, heer: ‘Het is uitgesloten dat de jongen bij zijn vader weggaat, 
want als hij hem verlaat, betekent dat zijn vaders dood’. Maar u 
zei tegen uw dienaren: ‘Als jullie jongste broer niet meekomt, wil 
ik jullie hier niet opnieuw zien’. Weer thuis bij mijn vader vertel-
den wij wat u had gezegd, heer, en toen onze vader ons vroeg om 
hierheen terug te gaan om weer wat voedsel te kopen, zeiden wij: 
‘Dat is onmogelijk. Alleen als onze jongste broer meegaat kunnen 
we de tocht ondernemen, want we mogen die man niet onder ogen 
komen tenzij we onze broer bij ons hebben’. Maar mijn vader zei: 
‘Zoals jullie weten heeft mijn vrouw mij twee zonen gebaard. De 
ene ging bij mij weg en is vast en zeker verscheurd; ik heb hem 
tot nu toe niet teruggezien. Als jullie nu ook de andere bij mij 
weghalen en er overkomt hem iets, dan zou ik, die al zo oud ben, 
door jullie schuld van ellende in het dodenrijk komen’. Dus, heer, 
als ik bij mijn vader terugkom zonder de jongen, aan wie hij zo 
verknocht is, dan kan het niet anders of hij sterft wanneer hij 
ziet dat de jongen er niet is; door het verdriet dat wij hem daar-
mee zouden aandoen, zou onze oude vader in het dodenrijk komen. 
Ik heb mij bij mijn vader borg gesteld voor de jongen; ik heb hem 
gezegd dat hij het mij mijn leven lang mag aanrekenen als ik de 
jongen niet terugbreng. Staat u daarom alstublieft toe, mijn heer, 
dat ik als slaaf bij u blijf in plaats van de jongen, en dat hij met 
zijn broers terugreist. Hoe zou ik immers zonder die jongen naar 
mijn vader kunnen teruggaan? Ik zou het verdriet dat ik mijn va-
der daarmee aan zou doen, niet kunnen aanzien”.

De koning vertelt wie hij is

Toen Jozef Juda dit hoorde zeggen, kon hij zich niet langer goed 
houden. Hij wist genoeg: ze waren inderdaad veranderd, en dach-
ten aan het verdriet van hun vader als Benjamin iets zou overko-
men. Hij riep tot al zijn dienaren in de kamer: “Laat iedereen weg-
gaan!” Toen ze alleen waren, barstte Jozef in tranen uit en vertel-
de zijn broers wie hij was. Zijn gehuil was zo luid, dat de Farao in 
het paleis ernaast het kon horen. De gebouwen waren toen hele-
maal open. Zij broers schrokken geweldig, toen die barse koning 
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zei: “Ik ben het, Jozef!” Maar hij nodigde hen uit dichterbij te 
komen. En om hen ervan te verzekeren dat hij het echt was, ver-
telde hij hen wat alleen hij kon weten; “Ik ben Jozef, jullie broer, 
die jullie verkocht hebben en die naar Egypte is meegevoerd”.  
Nadat zij de eerste keer bij 
hem waren geweest, was Jozef 
gaan begrijpen waarom hij in 
Egypte was gekomen: het was 
onderdeel van Gods plan. De 
hongersnood bedreigde het 
leven van de nakomelingen van 
Abraham, Isaak en Jakob, en 
als zij zouden sterven, zouden 
Gods beloften aan hem niet 
kunnen uitkomen. Daarom ging 
Jozef verder: “Maar wees niet 
bang en maak je zelf geen verwijten dat jullie mij verkocht heb-
ben en dat ik hier ben terechtgekomen, want God heeft mij voor 
jullie uit gestuurd om jullie leven te redden. De hongersnood teis-
tert het land nu al twee jaar, en ook de komende vijf jaar zal er 
niet geploegd of geoogst worden. God heeft mij voor jullie uit ge-
stuurd om jullie voortbestaan op aarde veilig te stellen; zo wilde 
Hij veel levens redden. Niet jullie hebben mij dus hierheen ge-
stuurd, maar God; door Hem ben ik de belangrijkste raadsman van 
de Farao geworden, de bestuurder van zijn hele hof en heerser 
over heel Egypte”.

Jozef nodigde hen meteen uit bij hem in Egypte te komen wonen. 
Ze moesten naar hun vader gaan, en hem zeggen “dat zijn zoon 
Jozef hem het volgende laat weten: ‘God heeft mij heer over heel 
Egypte gemaakt. Kom zo snel mogelijk naar mij toe. U kunt in Go-
sen wonen, dicht bij mij, met uw kinderen, uw kleinkinderen, uw 
schapen en geiten en runderen en wat u verder maar bezit. Ik zal 
u daar onderhouden, want de hongersnood zal nog vijf jaar duren. 
Dan hoeft u geen gebrek te lijden, u niet en ook uw familieleden 
en uw dieren niet’”. Jozef hoopte dat zijn broers er nu van over-
tuigd waren dat hij het inderdaad was: “Jullie allemaal, ook jij, 
Benjamin, zien met eigen ogen dat ik het zelf ben die hier met 
jullie spreekt. Vertellen jullie mijn vader dus hoeveel aanzien ik in 
Egypte geniet, en alles wat jullie gezien hebben, en laat hem dan 
zo gauw mogelijk hierheen komen”. Daarna kuste Jozef zijn broer 
Benjamin en al zijn broers, terwijl hij zijn tranen de vrije loop 
liet. Pas toen waren zijn broers in staat iets tegen hem te zeggen, 
vooral omdat ze merkten dat hij geen wraak op hen wilde nemen.

Afbeeldingen 131-135: john paul stanley/yoplace.com 
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Bijbelgedeelte: Genesis 45:16 tot 50:14

Jozefs broers gaan terug naar hun vader

De Farao had gemerkt dat er van alles aan de hand was in het pa-
leis van Jozef, en nadat Jozef hem het grote nieuws had verteld, 
en hij de blijdschap van Jozef zag, was de Farao net zo blij als 
hij. Hij vond wat Jozef zijn broers had voorgesteld een goed plan: 
“Zegt u maar tegen uw broers dat ze hun lastdieren moeten be-
pakken en terug moeten gaan naar Kanaän. Laat ze hun vader en 
hun gezinnen daar ophalen, en dan weer hierheen komen. Zegt u 
ze het vruchtbaarste deel van Egypte maar toe en beloof ze dat 
ze het beste wat het land te bieden heeft te eten zullen krijgen. 
Verder moet u zeggen dat ze hiervandaan wagens moeten meene-
men, zodat ze kunnen terugkomen met hun vrouwen en kinderen 
en met hun vader. Ze hoeven er niet om te treuren dat ze hun 
huisraad moeten achterlaten, want het beste wat er in Egypte te 
vinden is, is voor hen”.

Jozef vertelde het zijn broers, gaf hun wagens, voedsel en drin-
ken voor onderweg mee. Ook kregen ze allen nieuwe kleren – Ben-
jamin zelfs vijf stel en 300 zilverstukken… Voor zijn vader gaf hij 
tien ezels met de fijnste Egyptische producten mee, en tien eze-
linnen met graan en brood en voedsel voor onderweg, als hij met 
zijn zonen, dochters, schoondochters, kleinkinderen, slaven en 
vee naar Egypte kwam. De broers trokken hun nieuwe kleren aan. 
Jozef nam afscheid en verzekerde hen ervan dat ze zonder pro-
blemen het land konden verlaten. Zo vertrokken ze naar hun va-
der. Wat zullen ze onderweg veel stof tot nadenken en praten 
hebben gehad!

Bij hun vader gekomen, zal deze in de eerste plaats wel erg opge-
lucht zijn geweest, en God gedankt hebben dat ze allemaal veilig 
en wel teruggekomen waren. Maar hij moet ook wel heel verbaasd 
zijn geweest over hoe zij eruit zagen. En dan wat ze te vertellen 
hadden… “Jozef leeft nog! En hij regeert over heel Egypte!” Hun 
vader vertrok echter geen spier, want hij geloofde hen niet. Maar 
uit alles wat zij hem over Jozef vertelden, en alles zag wat zij uit 
Egypte hadden meegebracht, kon hij niet anders zeggen dan: “Zo 
weet ik genoeg, mijn zoon Jozef is nog in leven. Ik wil naar hem 
toe, ik wil hem zien voordat ik sterf”.

25 De familie Israël gaat naar
Egypte
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Op weg naar Egypte

Dus gingen ze met alles wat ze hadden op weg naar Egypte. Toen 
zij onderweg bij Berseba kwamen – waar zijn grootvader Abraham 
en zijn vader Isaak hadden gewoond – bracht Jakob daar offers 
aan de God van zijn voorouders. Die nacht kreeg hij een visioen, 
een droomgezicht. God riep “Jakob! Jakob!”, en hij antwoordde: 
“Ik luister”. God zei: “Ik ben God, de God van je vader. Wees niet 
bang om verder te reizen naar Egypte, want Ik zal daar een groot 
volk uit je doen voortkomen. Ikzelf zal met je meereizen naar 
Egypte, en Ik zal je daar ook weer vandaan brengen. En niemand 
anders dan Jozef zal jou de ogen sluiten”. De volgende ochtend 
trok hij gerustgesteld en in geloof verder. Zijn zonen lieten hem, 
hun kinderen en hun vrouwen op de wagens rijden. In totaal waren 
ze met 66 mannelijke nakomelingen van Jakob/Israël. De moeders 
Lea, Bilha en Zilpa waren intussen overleden – Rachel was dat al 
eerder. Met Jozef en zijn twee zoons en Jakob zelf meegere-
kend, zouden ze dus met een familie van 70 mannelijke nakomelin-
gen van Isaak in Egypte zijn.

Vanwege het vee konden ze niet 
snel reizen. Israël had Juda voor-
uit gestuurd, om Jozef te vragen 
waar in Gosen ze moesten zijn. 
Toen Jozef het bericht kreeg dat 
ze daar bijna waren, spande hij 
zijn wagen in en snelde zijn vader 
tegemoet. Het was een roerend 
weerzien, waarbij zijn vader zei: 
“Nu ik jou levend en wel heb te-
ruggezien, kan ik sterven”.

De nieuwe woonplaats: Gosen

Jozef ging terug om de Farao op de hoogte te brengen van hun 
aankomst. Die had wel gezegd dat zij in het beste deel van het 
land mochten wonen, maar er was kennelijk nog niets definitief 
afgesproken. Want Jozef vertelde zijn broers wat hij tegen de 
Farao ging zeggen: “Mijn broers en mijn andere familieleden zijn 
uit Kanaän naar mij toe gekomen. Het zijn altijd schaapherders 
geweest, en ze hebben hun schapen en geiten en hun runderen 
meegebracht en alles wat ze verder maar bezitten”. Jozef zei dat 
hij vijf van zijn broers mee zou nemen, en vroeg hen hetzelfde te 
zeggen als hij: “Als de Farao jullie ontbiedt en naar je beroep 
vraagt, dan moeten jullie hem beleefd antwoorden dat jullie al van 
jongs af veefokkers zijn, net als jullie voorouders. Dan zullen jul-

Afbeelding: john paul stanley/yoplace.com 
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lie je wel hier in Gosen mogen vestigen, want de Egyptenaren heb-
ben een afschuw van schaapherders”.

Bij de Farao gekomen, vertelde hij hem dat zijn familie was geko-
men, en zich met hun schapen en geiten en hun runderen in Gosen 
bevonden. Hij stelde zijn vijf broers aan de Farao voor, die hen 
vroeg wat ze voor de kost deden. Ze antwoordden zoals Jozef 
hen had gezegd: “Wij zijn schaapherders, net als onze voorou-
ders”. Daarna vroegen ze de Farao: “Uw dienaren zijn hierheen 
gekomen om een tijdlang in dit land te wonen, want er is in Kanaän 
geen weidegrond meer voor onze schapen en geiten, zo erg is de 
hongersnood daar. Geef uw dienaren daarom toestemming om in 
Gosen te gaan wonen”. Nadat Jozef voor de Farao had vertaald 
wat zij hadden gezegd, zei de Farao: “Nu uw vader en uw broers 
naar u toe zijn gekomen, kunnen ze in Egypte blijven. Laat hen in 
het beste deel van het land wonen, laten ze zich in Gosen vesti-
gen. En zijn er mannen bij die, naar u weet, hun vak verstaan, be-
last die dan met het toezicht over mijn veestapel”.

Dat was dus geregeld. Jozef maakte alles voor hen in orde. Hij 
gaf hen een stuk grond in Rameses – of dat de naam van een ge-
bied in Gosen, of een andere naam voor Gosen was, is niet duide-
lijk. Nadat ze zich zo’n beetje gevestigd hadden, haalde Jozef 
zijn vader op om hem aan de Farao voor te stellen. Jakob be-
groette hem met een vredewens. Dat waren niet zomaar woordjes 
als ‘het beste hoor’, zoals wij vaak zeggen, zonder daar iets be-
paalds bij te denken. Toen Jakob die wens uitsprak, bedoelde hij 
dat Farao, zijn familie en zijn land de vrede van God zouden mo-
gen kennen. De Farao vroeg hem naar zijn leeftijd. Wij zouden 
gewoon zeggen honderddertig – als we dat ooit mee zouden mogen 
maken – maar hij gaf aan dat hij van God nog niet zoveel jaren had 
gekregen als zijn grootvader en vader.

Jakob overlijdt en wordt begraven in Kanaän

Zolang Jozef leefde, gaf hij zijn vader en familie voldoende voed-
sel. Hun bezit nam toe en hun aantal groeide sterk.

Toen Jakob 17 jaar in Egypte had gewoond, voelde hij dat hij niet 
lang meer te leven had. Hij liet Jozef roepen om het een en ander 
met hem te bespreken. “Als je het goed met me voorhebt … zweer 
me dat je me niet in Egypte begraaft. Als ik straks gestorven 
ben, breng mij dan weg uit Egypte en begraaf me in het graf van 
mijn voorouders”. Jozef zwoer het te zullen doen. Niet lang daar-
na kreeg Jozef het bericht dat zijn vader ziek was. Samen met 
zijn twee zoons, Manasse en Efraïm, ging hij naar hem toe. Jakob 
verzamelde al zijn krachten, en ging op de rand van zijn bed zit-



 137

ten. Het was belangrijk dat zijn kleinzoons daar waren, want zij 
behoorden tot zijn nakomelingen. Hij zei tegen Jozef: “God, de 
Ontzagwekkende, is in Luz (Betel) in Kanaän, aan mij verschenen 
en heeft mij daar gezegend. Hij heeft me gezegd: ‘Ik zal je 
vruchtbaar maken en je veel nakomelingen geven; er zal een groot 
aantal volken uit je voortkomen. En dit land zal Ik jouw nakomelin-
gen voor altijd in bezit geven’. Welnu, de twee zonen die jij in 
Egypte hebt gekregen voordat ik hierheen kwam, zullen als mijn 
eigen zonen gelden … Ik wil dit zo, omdat toen ik terugkwam uit 
Paddan, Rachel tot mijn verdriet is gestorven op onze tocht door 
Kanaän”. Dus Israël beschouwde Manasse en Efraïm als zijn eigen 
zonen. In hen zou Jozef voortleven, en zij zouden het deel van 
het beloofde land ontvangen dat voor Jozef bestemd was. Even-
tuele andere zonen van Jozef moesten in het gebied van Manasse 
en Efraïm wonen. Hieruit spreekt zijn geloof dat zijn zoons terug 
zouden keren naar het land Kanaän, zoals God had beloofd, mèt de 
nakomelingen van Jozef.

Daarna wilde Jakob Jozef en zijn beide kleinzoons zegenen. Toen 
zij voor hem geknield waren, zegende hij eerst Jozef: “De God 
Die mijn voorouders Abraham en Isaak hebben gehoorzaamd, de 
God Die mijn leven lang mijn herder is geweest, de engel die mij 
heeft bevrijd van alle onheil, Hij geve deze jongens Zijn zegen. 
Moge mijn naam onder hen voortleven, en ook die van mijn voorou-
ders Abraham en Isaak, en mogen zij zich over de gehele aarde 
uitbreiden”. Toen gebeurde er iets vreemds: Manasse was de 
eerstgeboren zoon, en zou dus de zegen voor de eergeborene 
moeten ontvangen. Maar, hun grootvader kruiste zijn armen en 
legde zijn rechterhand voor de eerstgeboortezegen op Efraïm. 
Dat leek Jozef niet goed. Zijn vader had ernstige staar, dus mis-
schien vergiste hij zich … Maar zijn vader zei: “Ik weet het, mijn 
zoon, ik weet het. Ook uit Manasse zal een groot volk voortkomen, 
ook zal hij machtig worden. Maar zijn jongere broer Efraïm zal 
machtiger worden dan hij, en uit hem zullen tal van volken voort-
komen”. Hij zei dit niet uit zichzelf, maar omdat God hem dat ge-
zegd had. Hij sprak dus als profeet over de toekomst van de stam 
van Jozef. En hij ging nog verder: “God zal jullie terzijde staan en 
jullie laten terugkeren naar het land van je voorouders”. Als erf-
genaam van dat beloofde land mocht hij Jozef meer dan zij 
broers geven: “een bergrug die ik de Amorieten met mijn zwaard 
en mijn boog afhandig heb gemaakt”.

Jakob liet al zijn zonen nog komen, en gaf hun ieder een eigen ze-
gen. Zo zou Ruben, ondanks dat hij zijn eerstgeboren zoon was, 
niet de belangrijkste zijn, en Simeon en Levi zouden geen eigen 
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deel van het land ontvangen. Maar Juda zou de zoon van de belof-
te zijn, die het koningschap zou ontvangen – uit hem is uiteindelijk 
de Messias, Jezus geboren, die voor eeuwig Koning zal zijn. Maar 
Jozef was de uitverkoren zoon van zijn vader.

Daarna gaf hij zijn zoons de opdracht hem te begraven in de grot 
op het land van Efron in Machpela, die Abraham had gekocht. 
Daar waren hij en Sara, Isaak en Rebekka begraven, en had Israël 
Lea begraven. Toen ging hij liggen en overleed. Jozef boog zich 
over hem heen, sloot zijn ogen en kuste huilend zijn gezicht. Hij 
gaf opdracht het lichaam naar Egyptisch gebruik te balsemen, 
iets dat 40 dagen duurde. De Farao kondigde een periode van 70 
dagen rouw af. Daarna vroeg Jozef de Farao toestemming om zijn 
vader te begraven in Kanaän; en die kreeg hij.

Jozef ging op reis met wagens en ruiters, want ze gingen naar vij-
andelijk gebied. Veel hovelingen van de Farao en mensen die be-
langrijke posten innamen gingen mee. Verder natuurlijk de hele 
familie Israël, behalve de kleine kinderen. Ook het vee bleef ach-
ter. Al met al een heel indrukwekkende stoet. Bij de Jordaan ge-
komen hielden ze zeven dagen rouw. Na de Jordaan overgetrok-
ken te zijn, begroeven ze hun vader in de grot bij Machpela. 
Daarna keerde iedereen terug naar Egypte.

Kaart: www.thebibleyourney.org 
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Bijbelgedeelte: Genesis 50:15-26

Jozefs broers worden bang

Nadat de hele familie Israël van de begrafenis van hun vader in 
het beloofde land was teruggekeerd in Egypte, werden de broers 
van Jozef ineens bang. Misschien dachten ze: Waarom deed Jo-
zef tot nu toe eigenlijk zo vriendelijk tegen ons? Was het omdat 
hij zijn vader wilde zien, en bleef hij vriendelijk zolang zijn vader 
er nog was? Hoe het ook zij, nu was hij dood en begraven, en zij 
vroegen zich af wat er zou gaan gebeuren. Toen zij kort na hun 
terugkeer bij elkaar zaten, in de schaduw van een boom, of in de 
ochtend- of avondkoelte – Jozef was er natuurlijk niet bij – zei 
één van hen: “Als Jozef zich nu maar niet tegen ons keert en zich 
wreekt voor alle ellende die wij hem hebben aangedaan”. ‘Nee’, 
mompelden ze allemaal.

Waarom waren zij daar nu ineens zo bang voor? Jozef had hen 
toch verteld dat hij begreep waarom hij in Egypte was? Zij had-
den hem wel als slaaf verkocht, maar dat paste in Gods plan om 
zijn hele familie van de hongerdood te redden. En was dat niet 
gebeurd? Ze waren allemaal in goede gezondheid, en hadden in-
tussen veel kinderen en kleinkinderen. Ze wisten toch ook dat Jo-
zef hen dus alles vergeven had? En zou hij, die God in alles ge-
hoorzaamde, dan zomaar zijn vergeving veranderen in wraak? 
Maar daar dachten ze in hun angst niet aan.

Ze bespraken hoe ze er achter konden komen wat Jozef van plan 
was. Ze durfden niet zelf te gaan – of misschien konden ze ook 
niet zomaar het paleis van de Farao inlopen – en stuurden een die-
naar met een boodschap voor Jozef: “Voordat hij stierf heeft je 
vader ons opgedragen je dit verzoek over te brengen: ‘Vergeef je 
broers hun schandelijke misdaad, Jozef. Ze hebben je in de ellen-
de gestort, maar wees nu zo goed om de dienaren van de God van 
je vader die misdaad te vergeven’”. Dat was natuurlijk helemaal 
niet waar; hun vader zou zoiets nooit gedaan hebben. Hij wist dat 
Jozef hen vergeven had, en alleen maar blij was dat God hen van 
de dood had gered en ze weer allemaal bij elkaar woonden. Toch 
was het ook goed om te zien, dat ze echt inzagen dat zij een mis-
daad hadden begaan, en dat ook wilden toegeven.

26 Jozef overlijdt
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Jozef had geen idee wat er in de hoofden van zijn broers omging, 
en was verbaasd en verdrietig toen hij hun boodschap ontving. Hij 
barstte in tranen uit en liet zijn broers komen. Die wisten niet 
wat Jozef zou gaan zeggen. Ze vielen voor hem op de knieën, en 
zeiden dat ze wel zijn slaven wilden worden – met andere woorden: 
doodt ons niet. Maar Jozef zei dat ze moesten gaan staan, omdat 
hij geen enkel kwaad tegen hen in de zin had, en dat zij dus niet 
bang hoefden te zijn. Dat stelde zijn broers gerust, zeker toen 
Jozef ook nog zei dat hij voor hen en hun kinderen zou zorgen.

Jozef overlijdt

Maar mensen leven niet voor altijd. Ook Jozef werd ouder en ou-
der. Toen hij honderdtien jaar was, voelde hij dat zijn einde na-
derde. Op een dag riep hij zijn broers bij zich. En dan zien we dat 
hij geloofde wat God tot zijn overgrootvader Abraham had ge-
zegd: “God zal Zich jullie lot aantrekken: Hij zal jullie uit dit land 
wegleiden en je naar dit land brengen dat Hij onder ede aan Abra-
ham, Isaak en Jakob heeft beloofd”. Jozef wilde echter niet, net 
als zijn vader, meteen in het beloofde land begraven worden. De 
Egyptenaren balsemden het dode lichaam van een Farao zo goed, 
dat het eeuwen goed kon blijven. Jozef wilde juist dat zijn gebal-
semde lichaam in Egypte bleef, als herinneringsteken dat zijn fa-
milie ooit weer naar het beloofde land zou gaan. Hij vroeg zijn 
broers om hem plechtig te beloven dat zij, wanneer God hen naar 
het beloofde land zou brengen, zijn kist met zijn lichaam daarin 
mee zouden nemen.

Afbeelding: pixabay 
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27 De geboorte van Mozes

Bijbelgedeelte: Exodus 1:1 tot 2:10

Een andere Farao op de troon van Egypte

Na de rouwperiode die voor een Farao in acht werd genomen, ging 
het leven in Egypte door zoals het was geweest, tot er een 
machtswisseling kwam. Dat gebeurde nogal eens in Egypte, net als 
in andere landen. De nieuwe Farao was een heel ander man dan de 
Farao van Jozefs tijd. Toen hij bezig was orde op zaken te stel-
len, kwamen ook de Israëlieten in beeld. Dat waren vreemdelingen, 
vieze naar schapen en geiten ruikende herders, die ook nog eens in 
het vruchtbaarste gedeelte van Egypte woonden: de Nijldelta.

Nu moeten we bedenken dat er in Egypte toen eigenlijk helemaal 
niet zoveel mensen woonden. Ze werden meestal niet oud, en er 
stierven ook veel kinderen. De nieuwe Farao zag dat er zoveel Is-
raëlieten waren, dat ze een gevaar konden gaan worden voor de 
Egyptenaren. Misschien zouden ze zich in een oorlog aansluiten bij 
de vijand, of op een dag zelf de macht willen grijpen. Daarom stel-
de hij de priesters (die veel invloed hadden op de staatszaken) en 
zijn raadsheren voor het aantal Israëlieten niet meer te laten 
groeien. De Farao dacht dat als hij hen heel hard en lang liet wer-
ken, ze geen zin en kracht meer zouden hebben kinderen te krij-
gen. Daarom liet hij hen als slaven werken aan zijn grote bouwpro-
jecten. Maar het tegenovergestelde gebeurde: de Israëlieten 
kregen juist meer kinderen...

De wreedheid van de Farao

De Egyptenaren begonnen daarom een hekel aan hen te krijgen. Ze 
haatten hen zo, dat ze hen nog harder lieten werken, en hen mis-
handelden als zij van uitputting niet meer konden. Daarnaast had 
de Farao een nog gemener plan. Omdat het aantal Israëlieten 
maar bleef groeien, gaf de Farao de Israëlische vroedvrouwen, 
die de vrouwen hielpen bij de geboorte van hun kinderen, bevel 
dat zij de jongetjes die geboren werden meteen moesten doden. 
Maar dat deden die vroedvrouwen natuurlijk niet! Toen de Farao 
dat merkte, en hen vroeg waarom zij zijn bevel niet gehoorzaam-
den, zeiden zij dat de Israëlitische vrouwen zo sterk waren, dat 
ze geen vroedvrouw lieten komen. Uiteindelijk ging de Farao over 
tot een vreselijke maatregel: Hij gaf alle Egyptenaren bevel om 
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goed op te letten of er bij een Israëlitische vrouw een kind was 
geboren (wat natuurlijk eenvoudig te zien was aan de buik van die 
vrouw, en te horen als er een baby huilde), te onderzoeken of het 
een jongetje was, en dat dan in de rivier de Nijl te gooien.

Het geloof van Jochebed en Amram

De Egyptenaren werden zo een soort geheime dienst van de Fa-
rao, die zomaar de huizen van de Israëlieten konden binnenvallen 
en hun wrede werk doen. Wat een verdriet moet er onder de Is-
raëlieten zijn geweest…

Maar er was een vrouw, Jochebed, die zich niet liet afschrikken, 
en haar man Amram ook niet. Waarschijnlijk had zij vooraf al een 
plan bedacht en met haar man besproken, voor het geval zij nog 
een jongetje zou krijgen – ze hadden al een zoon die Aäron, en 
een dochter die Mirjam heette. Toen er inderdaad een jongetje 
werd geboren, verborg de vrouw het drie maanden. Dit betekent 
dat ze van alles moest doen om niet te laten merken dat ze zwan-
ger was, en om na de geboorte de baby stil te houden. Na drie 
maanden lukte dat niet meer, en de volgende stap in het plan 
moest nu worden gedaan. Die paste in de lijn van wat de Farao wil-
de, namelijk de jongetjes in de rivier de Nijl gooien. Zij was niet 
ongehoorzaam aan dat bevel, maar gaf er een eigen uitleg aan: ze 
gooide hem niet zomaar in de Nijl, maar deed hem eerst ergens in, 
zodat hij niet meteen zou verdrinken. Ze nam een biezen mand, 
maakte die waterdicht met pek en teer, en legde haar kindje 
daarin. Toen zette ze de mand tussen het riet langs de oever van 
de Nijl. Daarna ging ze naar huis, vast en zeker biddend dat haar 
jongetje door goede mensen gevonden zou worden en niet zou ver-
drinken. Er voeren veel schepen op de Nijl en de rivier mondde uit 
in zee… Er kon dus van alles gebeuren.

Het kind wordt aangenomen als zoon van een prinses

Haar dochtertje Mirjam verborg zich op een afstandje tussen 
het papyrusriet, om te kijken wat er zou gebeuren. Het duurde 
niet lang of er kwam een prachtige boot aan, met een prinses, de 
dochter van de Farao, en haar dienaressen. Ze hielden stil vlakbij 
de plek waar het mandje nog altijd lag, en stapten uit. De prinses 
ging zich baden, en haar dienaressen liepen langs de oever heen en 
weer – misschien om te kijken of er geen pottenkijkers waren. 
Plotseling riep één van hen dat zij een mand in het riet zag. O nee, 
dacht Mirjam misschien, uitgerekend de dochter van de Farao 
moet het vinden. Nieuwsgierig kwamen ze allemaal kijken. Toen de 
prinses hen hoorde praten, vroeg zij wat er aan de hand was. Snel 
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brachten ze haar de mand. 
Langzaam opende ze het 
deksel en zag een heel 
mooi jongetje, dat begon 
te huilen toen het haar 
zag. Gelukkig was de prin-
ses niet zoals haar vader. 
Ze zag meteen dat het een 
Israëlitisch jongetje was, 
en kreeg medelijden. Maar 
wat moest zij doen? Ze 
kon niet zomaar met dit 
Israëlitische baby'tje 
naar huis gaan, want wat 
zou haar vader zeggen? 
Toen Mirjam zag dat tot 
zover alles goed ging, 
kwam zij tevoorschijn en 
liep naar de prinses. Zij 
bood aan onder de Israëli-

tische vrouwen een voedster voor de baby te zoeken. “Ja, doe dat 
maar”, zei de prinses, en Mirjam ging natuurlijk direct haar moe-
der halen. De prinses zei: “Neem dit kind mee en voed het voor 
me. Ik zal u ervoor betalen”. Dit betekende niets anders dan dat 
de prinses het kind wilde adopteren als haar eigen zoon. Zo werd 
het dan ook geregeld. Jochebed was al lang blij dat haar jongetje 
bleef leven, en dat zij er ook zelf nog een tijdje voor mocht zor-
gen. Voor de rest liet zij het aan God over. Ze nam haar jongetje 
mee en voedde het tot het groot genoeg was om naar de prinses 
te gaan. Ze bracht het zelf, en de prinses nam het jongetje lief-
devol aan. Ze zei tegen Jochebed dat zij het Mozes wilde noemen, 
“want”, zei ze, “ik heb hem uit het water gehaald”. Het lijkt wel 
een sprookje, zul je misschien denken, maar baby’s worden wel va-
ker te vondeling gelegd. Ook waren er in Egypte nogal wat proble-
men met bevallingen, zodat de prinses misschien ook dacht dat 
adopteren van een sterke baby beter was dan er zelf een te moe-
ten krijgen. Ook hebben we al eerder gezien dat God de dingen 
wonderlijk kan laten lopen, zoals in het geval van Jozef. Met Mo-
zes had God ook een plan, en daarom moest dit met hem zo gaan.

Mozes wordt opgevoed aan het hof van de Farao

In het verhaal in het boek Exodus wordt verder niets verteld over 
de opvoeding van Mozes. Het gaat meteen verder met de tijd dat 

Afbeelding: childrenschurch.wordpress.com 
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hij volwassen was. Leefde hij in het paleis van de Farao, of had de 
prinses een eigen huis? Heeft de Farao hem als een kleinzoon aan-
genomen en behandeld? Uit wat er op andere plaatsen in de Bijbel 
over Mozes wordt gezegd, zien we dat de prinses hem liet opvoe-
den als haar eigen zoon. Hij kreeg onderwijs – waarschijnlijk van 
de priesters – in alle kennis van de Egyptenaren. Daarvoor heeft 
hij natuurlijk moeten leren lezen en schrijven. Dat voorrecht had-
den alleen belangrijke mensen in Egypte. Dit kwam van pas, omdat 
Mozes later van God de hele geschiedenis van de schepping tot 
het ontstaan van het volk Israël moest opschrijven. Door zijn ken-
nis werd hij in Egypte “een machtig man in woord en daad”.

De Egyptische mythologie over Toth

Mozes hoorde bij zijn opleiding vast al snel over Thoth, de god van de 
wijsheid, de schrijfkunst en de kalender. Hij had het 
schrift uitgevonden en zijn kennis aan de Egyptenaren 
gegeven. Zijn Egyptische naam Djehoety of Tehati is 
afgeleid van de Egyptische naam voor de ibis. Deze vo-
gel is dan ook zijn heilige dier, en de reden waarom hij 
een ibiskop had. Het verband tussen de kalender en de 
ibis is dat de ibissen terugkeren bij de overstroming 
van de Nijl, waarmee een periode op de kalender werd 
aangegeven. Het verband met schrijven, is dat van ibis-
veren schrijfpennen werden gemaakt. Als schrijvergod 
was Thoth de secretaris van de zonnegod Ra.

Thoth ontstond samen met Ra en Maät, de godin van de 
waarheid, rechtvaardigheid en de orde van alles.

Thoth had ook een rol bij het oordeel over de doden. Maät woog hun 
hart als zij in de onderwereld kwamen.. Als dat lichter was dan de 
veer van de waarheid bracht Thoth de dode voor de god Osiris, die 
hem dan toegang gaf tot het hiernamaals. Thoth schreef het oordeel 
van Maät op. Zie de afbeelding hieronder.

Afbeelding Thoth: Wikipedia. Jeff Dahl, ongewijzigd via Creative Commons 
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Bijbelgedeelte: Exodus 2:11 tot 3:22

Mozes pleegt een moord

Mozes groeide op aan het hof van de Farao. Hij was in feite een 
prins, en misschien wel één van de kandidaten om de Farao op te 
volgen. Mogelijk had de Farao één of meer zoons, maar de sterfte 
was hoog in Egypte, en als 
zij zouden overlijden… Er 
wordt niet verteld of Mozes 
een bepaalde taak had toen 
hij volwassen was geworden. 
Wel dat hij op een dag eens 
ging kijken op een bouw-
plaats. Daar zag hij dat de 
Israëlieten dwangarbeiders 
waren. Nu was dat niet onge-
woon. Op zo’n bouwplaats 
werkten Egyptenaren die 
een tijd dienst moesten 
doen voor de Farao, en bui-
tenlanders – krijgsgevange-
nen, slaven en gastarbeiders. 
De Egyptenaren die er werkten werden aardig goed verzorgd, 
maar buitenlanders niet (bij ons niets nieuws onder de zon dus). 
De Israëlieten werden het slechtst behandeld van allen: zij moes-
ten het zwaarste werk doen, het langst werken, en als ze niet 
meer konden werden ze mishandeld. Ze werden geslagen met zwe-
pen, alsof ze ossen voor de ploeg waren.

Uit het verhaal blijkt dat Mozes wist dat hij geen Egyptenaar 
was, maar een Israëliet – een aangenomen zoon van de prinses en 
intussen al veertig jaar oud. Toen hij op de bouwplaats zag dat 
een slavendrijver een Israëliet met de zweep sloeg, werd hij heel 
kwaad. Mozes besloot het op te nemen voor het slachtoffer, en 
bleef wat rondhangen. Toen de slavendrijver ergens stond waar 
niemand hem kon zien, liep Mozes snel naar hem toe, sloeg hem 
dood en begroef hem. Alles bleef rustig; niemand leek iets ge-
merkt te hebben… Maar ook al bedoel je het nog zo goed, en al 

28 Mozes helpt zijn volk en vlucht

Afbeelding: pinterest/m.q-files.com 
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doe je het voor een ander, toch mag je geen eigen rechter spelen. 
Dat wist Mozes ook heel goed. Zijn hart zal hem wel in de keel ge-
bonsd hebben toen hij de man onder het zand had gestopt, want 
er was alle reden om bang te zijn: als de Farao het zou horen, zou 
hij Mozes doden. Maar ook God wist het. Hij ging Zijn volk wel be-
vrijden, maar de tijd was er nog niet rijp voor, en Hij wilde het 
niet op die manier.

De volgende dag ging Mozes weer naar die bouwplaats. Misschien 
om te kijken of wat hij de slavendrijver had zien doen een uitzon-
dering was, en het nu beter was geworden nu hij die slechterik 
had gedood. Misschien wilde hij weten of men al gemerkt had dat 
de man verdwenen was, of nog erger: ze hem ontdekt hadden. 
Maar er leek niets aan de hand. Toen hij nog wat rondliep, zag hij 
dat twee Israëlitische mannen flink ruzie hadden, en elkaar flink 
met hun vuisten bewerkten. Hij had gezien wie er was begonnen, 
liep op hem af en vroeg hem: “Waarom sla je iemand van je eigen 
volk?”, of, volgens het Nieuwe Testament: “Jullie zijn toch broe-
ders? Waarom doen jullie elkaar dan kwaad?” Ondanks dat Mozes 
eruit zal hebben gezien als een hoge Egyptenaar, was de man hele-
maal niet bang – hij was eerder brutaal. Hij duwde Mozes weg, en 
zei: “Wie heeft jou als leider en rechter over ons aangesteld? 
Wou je mij ook doodslaan, net als die Egyptenaar?” De schrik 
sloeg Mozes om het hart: deze man had het dus gezien, en uit zijn 
houding bleek dat hij bereid was hem aan te geven – dat zou een 
hoge piet van de Egyptenaren minder zijn. Hij ging het inderdaad 
doen, en een bouwmeester meldde het in zijn verslag aan de Fa-
rao. Die werd woedend. Dat had hij nu altijd al gedacht: die Isra-
elieten zijn niet te vertrouwen, en onder je ogen zijn ze bezig met 
een opstand. Nu een slavendrijver en straks gaan ze ons allemaal 
te lijf. Dood die Mozes, riep hij…

Mozes vlucht uit Egypte en komt in Midjan

Mozes kon niet anders dan vluchten voor zijn leven. Dagenlang 
snelde hij, gedreven door angst, voort door de woestijn naar het 
oosten, tot hij in het gebied van de Midjanieten kwam – op het 
Arabisch schiereiland. Dit volk stamde af van één van de zonen 
van Abraham – Isaak en Midjan waren halfbroers. Vermoeid ging 
hij bij een put zitten. Uit zo’n put mocht niet iedereen zomaar wa-
ter putten. Dat recht hadden alleen de eigenaars en hun vrienden. 
Soms was de put zelfs een groot deel van de dag afgesloten, en 
werd hij alleen op bepaalde tijdstippen geopend. Op een gegeven 
moment kwam er een kudde schapen en geiten, geleid door zeven 
jonge vrouwen, bij de put. Even later kwamen er herders, die hen 
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daar weg wilden jagen. Die vrouwen moesten maar wachten tot zij 
klaar waren… Toen de herders de drinkbakken voor hun vee be-
gonnen te vullen, stond Mozes op en ging ook water putten. Nadat 
hij enkele drinkbakken had gevuld, riep hij de vrouwen om hun 
kudde te laten drinken. De herders lieten dit kennelijk toe omdat 
Mozes gekleed was als een (hoge?) Egyptenaar. De Egyptenaren 
beheersten toen waarschijnlijk dit gebied. Omdat de vrouwen nu 
niet hoefden te wachten tot het vee van de herders had gedron-
ken, konden ze veel eerder naar huis dan anders. Hun vader Reüel 
was dan ook heel verbaasd toen hij hen zag. Op zijn vraag vertel-
den zij hem wat er was gebeurd. “Waar is hij nu? Waarom hebben 
jullie die man daar achtergelaten. Nodig hem uit om te komen 
eten”, zei hij, toen hij alles gehoord had. Ja, dat wilden die jonge 
vrouwen ook wel: zo’n knappe man… Ze zullen wel giechelend zijn 
weggerend om hem te halen. Na wat aandringen van hun kant ging 
Mozes met hen mee. Reüel was de priester van Midjan. Hij kende 
de God van Abraham, maar wat zijn priesterdienst nu precies be-
tekende vertelt de Bijbel niet. Zijn naam is in de Bijbel verder 
Jetro. Misschien was dat zijn Midjanitische naam. De kennisma-
king beviel Jetro zo goed, dat hij Mozes vroeg te blijven. Mozes 
vond het best, en ging de kudde van Jetro hoeden. Op een dag 
vroeg Jetro aan Mozes wat hij vond van zijn oudste dochter Sip-
pora. Mozes stemde ermee in met haar te trouwen. Zij werd 
zwanger en bracht een zoon op de wereld, die Mozes Gersom 
noemde; “want”, zei hij, “ik ben een vreemdeling geworden, ik woon 
in een land dat ik niet ken”.

God heeft medelijden met de Israëlieten

Jaren gingen voorbij, volgens het Nieuwe Testament 40. De Farao 
die Mozes wilde doden was gestorven. De Israëlieten hielp dat 
niets, want zijn opvolger was net zo erg als hij. Ze klaagden luid-
keels, en God kreeg medelijden met hen. Dit had nu lang genoeg 
geduurd – veel te lang al eigenlijk. De tijd was gekomen waarover 
Hij met Abraham, Isaak en Jakob had gesproken: de tijd dat Hij 
hun nakomelingen het hen beloofde land zou geven. Hun aantal was 
flink gegroeid, zodat zij met voldoende mensen waren om dat gro-
te land Kanaän te vullen met mensen en dieren.

God roept Mozes voor een belangrijke taak

Mozes zwierf vaak dagen, en misschien wel weken, met de kudde 
rond in de woestijnen van Arabië en de Sinaï, op zoek naar gras. 
Op sommige plaatsen zijn daar steppelandschappen, met hier en 
daar wat graspollen. Toen zijn schapen eens zo’n gebied hadden 
afgegraasd, trok hij verder en kwam bij de berg Horeb. Toen hij, 
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zittend op een steen, om zich heen keek, zag hij dat er wat ver-
derop een doornstruik in brand stond. Dat was op zich al vreemd, 
want het bliksemde niet en hij zag 
ook geen mens die een vuurtje kon 
hebben gemaakt. Nog vreemder was 
het dat de struik helemaal niet ver-
brandde: de takken werden niet 
kleiner en de blaadjes bleven er ge-
woon aan zitten… Nieuwsgierig ging 
Mozes een kijkje nemen. Maar toen 
hij vlakbij de struik was gekomen, en 
tot zijn verbazing (of schrik) een 
gezicht in het vuur zag, klonk er een 
stem die hem waarschuwend riep: 
“Mozes! Mozes!” Mozes stond stil en 
zei: “Ik luister”. De stem ging ver-
der: “Kom niet dichterbij, en trek je 
sandalen uit, want de grond waarop 
je staat, is heilig. Ik ben de God van 
Abraham, de God van Isaak en de God van Jakob”. Heilig is anders 
dan het gewone, iets dat apart is, of gehouden moet worden van 
het gewone. Mozes moest de grond rond de doornstruik beschou-
wen als een speciale plek, omdat daar een engel van God was. Eer-
biedig en een beetje bang deed hij zijn sandalen uit, en sloeg zijn 
hoofddoek helemaal om zijn gezicht, zodat hij de engel niet meer 
kon zien.

De engel vertelde hem dat de God van zijn voorouders had gezien 
wat de Egyptenaren deden met de Israëlieten, en ook had ge-
hoord dat zij jammerden over hun moeilijke leven en mishandeling. 
Hij zou hen gaan bevrijden uit de macht van de Egyptenaren, die 
hen gevangen hielden. En als zij vrij waren, zou Hij hen naar het 
goede land brengen, dat God Abraham, Isaak en Jakob had be-
loofd: het land Kanaän. Tot hier toe klonk dit goed in de oren van 
Mozes – al begon hij zich misschien wel af te vragen waarom hém 
dit werd verteld. Dat werd hem al snel duidelijk, want de engel 
ging verder: “Daarom stuur Ik jou naar de Farao: jij moet mijn 
volk, de Israëlieten, uit Egypte wegleiden”. Mozes sputterde te-
gen: “Maar wie ben ik, dat ik naar de Farao zou gaan en de Isra-
elieten uit Egypte zou leiden?” Menselijkerwijs was daar wel wat 
voor te zeggen: hij was een eenvoudige schaapherder, waar de 
Egyptenaren al niets van moesten hebben; daarnaast was hij ge-
vlucht voor het vonnis van de vorige Farao, en ongetwijfeld zou 
dat niet zijn vergeten; en bovendien zouden de Israëlieten niet 
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meer weten wie hij was. Dus was dit een al bij voorbaat verloren 
zaak. Maar God wilde dat Mozes geloofde dat Hij zou doen wat 
Hij gezegd had; dat Hij betrouwbaar is, heilig, anders dan de go-
den van Egypte. Daarom zei de engel: “Ik zal bij je zijn. En dit zal 
voor jou het teken zijn dat Ik je heb gestuurd: als je het volk uit 
Egypte hebt weggeleid, zullen jullie God bij deze berg vereren”. 
Dat klonk mooi, maar eerst moest het maar eens zover komen dat 
ze uit Egypte vertrokken. Misschien om tijd te winnen, vroeg hij in 
de Naam van welke God hij tot de Israëlieten moest spreken. De 
engel zei dat God “Ik zal (er) zijn” (in onze Bijbels weergegeven 
als HEER, HERE, of HEERE, omdat de Joden de Naam niet wilden 
noemen of schrijven) genoemd wilde worden. Dat klinkt misschien 
wat vreemd, maar denk even na over wat Hij hiermee bedoeld kan 
hebben… God zei dat Hij de God van Abraham, Isaak en Jakob 
was. Die waren weliswaar al lang geleden gestorven, maar God had 
hen beloofd dat hun nakomelingen in het hen beloofde land Kanaän 
zouden wonen. Dus God zei door deze Naam, dat Hij nog altijd de 
God van Abraham, Isaak en Jakob was, en dat zou laten zien door 
te doen wat Hij hen had beloofd: hun nakomelingen bevrijden uit 
Egypte en brengen naar Kanaän, waar zij in vrijheid en overvloed 
zouden kunnen wonen.

De engel legde Mozes uit wat hij moest doen: naar Egypte gaan, 
de oudsten van de Israëlieten samenroepen voor een vergadering, 
en hen vertellen wat hem was opgedragen en wat God van plan was 
te doen. De engel verzekerde hem dat de oudsten naar hem zou-
den luisteren. Gezamenlijk moesten zij dan naar de Farao gaan. 
“Zeg hem dat de HEER, de God van de Hebreeën [zo werden de 
Israëlieten door de Egyptenaren genoemd], naar jullie toegekomen 
is, en vraag hem toestemming om drie dagreizen ver de woestijn in 
te trekken om de HEER, jullie God, offers te brengen”. Geen op-
stand dus, of een brutaal optreden, maar een rustig verzoek. Maar 
de engel zei er ook bij, dat de Farao dat niet zou toestaan, en pas 
bereid zou zijn dit te doen nadat hij met harde hand door God ge-
dwongen zou zijn. Hij zou heel bijzondere dingen doen, die de 
Egyptenaren zover zouden brengen dat ze hen maar wat graag 
zouden zien vertrekken, en bereid waren hen alles te geven wat 
zij maar vroegen: al hun rijkdom.
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Bijbelgedeelte: Exodus 4:1 tot 5:23

Mozes heeft allerlei bezwaren

Nadat de engel Mozes had verteld wat hij moest doen en zeggen 
in Egypte, en dat God ervoor zou zorgen dat de Egyptenaren de 
Israëlieten vrij zouden laten, zag hij het nog steeds niet zitten. 
Hij woonde nu 40 jaar in Midjan en had het prima naar zijn zin, 
met zijn vrouw en zoon, zijn schoonvader, zijn schoonzussen en de 
kudde. Hij had eigenlijk niets meer met de Israëlieten. Waar-
schijnlijk vanwege zijn eerdere ervaring met die Israëliet, die te-
gen hem had gezegd: “wie heeft jou als leider en rechter over ons 
gesteld?”, zei hij: “Ze zullen me vast niet geloven en niet naar me 
luisteren”. De engel gaf Mozes daarom 
een wonderteken, dat hij in de verga-
dering met de oudsten moest laten 
zien: hij vroeg Mozes zijn herdersstaf 
op de grond te gooien. Toen Mozes dat 
deed, veranderde die in een gevaarlij-
ke slang. Verschrikt stapte Mozes 
achteruit, maar de engel vroeg hem nu 
de slang bij zijn staart te grijpen. 
Voorzichtig liep hij naar de slang, 
greep hem bij zijn staart… en meteen 
had hij weer zijn staf in de hand. Als 
hij dit zou doen in de vergadering, zou het de oudsten ervan over-
tuigen “dat de HEER, de God van hun voorouders, de God van Abra-
ham, de God van Isaak en de God van Jakob, aan jou verschenen 
is”, verzekerde de engel hem. En voor het geval zij toch zouden 
twijfelen, kreeg hij nog een tweede teken dat hij voor hun ogen 
moest doen: Steek je hand eens in je kleed, en haal hem er dan 
weer uit. Toen hij dat deed, zag hij tot zijn afgrijzen dat de hand 
melaats was, dus vol uitslag zat. De engel zei hem hetzelfde nog 
eens te doen. Nu was zijn hand weer gezond… gelukkig. Dat zou 
overtuigend moeten zijn, zei de engel. Mozes kreeg zelfs nog een 
derde wonderteken, dat hij mocht doen – voor het geval dat ze na 
die twee wonderen toch zouden weigeren naar hem te luisteren. 
Dan moest hij water uit de Nijl scheppen en op het land gieten, en 
dat water zou bloed worden.

29 Mozes gaat terug naar Egypte
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Nu, hiermee moest Mozes er toch zelf ook wel van overtuigd zijn 
dat een engel van God met hem sprak, en dat hij Zijn opdracht 
moest kunnen uitvoeren, en dat die zou lukken. Maar niets was 
minder waar: hij wilde echt niet. “Neemt U mij niet kwalijk, Heer, 
maar ik ben geen goed spreker. Dat is altijd zo geweest, en daar 
is geen verandering in gekomen nu u tegen mij, Uw dienaar, gesp-
roken hebt. Ik kan nooit de juiste woorden vinden”, zei hij. Wat 
een zwak argument was dat… Als God Mozes zond voor deze op-
dracht, zou Hij hem dan ook niet helpen te spreken? “Wie heeft 
de mens een mond gegeven? Wie maakt iemand stom of doof, 
ziende of blind? Wie anders dan Ik, de HEER? Ga nu, Ik zal bij je 
zijn en je de woorden in de mond leggen”, zei de engel. “lk zal bij 
je zijn”, is hetzelfde als de Naam van God: “Ik zal (er) zijn”. God 
gaf Mozes dus de zekerheid dat hij door Zijn aanwezigheid en 
werkzaamheid (we zeggen ook wel: door Zijn Geest) de juiste din-
gen op de juiste manier zou kunnen zeggen.

Maar Mozes bleef bij zijn weigering: “Neemt U mij niet kwalijk, 
Heer, stuur toch iemand anders, wie U maar wilt”. Dat was onge-
loof en ongehoorzaamheid. Waarom zou iemand anders het wel 
kunnen en hij niet? De engel werd daarom boos op hem. Hij zei en-
kele opmerkelijke dingen: “Je hebt toch een broer, de Leviet 
Aäron! Ik weet dat hij welbespraakt is. Hij is al naar je onderweg 
en zal blij zijn je te zien. Vertel jij hem wat hij moet zeggen. Ik 
zal bij jullie zijn als je moet spreken en jullie ingeven wat je moet 
doen. Hij zal in jouw plaats het volk toespreken: hij zal jouw mond 
zijn, jij zult zijn god zijn. En neem je staf in je hand, want daar-
mee moet je de wonderen doen”. Ook stelde de engel hem gerust, 
door te vertellen dat hij veilig naar Egypte kon gaan, omdat alle 
mensen die hem wilden doden gestorven waren.

Maar: wist Mozes wie zijn echte familie was, en dat Aäron zijn 
broer was? En: hoe wist Aäron waar Mozes was? Even verder zien 
we dat God ook tot Aäron had gesproken, en gezegd dat hij naar 
Mozes moest gaan. En wat bedoelde God met “jij zult zijn god
zijn”? Natuurlijk werd Mozes niet God; maar hij kreeg gezag van 
God, en de mensen moesten zijn woorden en daden daarom zien 
alsof God die Zelf sprak en deed. Hij werd een woordvoerder van 
God, zoals de engel die met hem sprak. De oudsten en rechters 
van het volk Israël werden later ook goden genoemd. God gaf Mo-
zes nu in alles zijn zin: Er zou iemand anders gaan – maar hij 
moest wel zelf mee, want hij moest zijn broer doorgeven wat God 
hem door de engel zei – en hij hoefde niet zelf te spreken. Nu kon 
Mozes niet anders dan doen wat God hem had opgedragen.
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Mozes op weg naar Egypte

Mozes ging met de kudde op weg naar huis. Daar gekomen ging hij 
naar zijn schoonvader Jetro, en zei hem dat hij graag naar Egypte 
wilde gaan, om te zien hoe het met zijn volk en familie was, en dat 
hij zijn vrouw en zoon mee wilde nemen. Zijn schoonvader begreep 
dat, en zei: “Ga in vrede”. Ze maakten zich klaar voor de reis en 
vertrokken. De staf was Mozes niet vergeten…

In de loop van de veertig jaar dat hij in Midjan verbleef, was Mo-
zes een ander mens geworden. In Egypte deed hij meteen wat in 
zijn hoofd opkwam, en deed dan verkeerde dingen, zoals die 
moord. Nu was hij rustig, geduldig, niet egoïstisch en eerzuchtig, 
of uit op wraak. Later in de Bijbel wordt hij bescheiden – in ande-
re Bijbels zachtmoedig, nederig – genoemd; en zelfs dat er nie-
mand zo bescheiden was als hij.

Onderweg besneed Mozes zijn zoon, zodat hij opgenomen werd in 
het verbond dat God met Abraham had gesloten. Zijn broer Aäron 
kwam hem inderdaad tegemoet. Wat een geweldig weerzien moet 
dat zijn geweest: ze kusten elkaar hartelijk, en Mozes vertelde 
hem alles wat er was ge-
beurd en wat zij moesten 
doen. Ook sprak God op-
nieuw door de engel tot 
Mozes, en zei dat hij alle 
wonderen moest doen die 
God hem had opgedragen. 
Maar hij vertelde er ook 
bij dat de Egyptenaren er 
niet van onder de indruk 
zouden zijn, en zij de Is-
raëlieten niet zouden wil-
len laten gaan, omdat zij 
hen nodig hadden voor hun bouwwerken. God zei: “Ik zal ervoor 
zorgen dat hij hardnekkig weigert het volk te laten gaan”. Was 
het dan Gods ‘schuld’ dat de Egyptenaren de Israëlieten niet zou-
den willen laten gaan? Natuurlijk niet! De mens heeft een vrije wil 
en kan zelf kiezen wat hij doet. God weet wat wij doen en zullen 
doen. Hij wist dus dat hoe meer Hij zou zeggen en doen, en hoe 
erger het voor de Egyptenaren werd, hoe koppiger zij zouden wor-
den. Zij wilden de Israëlieten, koste wat kost, niet laten gaan. Dit 
liet God toe, omdat Hij een einde aan de macht van Egypte wilde 
maken, zodat dit land geen gevaar zou zijn als de Israëlieten een-
maal in Kanaän zouden wonen.
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De vergadering met de oudsten van de Israëlieten

In Egypte gekomen gingen Mozes en Aäron naar het gebied waar 
de Israëlieten woonden. Daar riepen ze de oudsten van het volk 
bij zich. Aäron vertelde hen wat de HEER Mozes gezegd had, 
waarna Mozes de wonderen liet zien. Dat overtuigde de oudsten. 
Vol blijdschap over de verhoring van hun gebeden, bogen zij zich 
eerbiedig diep voor de HEER neer, waarna zij aan al hun volksgeno-
ten gingen vertellen wat er stond te gebeuren.

Het eerste bezoek aan de Farao

Hierna lieten Mozes en Aäron zich aandienen bij de Farao. Toen 
zij ontvangen konden worden, zei-
den zij tegen hem: “Dit zegt de 
HEER, de God van Israël: Laat 
Mijn volk gaan, om in de woestijn 
ter ere van Mij een feest te vie-
ren”. De Farao was niet gewend 
om zelf bevolen te worden. Min-
achtend en trots antwoordde hij: 
“Wie is die HEER, dat Ik hem zou 
gehoorzamen? Waarom zou ik de 
Israëlieten laten gaan? Ik ken de 
HEER niet en de Israëlieten laat ik 
niet gaan”. Mozes en Aäron ver-
telden hem, dat als hij dit niet 
zou doen, de Israëlieten door hun 
God wel eens gestraft zouden 
kunnen worden met de pest – een 

erg besmettelijke en vaak dodelijke ziekte, waar de Egyptenaren 
vreselijk bang voor waren. Maar de Farao vertrouwde op zijn eigen 
goden. Dat zouden zij niet toelaten. Hij was immers de vertegen-
woordiger van Ra, de zonnegod! “Mozes en Aäron, hoe durft u het 
volk van zijn werk afhouden? Vooruit, aan het werk!”, bulderde hij.

De dwangarbeid wordt twee keer zo zwaar

Toen gebeurde er iets waar Mozes en Aäron helemaal niet op had-
den gerekend. De Israëlieten moesten stenen maken van klei en 
stro; dat stro werd van het land gehaald en klein gemaakt, en zij 
konden uit de voorraad halen wat zij nodig hadden. Nu gaf de Fa-
rao de slavendrijvers en opzichters bevel de Israëlitische slaven 
geen stro meer te geven; ze moesten zelf maar stoppels gaan zoe-
ken en die gebruiken, en… het aantal te maken stenen bleef gelijk. 
“Ze zijn lui! Daarom roepen ze dat ze hun God offers willen gaan 
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brengen. Ze moeten harder aan het werk gezet worden, dan heb-
ben ze geen tijd meer om naar zulke verzinsels te luisteren”, zei 
hij – of schreeuwde hij waarschijnlijk van woede. Nadat de slaven-
drijvers en opzichters de Israëlieten het bevel van de Farao had-
den doorgegeven, gingen de Israëlieten het hele land door om 
stoppels te verzamelen. Die zijn veel kleiner dan stro, dus er is 
veel minder van. Het was een heel werk om zoveel stoppels als er 
nodig waren te vinden en naar de bouwplaats te brengen. Natuur-
lijk konden ze dan niet evenveel stenen maken als daarvoor, hoe 
hard zij ook werkten. Toen enkele dagen later het aantal stenen 
werd geteld, bleek dat er minder waren gemaakt. Hun opzichters, 
Israëlitische mannen die door de Egyptenaren waren uitgekozen, 
werden daarom door de Egyptische slavendrijvers met zwepen af-
geranseld. Om dit onrecht gingen ze hun beklag doen bij de Farao: 
“Waarom behandelt u uw dienaren zo? We krijgen geen stro meer, 
en toch worden we gedwongen om stenen te maken. En wij worden 
afgeranseld, terwijl de schuld bij uw volk ligt”. Maar de Farao 
bleef bij zijn besluit: “Lui zijn jullie, alleen maar lui! Daarom willen 
jullie offers aan de HEER gaan brengen. Vooruit, onmiddellijk aan 
het werk! Jullie krijgen geen stro, en jullie leveren hetzelfde aan-
tal stenen”. Toen zagen ze pas echt in hoe slecht het er met hen 
voorstond: het was niet iets dat de slavendrijvers hadden be-
dacht, maar dat de Farao zelf had bevolen.

Bij het verlaten van het paleis stonden Mozes en Aäron op hen te 
wachten. De opzichters keken boos naar hen en riepen: ‘We hopen 
dat de HEER jullie hiervoor zal straffen. De Farao heeft een 
slechte indruk van ons gekregen, en door wat jullie hem hebben 
gevraagd, hebben jullie hem een argument gegeven ons te laten 
werken tot we er dood bij neervallen”. Mozes was verbijsterd, 
maar hij ging in gebed tot God, en vroeg Hem: “HEER, waarom be-
handelt U dit volk zo slecht? Waarom hebt U mij hierheen ge-
stuurd? Vanaf het moment dat ik bij de Farao ben gekomen en 
hem in Uw Naam heb toegesproken, wordt het volk nog slechter 
door hem behandeld. U hebt Uw volk niet bevrijd – integendeel”. 
Zijn gebed werd dus meer een klacht. Maar had God Mozes niet 
gezegd dat de Farao zou weigeren hen te laten gaan? En ook dat 
hij hen pas zou laten gaan nadat God hem met krachtige hand, 
door wonderbaarlijke dingen, had gestraft?
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Bijbelgedeelte: Exodus 6:1 en 7:8-8:11

Het antwoord van de HEER op de klacht van Mozes

Nadat Mozes zich had beklaagd bij de HEER, dat Hij Zijn volk niet 
had bevrijd en dat de Farao hun toestand nog veel moeilijker had 
gemaakt, antwoordde de HEER hem: “Nu zul je zien wat Ik de Fa-
rao ga aandoen: Ik zal hem met harde hand dwingen Mijn volk te 
laten gaan, hij zal het zelfs uit zijn land wegjagen”. Waarom de 
Farao dit zou doen, had de HEER Mozes verteld, toen hij door de 
woestijn op weg was naar Egypte. Hij had Mozes toen opgedragen, 
dat hij tegen de Farao moest zeggen: “Dit zegt de HEER: Israël is 
Mijn zoon, Mijn eerstgeboren zoon. Ik heb je bevolen Mijn zoon 
te laten gaan om Mij te vereren, maar dat heb je geweigerd. Daar-
om zal Ik je eerstgeboren zoon doden”. Dit zou voor de Farao zo’n 
verschrikkelijke klap zijn – misschien was het wel zijn enige zoon, 
zijn opvolger – dat hij het niet langer kon verdragen. Maar zover 
was het nog niet: God zou hem maar liefst negen keer ernstig 
waarschuwen, en dus de kans geven te doen wat Hij van hem 
vroeg, voordat die vreselijke straf zou komen. Wat een geduld 
heeft God toch met ons mensen als wij ongehoorzaam zijn…

Mozes en Aäron moeten weer naar de Farao

Mozes en zijn broer Aäron moesten weer naar de Farao gaan. 
Aäron moest alles zeggen wat de HEER tot Mozes zei, en ook de 
wondertekenen doen die de engel Mozes had laten zien. Hij gooide 
zijn herdersstaf op de grond, en die werd een grote slang.

De Farao zag de grote slang van Mozes en Aäron als een slang van 
de kwade god Apep, en lachte er om. Hij was ervan overtuigd dat 
Ra sterker was dan deze kwade god. Bovendien zou de godin Wad-
jet hem en de god Seth zijn god Ra beschermen. Daarom zei hij 
dat zijn geleerden en tovenaars dat ook wel konden. Hij liet ze 
roepen, en die zeiden wat magische spreuken, zoals tovenaars 
doen, waarna ieder zijn staf op de grond gooide; en ja hoor… ze 
werden allemaal slangen. De Farao en zijn tovenaars keken triom-
fantelijk: de God van Mozes en Aäron was niet machtiger dan Isis, 
de godin van de magie (zie blz 172). Misschien keken Mozes en 
Aäron wat beteuterd, maar de HEER was nog niet klaar: de slang 

30  De HEER komt
om Zijn volk te bevrijden
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van Aäron at alle andere slangen op. Daarna greep Aäron ‘zijn’ 
slang, die weer veranderde in zijn herdersstaf. Dit had de Farao 
goed moeten begrijpen: de beschermgoden Seth en Wadjet waren 
minder sterk dan de God van Mozes en Aäron! Niet zij hadden Ra 
en de Farao beschermd, maar de HEER beschermde Mozes en 
Aäron, en waarschuwde zo de Farao. De onmacht van zijn goden 
zou een einde maken aan de vruchtbaarheid en welvaart van Egyp-
te, een aantasting van het leven van mensen en dieren, en uitein-
delijk tot chaos en de ondergang van het Rijk van Ra en zijn Farao.

De eerste plaag over Egypte: water wordt bloed

De Farao dacht niet zo ver door, want hij vroeg zich af hoe zijn 
grote bouwwerken af moesten komen zonder de Israëlieten, en 
daarom wilde hij hen niet laten gaan. Nadat Mozes en Aäron het 
paleis hadden verlaten, zei de HEER tot Mozes dat zij de volgende 
ochtend naar de Farao moesten gaan, als die zich in de Nijl ging 
baden, en hem opnieuw vragen het volk te laten gaan.

Eerst moest Aäron de Farao aankondigen wat de grote Koning, de 
HEER van hemel en aarde en alle leven, zou doen: “De HEER, de God 
van de Hebreeën, heeft mij naar u toegestuurd om te zeggen: 
‘Laat Mijn volk gaan om Mij in de woestijn te vereren.’ Tot nu toe 
hebt u niet willen luisteren. Daarom – zo zegt de HEER – zal Hij u 
laten zien Wie Hij is. Ik zal met deze staf op het water van de 
Nijl slaan, en dat zal dan in bloed veranderen. De vissen gaan dood 
en de rivier zal zo gaan stinken dat de Egyptenaren het wel zullen 
laten nog van het water te drinken”. Daarna strekte Aäron zijn 
staf over de Nijl uit, sloeg op het water en draaide rond, zodat 
zijn staf in alle richtingen wees. Al het water van de Nijl veran-
derde in bloed, ook dat van alle daarmee verbonden kanalen, moe-

De cobra

Dit wonderteken van de staf en de slang is belang-
rijk in verband met wat er verder gebeurde. De 
slang (cobra) was in Egypte het symbool van macht 
en heerschappij over vruchtbaarheid en welvaart 
van het land. In de mythes had de god Geb (god van 
de aarde) de Farao aangewezen als drager van de 
cobra en wettige heerser over Egypte. De Farao’s 
toonden dat met een cobra (uraeus) op hun hoofd 
(zoals ook de zonnegod Ra had) en hun scepter 
(heersersstaf). Deze cobra beeldde de godin Wad-
jet uit, die de taak had Ra en de Farao te bescher-
men door vuur te spuwen in de ogen van de vijand.
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De Egyptische mythologie over de zonnegod en zijn Farao

De Egyptenaren geloofden dat het evenwicht tussen orde en chaos in 
stand werd gehouden door de goden en hun vertegenwoordiger op aar-
de, de koning, de Farao. Ze noemden die orde ‘maät’. De godin Maät 
belichaamde het universum als plaats van orde door evenwicht, harmo-
nie en waarheid. De Farao deelde als kind van de goden hun goddelijk-
heid, en was de verbinding tussen de mensen op aarde en het hemelse 
godenrijk. Hij was dus meer dan staatshoofd, omdat hij de belangrijke 
taak had de ‘maät’ in Egypte te handhaven voor de vruchtbaarheid van 
het land en zijn bewoners. En het is juist op dat punt waar God hem en 
Egypte met Zijn plagen treft.

Zoals in veel primitieve religies was in Egypte de zon de god van de 
dag. Hij ontstond op de oerberg van de schepping. De naam van de zon-
negod was Ra of Re, de universele bron van energie. Hij kon zowel 
schepper als vernietiger zijn., en was verantwoordelijk voor de rijke 
oogsten van het door de Nijl overstroomde land en de barre woestijn.

Maar er was ook een nacht, waarin de zon niet scheen en door de 
nacht (die stond voor de onderwereld) reisde. Ra had daar een machti-
ge en eeuwige tegenstander: de slan-
gendemon Apep. Bij zonsondergang 
probeerde hij Ra op te slokken en alle 
leven te vernietigen. Want als de zon 
niet meer opkwam, zou geen leven 
meer mogelijk zijn. Ra moest zorgen 
voor orde in de chaos van het duister, 
de ‘maät’. De opkomst van de zon ver-
telde dat Ra Apep had overwonnen. 
Zoals bij alle mythen zijn er verschil-
lende verhalen. In één daarvan ver-
nietigde de godin Wadjet de slangen van Apep. In een ander verjoeg 
de god Seth het monster. Het bloed van de gewonde Apep kleurde de 
hemel rood als teken van de overwinning van de zonnegod.

Zoals de zon had Ra verschillende verschijningsvormen. Bij zonsopgang 
baart Noet hem als Kepri (de zich ontwikkelende), De beroemde pira-
miden zijn een afbeelding van de oerberg van zijn geboorte. Als rij-
zende zon was hij Re-Horakhte, een verbinding tussen Re en Horus. 
Aan het eind van de dag was hij Atoem of Re-Atoem. Horus betekent 
meester van de lucht. Hij heerste over het land van de levenden, 
Egypte. Elke Farao werd geëerd als de levende Horus, de vleeswording 
van Horus op aarde. Na zijn dood zette de Farao zijn koninklijke rol 
voort als hij afdaalde naar de onderwereld, en één werd met de heer-
ser van de onderwereld, Osiris (zie bladzij 172). Elke nieuwe Farao 
respecteerde zijn voorganger als zijn vader. Deed hij dat niet, en liet 
hij hem weg of wiste hij hem uit de geschiedenis, dan hield zijn voor-
ganger op te bestaan, ook voor de eeuwigheid.

Apep wordt verslagen door Ra. Afbeelding cc.by.sa and/or GFDL 
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rassen en zelfs het Nijlwater in de waterbakken. Zeven dagen 
bleef alle open water bloed. De vissen in de Nijl gingen dood en 
het water stonk verschrikkelijk. Iedereen moest in de grond gra-
ven om drinkwater te vinden en te overleven.

De Egyptenaren kenden Sobek als god van het water. De Nijl zou 
zijn ontstaan uit zijn zweet. Hij had de kop van een krokodil en 
symboliseerde de vruchtbaarheid van de Nijl en de kracht van de 
Farao’s. Het teken moest laten zien dat het met de kracht van de 
Farao gedaan was, omdat Sobek niet kon verhinderen dat de Nijl 
een dood brengende in plaats van leven brengende rivier werd. 
Maar ook nu bleken de tovenaars hetzelfde te kunnen: ze veran-
derden water dat ze uit de grond hadden gehaald in bloed. En na-
dat het water in de Nijl en alle daarmee verbonden kanalen weer 
drinkbaar was geworden, veranderde Farao opnieuw niet van ge-
dachten. Sobek en ook Isis hadden hem toch geholpen?

Er is ook een verband met het teken van de slang. Als Ra de de-
mon Apep niet had overwonnen, zou de heerschappij van de Farao 
ten einde komen. Er zou geen leven in Egypte meer mogelijk zijn. 
Het teken dat Apep was overwonnen, was dat de hemel rood 
kleurde van zijn bloed. Nu liet de HEER, als teken van Zijn over-
winning op de Farao en Ra, de Nijl rood van bloed kleuren – de ri-
vier waarvan zij voor hun leven afhankelijk waren. Roodkleuren van 
de lucht zou niet geschikt zijn, omdat de Farao dan zou denken Ra 
had overwonnen. De Nijl was rood door het bloed van Sobek.

Dit was het eerste van de grote wondertekenen, die God deed om 
de Farao zover te krijgen dat hij de Israëlieten liet gaan.

De tweede plaag over Egypte: kikkers

Hierna moesten Mozes en Aäron weer naar de Farao gaan om hem 
te vragen het volk te laten gaan, en hem aan te kondigen: 
“Weigert u dat, dan straf Ik uw hele rijk met een kikkerplaag. De 
Nijl zal wemelen van de kikkers; ze zullen uit het water komen en 
uw paleis binnendringen, tot in uw slaapkamer en uw bed toe, en ze 
komen in de huizen van uw hovelingen en van uw hele volk, zelfs in 
uw oven en baktroggen. Ze zullen ook op u en op uw volk en uw ho-
velingen springen”.

Omdat de Farao weigerde het volk te laten gaan, strekte Aäron 
zijn staf uit over de Nijl en draaide weer rond om zijn staf over 
het hele land te laten wijzen. Onmiddellijk sprongen er kikkers uit 
de Nijl. Eerst een paar, toen meer en meer. Ook uit de kanalen en 
moerassen sprongen zij te voorschijn. Het werden er zoveel dat 
het hele land er vol mee werd. De Farao gruwde van al die kikkers 
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Waarom kikkers?
In de Egyptische godenwereld was de godin 
Heket de beschermster bij de gevaren van 
zwangerschap en geboorte. Een vroedvrouw 
heette dienares van Heket. Er is hier mis-
schien een verband met de vroedvrouwen die 
alle Israëlitische jongetjes bij de geboorte 
moesten doden. Heket werd afgebeeld met 
kikkerkop of helemaal als kikker. Samen met 
de oergoden Chnoem en Osiris was Heket ver-
antwoordelijk voor de schepping.

Dit wonderteken van kikkers wees de Farao erop dat niet Heket ver-
antwoordelijk was voor de schepping van alle wezens, maar de HEER, 
de God van de Israëlieten. Hij kon zoveel kikkers scheppen als Hij 
wilde, en ze ook weer laten verdwijnen. En hoeveel Hekets of andere 
scheppende en beschermende goden ze ook zouden hebben, ze zouden 
niets kunnen doen wat de HEER niet wilde.

Afbeelding Heket: Mistrfanda14 - Eigen werk, CC BY-SA 3.0 

in zijn paleis. Hij kon niet baden, niet eten, niet naar bed. Overal 
zaten kikkers in… En slapen zou toch niet kunnen, omdat het ge-
kwaak oorverdovend was.

Het ellendige was dat ze niet weggingen, of na een week dood gin-
gen. En als je er een paar honderd doodsloeg, waren er enkele 
ogenblikken later weer net zo veel. Ook de magiërs konden ze niet 
met hun formules wegtoveren. Daarom liet de Farao Mozes en 
Aäron komen en vroeg hen: “Bid tot de HEER dat Hij mij en mijn 
volk van die kikkers verlost, dan zal ik het volk laten gaan om de 
HEER offers te brengen”. Hij begreep dus goed dat alleen de God 
Die al die kikkers kon laten komen, ze ook weer weg kon laten 
gaan. Dat was nodig, zodat hij zou gaan inzien Wie de alleenmach-
tige God is. Mozes vroeg hem wanneer hij wilde dat hij tot de 
HEER ging bidden, en de Farao vroeg hem dat de volgende dag te 
doen. “Zoals u wilt”, zei Mozes, “Dan zult u beseffen dat er nie-
mand is als de HEER, onze God, want de kikkers zullen uit uw paleis 
en uit de huizen van uw hovelingen en uw volk verdwijnen en er zul-
len alleen nog kikkers in de Nijl overblijven”. De volgende dag 
smeekte Mozes de HEER de kikkers te laten verdwijnen, en de 
HEER deed wat Mozes vroeg: de kikkers stierven. De mensen ver-
zamelden de dode kikkers en gooiden ze op hopen, die ontzettend 
stonken. Iets wat de Egyptenaren vreselijk vonden, omdat het hen 
herinnerde aan ziekte en dood. Het wees hen echter ook op de 
onmacht van de godin Heket. Maar toen de Farao merkte dat de 
kikkers echt weg waren, weigerde hij koppig te doen wat hij had 
toegezegd. Zijn beschermende goden hadden toch gewonnen?
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Bijbelgedeelte: Exodus 8:12 tot 9:35

De derde plaag over Egypte: steekmuggen

De twee eerste plagen troffen de Egyptenaren wel in hun dage-
lijks leven, maar ze tastten hun lichamen niet aan. Omdat de Fa-
rao de Israëlieten hierna niet wilde laten gaan, zond de HEER een 
ander soort plagen. Deze konden de magiërs niet nadoen, en ze 
tastten de lichamen van de Egyptenaren en hun vee aan.

De eerste daarvan, de derde plaag, was een enorme hoeveelheid 
steekmuggen. Aäron sloeg met zijn staf op de grond, en meteen 
veranderde het stof in miljoenen muggen, die op mensen en dieren 
gingen zitten. Mogelijk waren dit zandvliegjes, hele kleine mugjes, 
die ’s avonds en ’s nachts vooral rond de 
mond en de ogen steken. Met je ogen zie 
je en met je mond praat je. Misschien wil-
de God hen erop wijzen dat ze wel keken, 
maar niet zagen dat God in Egypte aanwe-
zig was om Zijn volk te bevrijden, en dat 
ze een grote mond hadden tegen Hem. 
Met dikke ogen en mond van de bultjes is het lastig kijken en pra-

ten… Bijzonder is dat de god Seth volgens de Egypte-
naren de vijand van de mens was. Hij was de god van 
de aarde, de chaos, de woestijn, de kale grond, het 
stof. Door uit het stof muggen te laten ontstaan, liet 
God zien dat Hij machtiger – en dus een grotere vij-
and van de Egyptenaren – was dan Seth. Omdat de 
magiërs geen muggen uit het stof konden maken, zei-
den ze: “Hier moet een god de hand in hebben”. Een 
god, maar kennelijk niet Seth. Maar toen de muggen 
weer weg waren, dacht de Farao misschien dat Seth 
de toestand toch hersteld had, en liet hij de Isra-
elieten weer niet gaan.

De vierde plaag over Egypte: steekvliegen

De muggen waren lastig: er waren er erg veel, ze kriebelden als ze 
op je zaten, en als ze je prikten had je een tijdje jeukende bult-
jes bij je ogen en mond, maar na een paar dagen was dat over. 
Met de volgende plaag was dat heel anders.

31 Nog meer plagen in Egypte

Afb. zandvlieg: Wikipedia; Seth: Jeff Dahl, ongewijzigd via Creative Commons 
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Mozes en Aäron moesten van de HEER weer in alle vroegte naar de 
Farao gaan, als hij zich ging baden in de Nijl, en tegen hem zeg-
gen: “Dit zegt de HEER: Laat Mijn volk gaan om Mij te vereren. 
Wilt u Mijn volk niet laten gaan, dan stuur Ik steekvliegen af op u 
en op uw hovelingen, uw volk en uw huizen. In de huizen van de 
Egyptenaren en waar ze maar gaan of staan, zal het wemelen van 
de steekvliegen”. Maar er zou nog iets bijzonders gebeuren: van 
de eerdere drie plagen hadden de Israëlieten ook last; vanaf nu 
zou Gosen – het gebied waar de Israëlieten woonden – geen last 
van de plagen meer hebben. God heerst dus niet alleen over de 
natuur, het leven, maar kan daarin ook, wanneer, waar en bij wie 
Hij wil, ingrijpen. Dit moest de Egyptenaren laten “beseffen dat 
Ik de HEER, aanwezig ben in uw land”.

De volgende dag deed de HEER wat Hij gezegd had: overal in Egyp-
te drongen grote zwermen steek-
vliegen het paleis en de huizen bin-
nen. Mogelijk waren dit stalvliegen 
(stekende huisvliegen). Die zitten 
gewoonlijk bij vee, maar bij grote 
aantallen en te weinig vee vallen ze 
ook mensen lastig. Dat doen ze 
overdag. Hun steek is extreem pijn-
lijk, en ze zuigen bloed op van hun 

slachtoffers. Daarna kan er een jeukerig of brandend gevoel ont-
staan. Bij grote aantallen steekvliegen verzwakken de slachtof-
fers door bloedverlies en de irritaties die kunnen ontstaan. Ook 
kunnen de vliegen ziekten overbrengen. Misschien dat er daarom 
in de Bijbel staat dat ze in Egypte grote schade aanrichtten. Wat 
het ook was, ze hadden er ontzettend veel last van.

Om er vanaf te komen had de Farao een slimmigheidje bedacht: 
Hij liet Mozes en Aäron komen, en zei: “Goed, ga uw God maar of-
fers brengen, maar blijf in mijn land”. “Dat is onmogelijk. De of-
fers die wij de HEER, onze God, moeten brengen, zullen de Egypte-
naren weerzinwekkend vinden. Als we in hun bijzijn dergelijke of-
fers brengen, stenigen ze ons nog”, zei Mozes, en vroeg of zij drie 
dagreizen ver de woestijn in mochten trekken. De Farao vond dat 
uiteindelijk goed, als ze niet te ver weg gingen. “En”, vroeg hij, 
“bid voor mij”. Hij bedoelde natuurlijk om de HEER te vragen hem 
te verlossen van die ellendige steekvliegen. Mozes beloofde met-
een na het verlaten van het paleis te bidden; dan zouden de vol-
gende dag de steekvliegen verdwenen zijn. Maar hij zei er wel bij: 
“Bedriegt u ons niet nog een keer en weiger niet het volk te laten 
gaan om de HEER offers te brengen”.

Afbeelding stalvlieg: thepigsite.com 
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Mozes bad tot de HEER, en de volgende dag liet Hij de steekvlie-
gen verdwijnen. Maar… de Farao hield zich niet aan zijn woord: 
koppig liet hij de Israëlieten niet gaan.

De vijfde plaag over Egypte: de pest

Daarom moesten Mozes en Aäron naar het paleis van de Farao 
gaan. Dit keer om hem aan te kondigen dat, als hij bleef weigeren 
het volk te laten gaan om de HEER te vereren, er een zware vee-
pest zou uitbreken. Al hun paarden, ezels, kamelen, runderen, 
schapen en geiten zouden erdoor getroffen worden, maar het vee 
van de Israëlieten niet; want: “de HEER zal onderscheid maken 
tussen het vee van de Israëlieten en dat van de Egyptenaren: de 
Israëlieten zullen geen enkel dier verliezen”. Dat zou hen laten 
zien wat de God van de Israëlieten kon. Het tijdstip had Hij ook al 
vastgesteld: de volgende dag.

En zo gebeurde het… De Egyptenaren verloren het merendeel van 
hun vee, maar van de Israëlieten werd geen enkel dier ziek. Hun 
God beschermde dus hun vee, en zorgde ervoor dat het gezond 
bleef. Isis en Osiris, de Egyptische goden voor gezondheid, dood 
en leven, konden het vee van de Egyptenaren niet redden.

Deze pest (in de Middeleeuwen ‘de zwarte dood’ genoemd) heeft 
Egypte zwaar getroffen, want vee werd overal voor gebruikt en 
ingezet. Paarden dienden voor de oorlogvoering, dus verloor het 
leger aan inzetbaarheid en kracht. Runderen liepen voor de ploeg 
en trokken wagens. Ezels droegen mensen en goederen. Koeien, 
schapen en geiten gaven vlees en melk. Toch liet de Farao het volk 
weer niet gaan nadat de pest was uitgewoed. Vee kon je namelijk 
weer kopen. Of je nam het in beslag van de volken die je over-
heerste, bijvoorbeeld van de Israëlieten…

De zesde plaag over Egypte: zweren

Opnieuw stuurde de HEER Mozes en Aäron naar de Farao. Dit keer 
moesten ze alle twee een handvol as uit een oven nemen, en dat 
voor de ogen van de Farao in de lucht gooien. De as zou zich dan 
door de lucht verspreiden over het gehele land, behalve waar de 
Israëlieten woonden, en neerdwarrelen op mensen en dieren. Die 
zouden daarna etterende puisten krijgen.

Zo deden Mozes en Aäron, en er gebeurde wat God gezegd had. 
De Farao, zijn magiërs en hovelingen, alle Egyptenaren, hun die-
ren, allen kregen zij ontstekingen en koorts, zodat de mensen in 
bed moesten blijven tot de koorts hen verliet. Veel mensen zullen 
ook gestorven zijn door de hoge koorts, omdat ze toen nog geen 
antibiotica hadden tegen bacteriële infecties, zoals wij.
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De Egyptenaren vereerden de voor hen heel be-
langrijke god Horus (zie bladzijde 160). Hij was 
de god van de lucht en de zon, die koningschap 
gaf, bescherming bood en genezing bracht. Alles 
van dit wonderteken van de zweren liet dus zien 
dat de God van de Israëlieten machtiger was dan 
Horus, en opnieuw dat het koningschap van de 
Farao ten einde gekomen was.

Maar de Farao bleef koppig weigeren de Isra-
elieten te laten gaan. Horus had hem dan wel 
niet beschermd, maar Isis, de godin die met 
haar levenwekkende kracht (zie bladzijde 172) 
ook als heelmeesteres werd gezien, en Imhotep, 
de beschermgod van de geneeskunde, hadden 
genezing en nieuw leven gegeven.

De zevende plaag over Egypte: zware hagel

Kort daarna zei de HEER tot Mozes en Aäron dat zij ’s ochtends 
heel vroeg naar de Farao moesten gaan, om hem aan te kondigen: 
“Dit zegt de HEER, de God van de Hebreeën: Laat Mijn volk gaan 
om Mij te vereren. Dit keer tref Ik uzelf, uw hovelingen en uw 
volk met mijn zwaarste plaag, dan zult u beseffen dat er op de 
hele aarde niemand is als Ik. Ik had Mijn hand allang naar u en uw 
volk kunnen uitstrekken en u met de pest kunnen treffen, dan was 
u al van de aarde weggevaagd. Maar Ik heb u alleen in leven gela-
ten om u Mijn macht te tonen en om iedereen op aarde te laten 
weten Wie Ik ben”.

Wat werd hier bedoeld met “Mijn zwaarste plaag”? Vrijwel zeker 
de zwaarste tot dan toe, want er volgden er meer, met de laatste 
als de ergste en dus zwaarste. Ook zou de pest zwaarder zijn ge-
weest, omdat dan ook de mensen vrijwel allemaal gestorven zou-
den zijn. Maar God had hen ‘alleen’ ziek gemaakt met etterende 
puisten, die niet dodelijk waren en waaraan misschien slechts som-
migen stierven door de koorts.

De zwaarte van deze plaag zat in het machtsvertoon: God zou het 
de volgende dag zwaarder laten hagelen dan ooit in Egypte. Daar-
om gaf Hij de Farao de raad alle mensen en dieren in veiligheid te 
brengen, want alles en iedereen die buiten bleef zou door de ha-
gelstenen gedood worden. Sommige hovelingen vonden het maar 
beter, gezien wat er daarvoor allemaal was gebeurd, hun slaven en 
vee in veiligheid te brengen, maar anderen niet. Het volk werd 
waarschijnlijk helemaal niet gewaarschuwd.

Afbeelding Horus: Jeff Dahl, ongewijzigd via Creative Commons 
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Mozes moest met zijn staf naar de hemel wijzen, waarna het vre-
selijk begon te onweren: bliksemflitsen schoten onophoudelijk 
door de lucht en het donderde oorverdovend. Daarbij vielen er 
heel veel grote hagelstenen, die alle levende wezens die zich bui-
ten bevonden doodden, en planten en bomen vernielden. Alleen in 
Gosen, waar de Israëlieten woonden, hagelde het niet.

Het was zo erg, dat de Farao Mozes en Aäron onmiddellijk liet ko-
men, en voor het eerst zei dat hij had gezondigd: “De HEER staat 
in Zijn recht, de schuld ligt bij mij en mijn volk”. Omdat dit door 
Mozes en Aäron was aangekondigd namens hun HEER, kon hij niet 
zeggen dat Resjef, hun god van de donder en de plagen, dit had 
gedaan. Hij vroeg hen tot de HEER te bidden, dat Hij een einde 
zou maken aan “die vreselijke donder en hagel”. Dan zou hij hen 
laten gaan en hoefden zij niet langer te blijven… Mozes zei dat hij 
dat zou doen, maar voegde eraan toe dat de Farao en zijn hovelin-
gen nog steeds niet echt ontzag hadden voor de HEER. Op Mozes’ 
gebed hielden de donder en hagel op.

De Egyptische mythologie over Ra en Amon

De Egyptische godenwereld is niet zo makkelijk te begrijpen. Dit komt 
door de lange geschiedenis, verschillende Rijken die elkaar opvolgden 
met daarin meerdere koningslijnen, en meerdere godsdienstige centra. 
Tijdens het Nieuwe Rijk, waarin ook Mozes en de Is-
raëlieten leefden, werd de god Amon, of Amoen, ver-
bonden met Ra tot Amon-Re, en door de invloed van 
de priesters van Thebe staatsgod gemaakt.

Amon had als één van de scheppende oergoden in het 
Oude Rijk weinig betekenis.. In het Middenrijk werd 
hij echter veel belangrijker door de verbinding met 
de god van de vruchtbaarheid Min, waardoor zijn 
scheppende kracht werd vergroot. Zijn Naam werd 
toen Amon-Kematief, wat betekent: “Hij die zijn mo-
ment heeft voltooid’. In het Nieuwe Rijk werd Amon 
zelfs gelijk gemaakt aan de zonnegod Ra, die in het 
Oude Rijk de nationale god was geworden. Zo werd hij 
Amon-Re, de koning van de goden.

De naam van Farao Amenhoteb herinnert aan Amon. 
Die betekent ’Amon is tevreden’. Bij zijn kroning nam 
Amenhoteb I een tweede naam aan: ’heilig is de ziel 
van Re’. Amenhoteb II noemde zich zelfs ‘grote mani-
festatie van Re’. Amenhoteb III nam als tweede naam 
aan: ‘de heer van waarheid is Re’. Hierin is de verbinding van Amon-Re 
dus goed te zien, en ook hoe belangrijk Ra, of Re, nog altijd was. De 
latere Farao’s met de naam Ramses hadden weer Ra in hun naam.

Afbeelding Amon: Jeff Dahl, ongewijzigd via Creative Commons 
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Bijbelgedeelte: Exodus 10:1-11:10

De achtste plaag over Egypte: sprinkhanen

Toen de Israëlieten na de zware hagel weer niet weg mochten uit 
Egypte, stuurde de HEER Mozes en Aäron opnieuw naar de Farao. 
Dit keer moesten ze hem aankondigen dat Hij sprinkhanen zou la-
ten komen, zoveel dat de grond er helemaal mee bedekt zou zijn 
en ze alleen maar sprinkhanen zouden zien. Er waren en zijn regel-
matig sprinkhanenplagen in Afrika, maar deze zou erger zijn dan 
alle die er ooit daarvoor waren geweest. Ook de huizen zouden vol 
met sprinkhanen zijn. Sprinkhanen eten al het groen op dat ze te-
genkomen. In Egypte was al veel vernield door de hagel, en deze 
sprinkhanen zouden ook de laatste overgebleven restjes groen op-
eten en zelfs de bomen kaalvreten. Alleen bij de Israëlieten zou-
den de sprinkhanen niet komen.

Toen de dienaren van de Farao hoorden wat Mozes en Aäron tegen 
de Farao zeiden, werd het hun teveel. Telkens was er gebeurd wat 
Mozes en Aäron hadden gezegd, en de ellende werd steeds groter. 
Ze zeiden tegen de Farao: “Hoelang moet die man ons in de ellen-
de storten? Laat die Israëlieten toch gaan om de HEER, hun God, 
te vereren! Ziet u dan nog steeds niet in dat Egypte zo te gronde 
gaat?” De Farao zal niet erg enthousiast zijn geweest over dit 
voorstel. Misschien heeft hij mokkend of zuchtend opdracht ge-
geven Mozes en Aäron terug te roepen. Waarschijnlijk heeft hij 
wat van hen weggedraaid gezeten, en met een wegwerpgebaar ge-
zegd: “Ga de HEER, jullie God, dan maar vereren!” Misschien liepen 
Mozes en Aäron al naar de uitgang van het paleis, en riep hij hen 
na: “Maar wie gaan er eigenlijk mee?” Mozes zei dat ze met alle 
jongeren en ouden, zonen en dochters zouden gaan, en dat hun vee 
meeging voor het feest voor de HEER. De Farao had een manier 
bedacht om de mannen terug te laten komen na het feest: hij 
maakte Mozes duidelijk dat als zij inderdaad met hun kinderen 
zouden gaan, zij dat zouden berouwen. En hij joeg hen weg van 
zijn troon met de woorden: alleen de mannen mogen gaan.

Na het verlaten van het paleis zei de HEER tot Mozes dat hij zijn 
staf moest uitstrekken over Egypte. Toen hij dat deed stak er 
een oostenwind op, die de hele nacht door bleef staan. Bij zonsop-

32  De laatste drie plagen
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komst verschenen 
er sprinkhanen aan 
de horizon, een 
dikke zwarte wolk 
die het gehele land 
overdekte. Er wa-
ren er zoveel dat 
het gewoon donker 
was buiten. De 
sprinkhanen aten 
alles wat nog aan 
groen overgebleven 

was op, zodat heel Egypte kaal werd. Dit betekende dat er dat 
jaar geen eten zou zijn voor de Egyptenaren; en als er honger was, 
kon er wel eens opstand uitbreken. Toen de Farao zag hoe groot 
de ramp was, liet hij onmiddellijk Mozes en Aäron roepen. Weer 
zei hij: “Ik heb gezondigd tegen de HEER, uw God, en tegen u. Ver-
geef me mijn zonde nog deze ene keer en bid de HEER, uw God, 
dat Hij me nog van deze ene dodelijke plaag verlost”. Daarop bad 
Mozes vurig tot de HEER, Die de wind liet draaien, zodat alle 
sprinkhanen werden weggevoerd naar het oosten en neerkwamen 
in de Rietzee (ook Schelfzee genoemd). Maar de Farao leerde er 
weer niet van, en liet het volk niet gaan… Horus had in zijn ogen 
kennelijk toch overwonnen en Seth had de strijd verloren.

Bij deze plaag vallen twee dingen op:

 Er staat dat het door de vele sprinkhanen donker was in 
Egypte. Dit wijst vooruit naar de volgende plaag.

 De sprinkhanen verdronken allemaal in de Rietzee. Dit wijst 
vooruit naar het einde van de macht van de Farao en Egypte, 
na het vertrek van de Israëlieten. Want zoals we zullen zien 
verdronk ook het hele leger van de Farao in de Rietzee.

De negende plaag over Egypte: zeer dikke duisternis

De Farao had de boodschap niet begrepen, of wilde dat niet. De 
sprinkhanen hadden door hun dichte zwermen ook zijn god Ra ver-
hinderd zijn stralen naar de aarde te zenden. Nu zou de Farao 
merken wat het betekent als de HEER het licht dat Hij geschapen 
heeft, helemaal wegneemt: dan wordt het zo donker dat je de 
duisternis als het ware kunt voelen – alsof je totaal blind bent en 
letterlijk geen hand voor ogen ziet. Drie dagen lang duurde de 
duisternis in Egypte, maar bij de Israëlieten was het licht. Dat 
gaf aan dat de Schepper van het licht van de zon en de maan, bij 
hen was, en Ra, Horus en Osiris niets tegen Hem konden doen.

Afbeelding sprinkhaan: clipartwiki 
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Nu denk je misschien ‘die duisternis is toch 
niet zo’n erge plaag, veel minder dan die 
daarvoor’. Misschien verwachtte je dat er 
iets nog veel ergers zou komen. Maar je 
moet je de toestand goed indenken.

In de geloofswereld van de Egyptenaren 
betekende duisternis overdag dat Apep de 
zonnegod Ra had opgeslokt, en als Ra niet 
bevrijd werd, betekende dit een einde aan 
het leven – en dus ook aan de macht van de 
Farao, en van zijn eeuwige toekomst (zie 
bladzijde 160). Ook Osiris had zich niet als 
de stralende ochtendzon of de volle maan 
getoond (zie bladzijde 172). Dit wees ook 
vooruit naar de volgende plaag.

De boodschap die de HEER hem wilde geven, 
was dat niet Ra of Osiris de grootste god 
was, maar de HEER, de God van Israël; en 
dus dat de HEER zijn macht over de Isra-
elieten gebroken had.

De boodschap was ook dat de Farao zo verblind was door zijn ver-
langen zijn grote macht te tonen in zijn bouwwerken en, in tegen-
stelling tot veel van zijn dienaren, niet inzag dat hij zichzelf en 
zijn Rijk de vernieling in hielp. Maar hij haatte Mozes en Aäron en 
de Israëlieten met hen, omdat zijn land in chaos lag en hij niet 
meer gezien zou worden als de machtigste op aarde. De apostel 
Johannes schreef later iets op dat de Heer Jezus zei, en hier 
goed bij past: “Wie de ander haat, bevindt zich in de duisternis. 
Hij gaat zijn weg in het duister, zonder te weten waarheen die 
weg voert, want de duisternis heeft hem blind gemaakt”.

De Farao liet Mozes bij zich roepen, en zei: “Ga de HEER dan maar 
vereren. Jullie kinderen mogen mee, maar schapen, geiten en run-
deren moeten jullie hier laten”. Dacht de Farao nog steeds dat hij 
zijn eigen voorwaarden kon stellen? En dat de Israëlieten dan niet 
zouden gaan? Of dacht hij aan de honger in het land? Want het 
zou nog een tijd duren voordat de tarwe en de spelt rijp waren, en 
verder was er niets te eten; dus… het vee van de Israëlieten zou 
goed van pas komen… Maar Mozes maakte hem duidelijk dat zij 
het vee nodig hadden voor de offers. De Farao was niet van plan 
hen het vee mee te laten nemen, en zei tegen Mozes: “Uit mijn 
ogen! En waag het niet u nog eens te laten zien. Als u hier nog eens 
verschijnt, wordt dat uw dood”.

Afbeelding Ra: Jeff Dahl, ongewijzigd via Creative Commons 
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Wat een hoogmoed na alles wat hij had meegemaakt! En wat een 
arrogantie van de man die zijn land totaal in de vernieling had ge-
holpen! Het lijkt wel of hij het zag als wat tegenwoordig een po-
kerspel wordt genoemd. Ondanks dat je zwaar verliest ga je door, 
bluffend dat je op het laatst wel zult winnen. De zonnegod Ra had 
in zijn ogen de duisternis overwonnen, Osiris leefde, dus het 
stond er nu goed voor. Mozes antwoordde hem: “Zoals u wilt, ik zal 
u niet nog eens onder ogen komen”. Mozes wist dat wat de HEER nu 
ging doen zo erg was, dat de Farao hen zelfs het land uit zou ja-
gen. Waarschijnlijk liepen bij Mozes zelf de rillingen over de rug 
als hij dacht aan wat er nu ging gebeuren.

De HEER vertelt de Israëlieten wat de tiende plaag zal zijn

De tiende plaag zou vreselijk zijn. Die zou namelijk alle goden van 
Egypte in één keer te kijk zetten. Geen Ra, Horus, Isis of Osiris 
zou iets kunnen doen, zodat de Egyptenaren zouden leren dat hun 
goden niets waren (en dus ook de Farao, die hen vertegenwoordig-
de op aarde, niets was) en alleen de HEER, de God van de Israëlie-
ten, de God van alle leven is. En de God Die de macht heeft over 
het leven, heeft ook de macht over de dood… En dus niet Isis en 
Osiris, zoals zij spoedig zouden merken; en ook dat Osiris de do-
den in de onderwereld niet tot leven kon wekken.

Mozes moest van de HEER de Israëlieten gaan vertellen wat Hij nu 
ging doen om hen te bevrijden: “Tegen middernacht zal Ik rond-
gaan door Egypte, en dan zullen alle eerstgeborenen in het land 
sterven, van de eerstgeborene van de Farao, zijn troonopvolger, 
tot de eerstgeborene van de slavin die de handmolen bedient, en 
ook al het eerstgeboren vee”. Maar Hij stelde de Israëlieten ge-
rust: “van de Israëlieten zal niemand een haar gekrenkt worden, 
en ook hun vee zal niets overkomen. Dat zal u doen beseffen dat 
de HEER onderscheid maakt tussen Egypte en Israël”. Dit vertelt 
ook dat dit allemaal niet toevallig zo gebeurde, want dan zouden 
niet alleen Egyptenaren zijn getroffen maar ook de Israëlieten.

Hetzelfde moest Mozes ook tegen de Farao gaan zeggen. Door de 
dood van zijn eigen eerstgeboren zoon zou de Farao persoonlijk 
zwaar worden getroffen. Misschien had hij alleen maar deze ene 
zoon, want de kindersterfte was hoog in Egypte. Die zoon was de 
opvolger, de volgende zoon van Ra. Zijn dood betekende dat hij 
geen Farao kon worden, en daarom niet eeuwig een worden met Ra. 
Zijn dood kondigde dan ook het einde van de macht van deze Fa-
rao en de lijn van Farao’s uit zijn familie aan.

Na deze ongekende ramp zouden de dienaren van de Farao naar 
Mozes gaan, om hem te smeken met het gehele volk te vertrekken! 

Afbeeldingen Osiris: Jeff Dahl, ongewijzigd via Creative Commons 
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Alle Egyptenaren zouden hen het zilver en het goud dat ze hadden 
meegeven. Zeg maar als het loon dat zij voor hun harde werk nog 
tegoed hadden.

In het volgende hoofdstuk zullen we zien dat de Israëlieten zelf 
iets moesten doen, om hun geloof in God te tonen en niet getrof-
fen te worden door de ramp over de Egyptenaren. Maar ook de 
Egyptenaren kregen de kans daaraan te ontkomen.

De Egyptische mythologie over Isis en Osiris

Isis is de Griekse naam van de godin Asset. Vanaf het Nieuwe Rijk is 
er geen verschil meer met Hathor en wordt zij Isis-Hathor genoemd.

Hathor betekent ‘huis van Hor(us)’. Zij was de moe-
der van de moeders en van de goden, moeder en  
dochter van Ra. Isis-Hathor was de meest geliefde 
godin van heel Egypte. Een toonbeeld van schoon-
heid, vreugde, macht en moederschap; de ware go-
denkoningin. De Egyptenaren aanbaden haar als 
vruchtbaarheidsgodin en meesteres van magie. Zij 
beschermde de Nijldelta en vond de landbouw uit.

Isis was de zus van Osiris en Seth. Osiris werd haar 
man. Seth doodde hem en sneed zijn lijk in stukken. 
Isis verzamelde die en maakte het lichaam weer tot 
één. Door haar toverkunsten werd zij zwanger van 
hem. De geboorte van hun zoon Horus beeldt de we-
deropstanding van Osiris door de werkzame kracht 
van Isis uit. Men meende dat Osiris moest lijden en 
sterven opdat de mensen zouden leven. Isis heeft 
daarom in haar linkerhand de anch, 

het levenskruis (net als Ra, Amon en Horus). Horus 
gaf zijn linkeroog aan Osiris, zodat zijn vader het 
hiernamaals kon bereiken.

Osiris kwam uit de hemel, en volgde Ra op als Farao 
van Egypte. Hij werd steeds belangrijker tot hij een 
van de grootste, belangrijkste en populairste goden 
was. Hij was de god van de vruchtbaarheid (groen) en 
de onderwereld, het dodenrijk. Men dacht dat iedere 
dode die goed geleefd had door Osiris werd toegela-
ten tot het hiernamaals.

Op 28 december vierden de Egyptenaren de (weder)-
geboorte van Osiris als de stralende ochtendzon, die 
Egypte nieuw leven brengt. Osiris was ook de god van 
de maan, en volle maan was ook het symbool van zijn 
wederopstanding 

Afbeeldingen Isis (lb) Osiris (ro): Jeff Dahl, ongewijzigd via Creative Commons 
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Bijbelgedeelte: Exodus 12:1 tot 13:10

Waarom al deze plagen?

Misschien vraag je je af waarom dit allemaal nodig was. De reden 
die God de Israëlieten gaf, was dat Hij ze over Egypte liet komen 
om wat hen door de Egyptenaren was aangedaan (denk aan het do-
den en verdrinken van baby’s, zware onderdrukking door slavernij, 
mishandeling, enzovoorts), en omdat de Farao niet wilde gehoorza-
men aan wat de HEER hem vroeg.

We moeten niet denken dat God dit ‘voor Zijn plezier’ deed. Elk 
mens is voor Hem kostbaar, maar de nakomelingen van Abraham, 
Isaak en Jakob zijn voor Hem het kostbaarst van alle mensen. 
Want Abraham was Zijn ‘vriend’, omdat hij in God geloofde en 
Hem gehoorzaamde. Iets wat de Farao duidelijk niet deed. Maar 
de Israëlieten moesten wél begrijpen wat God voor hen had opge-
geven; want ten koste van de Egyptenaren had Hij Israël bevrijd. 
Er was dus met de dood van al die eerstgeborenen in Egypte een 
hoge prijs voor hun bevrijding betaald! Voor altijd moesten zij be-
seffen “dat Ik de HEER, uw God, ben”, zodat zij geen andere go-
den zouden gaan aanroepen. Zij moesten hun kinderen en kleinkin-
deren vertellen wat God had gedaan om hen te bevrijden, en die 
moesten het weer doorvertellen aan hun kinderen. Er zou zelfs 
een speciale gedenkdag zijn: de dag van het Pesach of Pascha “op 
die dag moet u uw zoon vertellen: Dit gebeurt om wat de HEER

voor mij gedaan heeft, toen ik uit Egypte vertrok”.

De tweede reden waarom God zo deed met de Egyptenaren, is dat 
Hij wilde dat zij de Israëlieten lange tijd met rust zouden laten. 
Maar ook dat de volken in en rond het Israël beloofde land ervan 
zouden horen, en vrezen voor de God van Israël. Mozes moest te-
gen de Farao zeggen: “Maar Ik heb u alleen in leven gelaten om u 
Mijn macht te tonen en om iedereen op aarde te laten weten Wie 
Ik ben”. En er waren na de zesde plaag ook in Egypte mensen die 
“de woorden van de HEER ernstig” namen.

Toen Israël 40 jaar later het beloofde land binnen wilde gaan, 
wisten mensen nog welk volk dat was, en dus welke machtige God 
zij hadden. De Moabieten wilden een profeet dit volk daarom la-
ten vervloeken, zodat het snel weer zou vertrekken. En toen ver-

33 Het Pesach en de uittocht



174 

spieders van de Israëlieten in de stad Jericho kwamen, zei een 
vrouw die Rachab heette tegen hen: “Ik weet dat de HEER u dit 
land gegeven heeft, en dat de schrik voor u op ons gevallen is, en 
dat alle inwoners van dit land weggesmolten zijn van angst voor u”. 
Zelfs veel later, toen de Israëlieten al lang in het land woonden, 
wisten hun buren de Filistijnen zich de eigenwijsheid van de Egyp-
tenaren en de gevolgen daarvan te herinneren: “Lieten zij hen niet 
wegtrekken, toen Hij [de HEER] Zijn macht aan hen bewees, zodat 
zij konden gaan?”

Was er een andere mogelijkheid?

De boodschap die Mozes van de HEER bij de aankondiging van elke 
plaag gaf, was dat de Farao niet naar hem zou luisteren en het 
volk niet zou laten gaan. Maar dit keer zei Hij wat anders; “Ik zal 
de Farao en Egypte met nog één plaag treffen, daarna zal hij jullie 
laten gaan. Hij zal jullie zelfs het land uit jagen, niemand uitge-
zonderd”. Toen Mozes voor de Farao stond om hem de vreselijke 
boodschap te brengen, dat van alle mensen, van de hoogste tot de 
laagste, van de Farao tot de minste slavin, zelfs van het vee, de 
eerstgeborenen zouden sterven, maar van de Israëlieten niemand, 
zei de Farao: “Uit mijn ogen … En waag het niet u nog eens te la-
ten zien. Als u hier nog eens verschijnt, wordt dat uw dood”. Woe-
dend dat de Farao zijn volk dit vreselijke aan liet doen, zei hij, 
wijzend op alle mensen die erbij stonden: “Al deze hovelingen hier 
zullen naar mij toekomen en mij op de knieën smeken om dit land 
te verlaten en mijn hele volk mee te nemen”.

Van de Israëlieten had Mozes gezegd “zal niemand een haar ge-
krenkt worden, en ook hun vee zal niets overkomen”. Maar dat zou 
niet zomaar gebeuren. Daarvoor was het geloof nodig dat God de-
ze plaag over alle bewoners van Egypte zou brengen, ook over hen-
zelf – want zij woonden daar ook – tenzij ze geloofden dat God 
ervoor kon zorgen dat de plaag hen niet zou treffen. En daar lag 
ook de mogelijkheid voor de Egyptenaren om gered te worden.

Wat Israël moest doen om niet getroffen te worden

God vroeg de Israëlieten om per familie een mannelijk lammetje 
of een geitenbokje van één jaar oud uit te zoeken. Het mocht 
geen ziekte of gebrek hebben. Dat moesten zij slachten, het 
bloed opvangen in een schaal, en dit met takjes aan de deurposten 
en de bovendorpel van hun huisdeur strijken. Daarna moesten zij 
naar binnen gaan en mochten zij het huis niet verlaten tot de vol-
gende ochtend. Het dier zelf moesten zij roosteren en die nacht 
opeten, samen met niet gerezen brood (er was geen tijd om het 
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deeg met zuurdesem te laten rijzen) en bittere kruiden. Ze moes-
ten het staand eten, met hun sandalen aan, hun mantel met een 
gordel opgetrokken om makkelijk te kunnen lopen, en met hun staf 
in de hand, klaar om meteen te kunnen vertrekken.

Die nacht ging de doodsengel van de HEER langs alle huizen in het 
land Egypte. Overal waar geen bloed aan de deurposten was aan-
gebracht, werd de eerstgeborene van mens en vee gedood. Maar 
de doodsengel ging voorbij de huizen waar wél bloed was aange-
bracht. Dit voorbijgaan is de betekenis van het Joodse Pesach, 
dat bij ons Pasen wordt genoemd maar een heel andere betekenis 
heeft. Het vertrek uit Egypte zou voor de Israëlieten een nieuw 
begin zijn, een nieuw leven, en daarom werd dit de eerste maand 
(Abib). In die maand moesten zij van die dag af elk jaar het Pe-
sach of Pascha vieren, als een gedenkdag van wat de HEER in Egyp-
te had gedaan – “een feest ter ere van de HEER”. Het wordt ook 
het feest van de ongedesemde of ongezuurde broden genoemd, 
vanwege het niet gerezen brood dat zij aten. Hun kinderen moes-
ten zij daarvan vertellen: “Wij brengen de HEER een pesachoffer 
omdat Hij de huizen van de Israëlieten voorbij is gegaan toen Hij 
de Egyptenaren strafte; ons heeft Hij gespaard”. En hier zie je 
ook de heel andere betekenis die Pasen heeft voor de meeste 
christenen nu, namelijk het feest van de opstanding van Christus. 
Maar het had eigenlijk zo moeten zijn dat we er dezelfde beteke-
nis in zien, maar dan veel groter. De Heer Jezus Christus is name-
lijk het eigenlijke Paasoffer dat is geslacht. Zijn bloed is vergo-
ten, zodat alle mensen die in Hem geloven gespaard blijven, niet 
omkomen, als Gods oordeel over de zondige wereld komt.

En zo had het ook met de Egyptenaren kunnen zijn. Velen van hen 
zagen dat de Israëlieten een dier slachtten en het bloed aan de 
deurposten aanbrachten. Net als toen Noach de ark bouwde, had-
den ze kunnen vragen en horen wat de betekenis daarvan was. Als 
ze dat geloofden hadden ook zij gered kunnen worden. In de tijd 
van Noach door met hem in de ark te gaan, en in de tijd van Mozes 
door ook, volgens de voorschriften, een dier te slachten en het 
bloed aan hun deurposten aan te brengen. Dus er was een andere 
mogelijkheid, maar de Bijbel vertelt van geen enkele Egyptenaar 
die dit deed, net zoals niemand de ark van Noach inging…

De belofte aan Abraham vervuld

De Bijbel vertelt verder: “Die nacht schrokken de Farao, zijn ho-
velingen en alle Egyptenaren wakker”. Kennelijk dachten de mees-
ten van hen er niet aan dat echt zou gebeuren wat Mozes had ge-
zegd en waren ze gewoon gaan slapen. Maar toen ze wakker 
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schrokken, dachten ze er met-
een aan en gingen kijken of 
alles in orde was. Tot hun ont-
steltenis merkten ze dat er in 
hun huis één of meer doden 
waren, en bij hun buren ook… 
“en in heel Egypte klonk een 
luid gejammer”. En geen Isis 
of Osiris kon hen het leven op 
aarde teruggeven.

Diezelfde nacht riep de Farao 
Mozes en Aäron toch, en gaf 
hen bevel “Ga onmiddellijk bij 
mijn volk weg, u en alle Isra-

elieten. Ga de HEER maar vereren, zoals u hebt gevraagd. Neem uw 
schapen, geiten en runderen mee, zoals u gevraagd hebt, en ver-
dwijn!” Ook de Egyptenaren drongen er bij het volk op aan zo snel 
mogelijk uit hun land weg te gaan, omdat zij bang waren dat ze 
uiteindelijk allemaal zouden sterven. Ze stonden klaar om te ver-
trekken en gingen, maar dan ook meteen.

God had tegen Abraham gezegd dat zijn nakomelingen als vreem-
delingen in een ander land zouden wonen, en daar 400 jaar (vier 
generaties) als slaven onderdrukt worden. Bij hun vertrek uit 
Egypte lezen we dat de Israëlieten 430 jaar in Egypte hadden ge-
woond. Dit verschil betekent mogelijk dat ze in de tijd van Jozef 
en daarna 30 jaar in vrijheid hadden geleefd en daarna 400 jaar 
in slavernij.

Ook had God Abraham gezegd dat Hij het volk dat zijn nakomelin-
gen moesten dienen ter verantwoording zou roepen, en zijn nako-
melingen dan met grote rijkdommen zouden wegtrekken. Toen de 
Egyptenaren hen smeekten te vertrekken, vroegen de Israëlieten 
hen om hun zilver, goud en sieraden. Iets wat zij kennelijk maar al 
te graag gaven, als ze maar weggingen!

Verder had God Abraham beloofd dat uit hem een groot volk zou 
voortkomen. Ook dit is gebeurd in de tijd dat zij in Egypte leef-
den. Ze gingen als een familie van zeventig personen. Ze kregen 
makkelijk en veel kinderen, zoals we al eerder gezien hebben. Zo 
veel dat de Egyptenaren bang waren dat er al snel meer Israëlie-
ten dan Egyptenaren zouden zijn. Daarom wilde de Farao de baby’s 
doden. In de 430 jaar dat ze in Egypte woonden is hun aantal ge-
groeid tot zeshonderdduizend mannen van twintig jaar en ouder, 
vrouwen en kinderen niet meegerekend. Vaak wordt gezegd dat 

Afbeelding: Charles Foster Bible Pictures 
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dit niet kan, en dat je het anders moet lezen. Er is echter in een 
boek dat Numeri heet, en wat getallen betekent, aangegeven hoe-
veel van die mannen er per stam waren. Die tellingen gebeurden 
bij de berg in de woestijn waar zij de HEER moesten offeren en 
veertig jaar later weer. In beide gevallen waren er iets meer dan 
zeshonderdduizend *.

* Er is veel gezegd en geschreven over het aantal jaren dat Israël 
in Egypte verbleef en het aantal mensen dat daaruit trok. Er zijn 
inderdaad vooral wat praktische problemen, maar de oplossingen 
die met allerlei rekenmethodes worden gegeven, zijn vaak evenmin 
bevredigend. Totdat anders bewezen wordt houden wij ons liever 
aan wat de Bijbel aangeeft. Vooral omdat de Griekse vertaling van 
het Oude Testament, die tussen 250 en 50 voor Christus werd 
gemaakt, dit ook doet.
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Bijbelgedeelte: Exodus 13:17 tot 15:21

Een rustig en waardig vertrek

Toen de Israëlieten uit Egypte vertrokken, was dat geen over-
haaste vlucht, waarbij iedereen maar ergens heen rende. Voor hun 
vertrek hadden ze zich netjes opgesteld, ingedeeld naar hun 
stammen en families.

Misschien weet je nog dat Jozef, de zoon van Jakob die onderko-
ning van Egypte was, zijn familieleden had gevraagd zijn gebal-
semde lichaam mee te nemen naar het beloofde land. Mozes wist 
dit, en deed het. Het was een herinnering aan wat Jozef had ge-
zegd: “God zal zich jullie lot aantrekken … en dan moeten jullie 
mijn lichaam van hier met jullie meenemen”.

De HEER wijst de Israëlieten de weg

De kortste weg naar het beloofde land was de belangrijke kara-
vaanweg door het gebied van de Filistijnen – zeg maar de tegen-
woordige Gazastrook. Maar de HEER wist dat de Filistijnen Israël 
niet door hun gebied zouden laten gaan, en Israël niet klaar was 
voor een strijd met hen. Dan zouden ze spijt krijgen van hun ver-
trek en teruggaan naar Egypte. Daarom liet Hij hen door de woes-
tijn naar de Rietzee trekken, ook al was dat een omweg.

Maar hoe wisten ze waar ze heen moesten? De HEER wees hen de 
weg, door een engel voor hen uit te laten gaan, overdag in een 
wolkkolom en ’s nachts in een lichtgevende vuurzuil. Zo konden ze 
dag en nacht verder trekken.

De Farao krijgt spijt van zijn besluit

Na de eerste schok door de dood van veel jongens en mannen in 
Egypte, kregen de Farao en zijn hovelingen al snel spijt van het 
besluit de Israëlieten weg te sturen. Want hoe moest het nu ver-
der met hun bouwprojecten? “Hoe konden we Israël zomaar laten 
vertrekken! Nu zijn we onze slaven kwijt”.

Toen kwam het bericht bij de Farao binnen, dat de Israëlieten 
niet rechtstreeks naar Kanaän gingen, maar de richting van de 
woestijn waren opgegaan. Toen de HEER hen had gezegd dat zij die 
weg moesten gaan, had Hij ook gezegd dat de Farao zou denken 
dat ze de weg waren kwijtgeraakt, en de woestijn niet meer uit 

34 De HEER redt de Israëlieten
van de Egyptenaren
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zouden kunnen komen. Dan zou hij zijn kans schoon zien en hen 
achtervolgen. De HEER had daar natuurlijk een bedoeling mee. Hij 
doet nooit zomaar iets. Alles past in Zijn plan en Zijn beloften aan 
Abraham, Isaak en Jakob. Hij weet ook vooraf wat mensen zullen 
of willen doen. Daar maakt Hij gebruik van, of verhindert het 
juist, ten behoeve van de mensen die Hem geloven en gehoorza-
men. In dit geval zei Hij: “Ik zal Mijn majesteit tonen door de Fa-
rao en zijn hele leger ten val te brengen. Dan zullen de Egypte-
naren beseffen dat Ik HEER ben”.

De Farao gaat de Israëlieten achterna

En inderdaad: de Farao maakte zich klaar voor de achtervolging. 
Hij verzamelde zijn overgebleven krijgsvolk, en nam zijn beste 
600 strijdwagens en mannen daarop mee. Al snel bereikte hij de 
plaats waar de Israëlieten hun kamp hadden opgeslagen, niet ver 
van de Rietzee. De situatie overziend, zag hij dat de Israëlieten 
in de val zaten: ze konden geen kant op, want vóór hen lag de zee 
en achter hen stond hij met zijn leger.

Dat zagen de Israëlieten natuurlijk ook, en nu kwam het erop aan: 
vertrouwden zij op de HEER die hen met grote wonderen uit Egyp-
te had gevoerd, of niet? Bleven zij bij hun besluit naar het hen 
beloofde land te gaan, of waren zij zo bang dat de Farao hen allen 
zou doden als zij niet mee terug gingen, dat zij liever omkeerden, 
levend terug naar de slavernij Egypte?

Ze werden doodsbang, en zoals veel mensen die zeggen in God te 
geloven riepen ze wel “de HEER luidkeels om hulp”, maar tegelij-
kertijd hadden ze kritiek op Mozes (en dus op God), die hen – vol-
gens hen – in deze toestand had gebracht. “Waren er soms geen 
graven in Egypte, dat u ons hebt meegenomen om in de woestijn te 
sterven? Hoe kon u ons dit aandoen! Waarom hebt u ons uit Egyp-
te weggehaald? Hebben we niet al in Egypte gezegd ‘Laat ons toch 
met rust, laat ons maar als slaven voor de Egyptenaren werken’?, 
want dat is nog altijd beter dan om te komen in de woestijn”.

Maar Mozes zei dat ze niet bang moesten zijn, en beter rustig 
konden afwachten. Zij hoefden zelf niets te doen, want ze zouden 
zien dat de HEER die dag voor hen de overwinning op de Egypte-
naren zou behalen, en zij die nooit meer terug zouden zien.

Kennelijk had ook Mozes de HEER luidkeels om hulp geroepen, want 
Hij zei tegen hem dat hij in plaats daarvan het volk beter kon la-
ten verder trekken naar de Rietzee. Want dat was de weg waar-
door Hij hen wilde leiden. En om dat mogelijk te maken moest Mo-
zes zijn staf gelovig over het water uitstrekken; dan zou de HEER
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een droge weg maken in de zee waarover de Israëlieten veilig naar 
de overkant konden gaan. Om niet te schrikken moesten ze ook 
weten dat de Farao hen achterna zou gaan, maar dat hij hen niet 
zou inhalen.

Dwars door de Rietzee

Om te voorkomen dat de Egyptenaren meteen achter de Israëlie-
ten aan zouden gaan, zodra de HEER een weg door het water had 
gemaakt, liet Hij de engel – die het volk in de wolkkolom voorging –
tussen de Egyptenaren en de Israëlieten gaan staan. Het was in-
tussen nacht geworden, en de wolkkolom maakte het licht aan de 
kant van de Israëlieten en de zee en donker aan de kant van de 
Egyptenaren (net zoals bij de plaag van de dikke duisternis).

Toen Mozes, op bevel van de HEER, zijn staf over de zee uitstrek-
te, begon er een harde oostenwind te waaien. Er ontstond een weg 
waarover de Israëlieten over het droge naar de overkant konden 
gaan. De hele nacht trokken zij over de drooggevallen zeebodem 
naar de overkant.

Het einde van de macht van Egypte

Heel vroeg in de ochtend verliet de engel in de wolkkolom zijn 
plaats, en zagen de 
Egyptenaren wat er ge-
beurde. Ze wachtten 
geen moment en gingen 
achter de Israëlieten 
aan. Maar de HEER liet 
paniek ontstaan onder 
de Egyptenaren. Hij liet 
de wielen van de strijd-
wagens vastlopen in de 
zachte bodem van de 
zee, zodat zij nauwe-

lijks vooruit kwamen. Bang dat de muur van water naar beneden 
zouden komen, wilden zij omkeren: “Laten we vluchten. De HEER
steunt de Israëlieten, Hij strijdt tegen ons”. Maar dat is niet wat 
de HEER wilde dat er ging gebeuren. Dat zou geen eind maken aan 
de macht van Egypte.

De HEER zei tegen Mozes dat hij zijn staf weer over de zee moest 
uitstrekken. Daarna zou het water terugstromen en alle Egypte-
naren en hun paarden verdrinken. “Zo redde de HEER de Israëlie-
ten die dag uit de handen van de Egyptenaren. Toen ze hen dood 
langs de oever van de zee zagen liggen, en tot hen doordrong hoe 

Afbeelding: clipart-library.com 
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krachtig de HEER tegen Egypte was opgetreden, kregen ze ontzag 
voor de HEER en stelden ze hun vertrouwen in Hem en Zijn dienaar 
Mozes”. Op dat moment dan, want dit zou niet lang duren…

Een lofzang ter ere van de HEER

Er was natuurlijk grote blijdschap dat ze nu eindelijk veilig waren. 
Mozes was een profeet, en sprak de woorden die de HEER hem zei 
door te geven aan het volk. Maar een profeet kan ook – door Gods 
Geest geleid – spontaan een lied zingen. Normaal gesproken gaat 
iemand ervoor zitten en schrijft hij woorden op die passen bij een 
melodie, of componeert en schrijft net zolang tot het klopt. Maar 
Mozes hoefde dat niet. Hij begon te zingen en leerde het volk de 
woorden. Al snel gingen zij met hem meezingen, tot het klonk uit 
de monden van al die mensen die bij de zee stonden. De zus van 
Mozes en Aäron, Mirjam, pakte haar tamboerijn en begon te dan-
sen en te zingen, waarna alle vrouwen haar volgden.

Het lied is te lang om het hier helemaal op te schrijven. Je kunt 
het zelf lezen in Exodus 15:1-21. Maar het eert de HEER voor wat 
Hij had gedaan:

“Ik wil zingen voor de HEER, Zijn macht en majesteit zijn groot! … 
De HEER is mijn sterkte, Hij is mijn beschermer, de HEER kwam 
mij te hulp, Hij is mijn God, Hem wil ik eren, de God van mijn va-
der, Hem loof en prijs ik. Zijn Naam is HEER … Uw hand, HEER, 
ontzagwekkend in kracht, Uw hand, HEER, verplettert de vijand. U 
toont Uw majesteit en breekt Uw tegenstanders … Wie onder de 
goden is Uw gelijke, HEER? Wie is Uw gelijke, zo ontzagwekkend 
en heilig, Wie dwingt zoveel eerbied af met roemrijke daden, Wie 
anders verricht zulke wonderen?” Dit gaat over wat er is gebeurd, 
maar dan gaat hij verder als een profeet, die voorzegt wat in de 
toekomst gaat gebeuren, alsof het al gebeurd is: “U bevrijdde dit 
volk en ging het liefdevol voor, sterk en machtig leidde U het naar 
Uw heilige woning. Alle volken hoorden het, alle volken huiverden … 
Angst overviel hen, vrees beving hen toen zij hoorden van Uw 
machtige daden … U brengt hen naar de berg die Uw domein is, 
HEER, daar zult U hen planten, in Uw eigen woning, het heiligdom 
door U gebouwd. De HEER is Koning voor eeuwig en altijd”.

De berg in de woestijn waar Israël heenging om de HEER te offe-
ren noemen we daarom een beeld voor een andere ‘berg’: het be-
loofde land, waarin God op een bepaalde plaats zou wonen onder 
het volk, de berg Sion in Jeruzalem. En dat is op zijn beurt weer 
een beeld van het Koninkrijk van God over de gehele aarde, waar-
van Jeruzalem de hoofdstad zal zijn.



182 Kaart reis Israël door de woestijn: bible-history.com 
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Bijbelgedeelte: Exodus 15:22 tot 17:16

Bitter

Na de gebeurtenissen bij de Rietzee trokken de Israëlieten ver-
der de woestijn in (zie kaart op bladzijde 182). Drie dagen lang 
hadden ze geen water gevonden, tot ze bij een klein meer of een 
oase kwamen. Vol verwachting probeerden ze het water, maar het 
was heel bitter en daarom niet te drinken – het was een zoutmeer, 
zoals die vaker voorkomen in Egypte. Ze noemden die plaats Mara, 
wat bitter betekent. En dat niet alleen … ook het volk werd bitter 
tegen Mozes, en klaagde: “Wat moeten we drinken?”

Mozes riep de HEER aan, en Hij liet weer zien dat Hij voor alles 
zorgde, als ze maar geduldig waren en op Hem vertrouwden. De 
HEER wees Mozes een stuk hout aan, dat hij in het water moest 
gooien. Dus niet een willekeurig, maar dat aangewezen stuk hout. 
Mozes moest dit gehoorzaam doen, gelovend dat het water zoet 
zou worden. En het gebeurde naar zijn geloof. Zo stelde de HEER

Mozes en het volk op de proef, testte Hij hun geloof.

Hier gaf de HEER hen ook wetten en regels. Dat waren nog niet de 
Tien Geboden, maar misschien wetten en regels voor hun leven tij-
dens de reis door de woestijn. Als je bijvoorbeeld geen goede re-
gels hebt voor de hygiëne van zoveel mensen bij elkaar, zouden ze 
ziek worden. God beloofde dat, wanneer zij zich aan die wetten en 
regels zouden houden, zij niet ziek zouden worden, want, zei Hij, 
“Ik, de HEER, ben het Die jullie geneest”. Dus geen medicijnen of 
dokters of ‘tovenaars’, maar de HEER. Ook waren er voorschriften 
voor de week: de zevende dag (onze zaterdag) zou een dag van 
rust, een heilige sabbat ter ere van de HEER zijn.

De volgende pleisterplaats zag er veel beter uit: Elim, een oase 
met twaalf waterbronnen en zeventig dadelpalmen. Hier konden ze 
wat uitrusten en aansterken voor de reis door de woestijn van Sin.

Opnieuw geklaag

Ze waren een maand onderweg, en het volk begon het toen al zat 
te worden. Ze begonnen weer te klagen. “Had de HEER ons maar 
laten sterven in Egypte ... Daar waren de vleespotten tenminste 
gevuld, hadden we volop brood te eten. U hebt ons alleen maar 

35 Ongeloof en ontevredenheid
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naar de woestijn gebracht om ons allemaal van honger te laten om-
komen”. Nadat Mozes tot de HEER gebeden had, moest hij tegen 
het volk zeggen dat zij niet klaagden tegen hen, maar tegen de 
HEER. Daarom zou Hij hen Zijn majesteit laten zien. Het gehele 
volk moest zich verzamelen en naar de woestijn kijken. Daar kwam 
de wolk vóór hen staan, en de engel zei: “Wanneer de avond valt 
zullen jullie vlees eten, en mor-
genochtend brood in overvloed. 
Dan zullen jullie inzien dat Ik, 
de HEER, jullie God ben”.

Diezelfde avond kwamen er 
grote zwermen kwartels – piep-
kleine fazantjes, zo groot als 
een leeuwerik – die in het kamp 
neerstreken. Daarvan zullen ze 
allen smakelijk hebben gegeten.

Het manna

De HEER had tegen Mozes gezegd: “Ik zal voor jullie brood uit de 
hemel laten regenen”. Hij bedoelde niet één keer, zoals met de 
kwartels, maar elke dag weer. Daarmee zou Hij hen voeden tot zij 
het beloofde land bereikten.

Toen ze de volgende ochtend wakker werden en uit hun tenten 
kwamen, lag er dauw over de woestijn. Toen die opgetrokken was, 
zagen zij dat de grond bedekt was met een fijn, schilferachtig 
laagje, alsof er rijp op de aarde lag. Ze vroegen Mozes wat dat 
was, en hij zei: “Dat is het brood dat de HEER u te eten geeft”. 
Dit ‘rijp’ leek op korianderzaad, maar dan wit, en het smaakte als 
honingkoek. De Israëlieten noemden het ‘manna’.

Ze verzamelden die ochtend wat zij nodig hadden. Maar zoals al-
tijd waren er mensen die niet luisterden, en toch meer namen om 
te bewaren. De volgende dag stonk het en zat het vol wormen. Ze 
kregen daarom van Mozes een strenge terechtwijzing voor hun 
ongeloof en ongehoorzaamheid.

De HEER wilde hen op de proef stellen: “Ik wil zien of ze zich aan 
Mijn voorschriften houden”. Wat waren die voorschriften dan?

Ze moesten, voordat de zon heet werd (want zodra de zon begon 
te branden smolt het manna weg), nemen zoveel als ze voor die 
dag nodig hadden. Dus niet ook voor de andere dag – voor de ze-
kerheid, als het de volgende dag niet zou komen – want na een dag 
zou het bedorven zijn. Op de zesde dag (onze vrijdag) zou er veel 
meer zijn, en moesten ze een dubbele hoeveelheid nemen, omdat 
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er op de zevende dag – de sabbat – niets zou zijn. Op die dag zou 
het niet bedorven zijn! Deze voorschriften vroegen dus geloof en 
vertrouwen, dat God hen voor elke dag voldoende eten zou geven, 
en gehoorzaamheid aan het sabbatsgebod.

Het manna kon tot koeken en pap gemaakt worden, door het te 
bakken of te koken. Op de zesde dag moesten ze ook voor de ze-
vende dag klaarmaken wat ze wilden eten, want op sabbat mochten 
ze dat niet. Maar ook nu waren er die niet luisterden. Ze maakten 
op de zesde dag niets extra klaar, en gingen ’s ochtends kijken of 
er manna was; maar dat was er niet. Omdat dit een erge overtre-
ding was van Gods voorschriften voor de sabbat, was de HEER heel 
boos, en Mozes moest tegen het volk zeggen: “Hoe lang blijven jul-
lie nog weigeren Mijn geboden en voorschriften in acht te nemen? 
De HEER heeft jullie de sabbat gegeven en daarom geeft Hij jullie 
op de zesde dag voedsel voor twee dagen. Laat ieder dus op de 
zevende dag blijven waar hij is, niemand mag dan het kamp verla-
ten”. Vanaf dat moment hield iedereen op de zevende dag rust.

De herinnering aan het manna

Uiteindelijk heeft de HEER hen veertig jaar lang dit manna gege-
ven, want toen pas mochten ze, om hun ongehoorzaamheid, het be-
loofde land in – maar dat is nog een heel verhaal…

De HEER wilde dat het volk Israël zich altijd zou herinneren wat 
Hij voor hen had gedaan in de woestijn. Want het manna was niet 
alleen maar voedsel in de vorm van een smakelijke zoete koek of 
pap. Voedsel houdt een mens in leven, en zonder dat sterft de 
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mens op een gegeven moment. In de woestijn was het volk hele-
maal afhankelijk van de HEER, van het water en het voedsel dat 
Hij hen gaf. Zonder dat zouden zij onherroepelijk sterven. Aäron 
moest daarom dezelfde hoeveelheid die iedereen dagelijks verza-
melde, bewaren in een kruik. Die zou dan gelegd worden op de 
plaats waar de HEER wordt vereerd.

De Heer Jezus en het manna

Nadat de Heer Jezus op een dag duizenden mensen te eten heeft 
gegeven, komen ze de volgende dag terug, in de hoop weer eten te 
krijgen. Maar Hij zegt: “U moet geen moeite doen voor voedsel 
dat vergaat, maar voor voedsel dat niet vergaat en eeuwig leven 
geeft; de Mensenzoon [zo noemde Hij zichzelf] zal het u geven”. 

Dit doet je misschien al denken aan het manna in de woestijn. Het 
gesprek gaat dan ook die kant op. De mensen vragen Jezus hen 
manna te geven, zoals Mozes deed: “Onze voorouders hebben im-
mers manna in de woestijn gegeten, zoals geschreven staat: ‘Brood 
uit de hemel heeft hij hun te eten gegeven’”. En dan wijst de Heer 
Jezus op het verschil tussen dat voedsel, dat verging, en voedsel 
dat niet vergaat: “Mijn Vader geeft u het ware brood uit de he-
mel. Het brood van God is het brood dat neerdaalt uit de hemel en 
dat leven geeft aan de wereld”. Het ware brood is het echte, waar 
het werkelijk om gaat. Met leven bedoelde Hij niet dit tijdelijke 
leven, maar eeuwig leven; “Ik ben het brood dat leven geeft ... Ik 
ben het levende brood dat uit de hemel neergedaald is; wie dit eet 
sterft niet … zal eeuwig leven”. Je leest dit allemaal in Johannes 
6. Jezus bedoelde niet letterlijk dat Hij uit de hemel was neerge-
daald, net zoals het manna niet letterlijk uit de hemel neerdaalde. 
Wat Hij bedoelde is dat Hij Gods ‘geschenk’ is aan de mensen 
(“Elke goede gave, elk volmaakt geschenk komt van boven, van de 
Vader van de hemellichten”, schreef Jakobus), zodat zij niet ster-
ven om voor eeuwig dood te blijven, maar opgewekt zullen worden 
om eeuwig te leven bij Jezus komst uit de hemel op de laatste 
dag. De les is, net als bij het manna, dat de mensen afhankelijk 
zijn van de HEER voor de gave van eeuwig leven.

Het volk trekt weer verder

Ondanks dat de HEER hen elke dag eten gaf, vertrouwde het volk 
niet echt op Hem. Zodra het wat tegen liep begonnen ze weer te 
morren en te klagen. Wat dat betreft waren ze niet anders dan 
alle andere mensen, maar zíj hadden beter moeten weten.

Ze trokken van de ene plaats naar de andere, zoals de engel in de 
wolk- en vuurkolom hen wees. Op een dag kwamen zij op een plaats 
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die Refidim werd genoemd, diep in het zuiden van de Sinaï woes-
tijn, niet ver van de berg waar het volk naar toe ging. Maar in Re-
fidim bleek geen water te zijn… Opnieuw maakten ze Mozes ver-
wijten: “Geef ons te drinken, geef ons water”. Maar wat kon Mo-
zes voor hen doen? “Waarom maakt u mij verwijten? Waarom 
stelt u de HEER op de proef?” Met andere woorden: Ik ben bang 
dat de HEER op een dag heel boos wordt, en iets ergs met jullie 
doet. Maar ze bleven doorgaan: “Waarom hebt u ons uit Egypte 
weggevoerd? Om ons van dorst te laten sterven, met onze kin-
deren en ons vee?” Kennelijk liep de zaak behoorlijk uit de hand en 
liep Mozes zelfs gevaar, want hij riep de HEER luid aan: “Wat moet 
ik met dit volk beginnen? Er hoeft niet veel meer te gebeuren of 
ze stenigen mij!” Toen gaf de HEER antwoord, en zei dat Mozes en  
een aantal oudsten met het volk naar de berg Horeb moesten 
gaan. Daar moest hij met zijn staf, waarmee hij op het water van 
de Nijl had geslagen, op een door de HEER aangewezen rots slaan. 
Dan zou daar water uit stromen, zodat het volk kon drinken.

Mozes noemde die plaats Massa en Meriba, omdat het volk daar 
Mozes verwijten had gemaakt en zich afvroegen: “Is de HEER in 
ons midden of niet?”. Ze betwijfelden dus of de HEER hen wel in 
leven zou kunnen houden in de woestijn.

Amalek

In Refidim kregen ze ook te maken met de eerste vijand, de Ama-
lekieten. Mozes gaf Jozua opdracht een aantal flinke mannen uit 
te kiezen om tegen hen te strijden. Mozes zou dan op de top van 
een heuvel gaan staan met de staf van de HEER in zijn hand. Het 
bijzondere was dat als Mozes zijn staf omhoog hield de Israëlie-
ten sterker waren, en als hij hem liet zakken de Amalekieten. 
Daarom hielpen Aäron en Hur zijn armen te ondersteunen, zodat 
de Israëlieten de Amalekieten tenslotte versloegen.

Deze overwinning moest opgeschreven worden en bewaard, om 
nooit vergeten te worden. Jozua, die later het volk het beloofde 
land in zou brengen, moest ervoor zorgen dat er niemand van de 
Amalekieten bleef leven. Mozes bouwde een altaar dat hij “De 
HEER is mijn banier” noemde.
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Bijbelgedeelte: Exodus 18:1 tot 24:18

Mozes ziet Jetro, zijn vrouw en zijn zoons weer

Misschien kun je je nog herinneren dat Mozes in Midjan trouwde 
met Sippora, de dochter van Jetro, bij wie hij veertig jaar woon-
de. Toen de HEER Mozes riep om naar Egypte te gaan, nam hij Sip-
pora en hun twee zoons Gersom en Eliëzer mee. Wanneer het was 
weten we niet, maar op zekere dag stuurde hij hen alle drie terug 
naar Jetro.

Op een dag kreeg Jetro in Midjan het bericht dat Mozes met het 
gehele volk bij de berg Horeb in de Sinaï woestijn was aangeko-
men (zie het kaartje op pagina 182). Hij ging op weg om Sippora en 
hun zoons naar Mozes te brengen. Mozes ontving hem hartelijk, en 
had natuurlijk veel te vertellen. Jetro was heel blij dat de HEER
de Israëlieten had gered uit de hand van de Egyptenaren. Hij 
prees de HEER, en zei: “Nu zie ik dat de HEER machtiger is dan alle 
andere goden”, en hij bracht de HEER een offer.

De raad van Jetro

Eén van Mozes’ taken was recht te spreken. De hele dag stond het 
volk om hem heen met hun vragen en twistpunten. Jetro zag het 
hoofdschuddend aan, en toen ze ’s avonds samen aten zei hij: 
“Waarom moet jij steeds voor hen klaar staan? Waarom houd jij 
als enige zitting … van ’s ochtends tot ’s avonds?” Volgens hem zou 
het Mozes op den duur uitputten. Daarom gaf hij hem een goede 
raad: Blijf het volk Gods wetten en voorschriften onderwijzen en 
blijf tot de HEER gaan ten behoeve van het volk (we noemen dat 
een middelaar). De belangrijke zaken moest Mozes blijven doen, 
maar kleine zaken zou hij beter aan betrouwbare mannen kunnen 
overlaten.

Mozes vond dat een goede raad. Hij deelde het volk in groepen in, 
en stelde over elke groep een leider aan, waar het volk eerst naar-
toe moest gaan met problemen en geschillen. Pas als die het een 
zaak vond waarover Mozes zou moeten beslissen, ging hij naar Mo-
zes toe voor een uitspraak.

36 De HEER sluit een verbond
met de Israëlieten



 189

Gods verschijning op de berg

Precies 60 dagen na hun vertrek uit Egypte bereikten Mozes en 
de Israëlieten de berg, die de HEER gekozen had om met hen te 
spreken en waar zij Hem offers moesten brengen. De HEER zei 
Mozes de berg op te gaan, en vanaf de top zei Hij hem dat hij te-
gen de Israëlieten moest zeggen: “Jullie hebben gezien hoe Ik 
ben opgetreden tegen Egypte, en hoe Ik je op adelaarsvleugels 
gedragen heb en je hier bij Mij gebracht”. Dit is een heel mooi 
beeld voor de liefdevolle manier waarmee God met hen omging; 
want een adelaar gaat onder het vliegensvlug jong vliegen om er-
voor te zorgen dat het tijdens die eerste vlucht(en) niet neervalt.

Hij gaf hen toen de belofte: “Als je Mijn woorden ter harte 
neemt en je aan het verbond met Mij houdt, zul je een kostbaar 
bezit voor Mij zijn, kostbaarder dan alle andere volken – want de 
hele aarde behoort Mij toe. Een koninkrijk van priesters zul je 
zijn, een heilig volk”. Een priester is iemand die voor God staat ten 
behoeve van andere mensen. Als het volk Israël een koninkrijk van 
priesters zou zijn, laat dit het grote plan van God zien, namelijk 
dat de nakomelingen van Abraham, Isaak en Jakob een zegen zou-
den zijn voor alle mensen.

Mozes vertelde dit de Israëlieten, die beloofden alles te doen wat 
de HEER had gezegd. Toen Mozes dit doorgaf aan de HEER, zei de 
Hij: “Ik kom naar je toe in een donkere wolk, dan kan iedereen het 
horen wanneer Ik met je spreek en zullen ze voor altijd vertrou-
wen in je hebben”. Omdat de HEER heilig is, anders dan wij men-
sen, mogen mensen niet dicht bij Hem komen. Mozes moest ervoor 
zorgen dat iedereen zich binnen drie dagen gewassen had en scho-
ne kleren aanhad. Bij het aanbreken van de derde dag moesten ze 
zich bij de berg verzamelen, maar er niet te dicht bij komen. Ter-
wijl iedereen het kon zien, zou de HEER dan neerdalen op de berg.

Die ochtend begon het bij het eerste daglicht te donderen en te 
bliksemen uit een dreigende wolk boven de berg. Ook klonk er een 
luid geschal als dat van een ramshoorn. Iedereen was bang, maar 
Mozes ging het volk voor naar de voet van de berg, die nu helemaal 
in rook en vuur was gehuld en hevig trilde. We zouden dus kunnen 
denken aan de verschijnselen bij een vulkaanuitbarsting, maar dat 
was het niet. Het geluid van de ramshoorn werd steeds sterker. 
Toen de HEER was neergedaald op de berg vroeg Hij met een ge-
weldig stemgeluid Mozes naar boven te komen. Maar toen hij bo-
ven was, stuurde de HEER hem meteen weer naar beneden om het 
volk ernstig te waarschuwen niet uit nieuwsgierigheid de berg op 
te gaan.
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Voorschriften van het Verbond

Toen sprak de HEER, zodat iedereen het kon horen, de woorden 
van wat de Tien Woorden, of Tien Geboden genoemd wordt:

1. Vereer naast Mij geen andere goden.

2. Maak geen godenbeelden om ervoor te knielen, want dat sta 
Ik niet toe. De HEER is immers de God Die doet wat Hij gezegd 
heeft. Hij had hen uit Egypte bevrijd, terwijl de goden van 
Egypte daar niets tegen konden doen. Ook de goden van de vol-
ken in het beloofde land zouden niets tegen de HEER van de Is-
raëlieten kunnen doen.

3. Misbruik de Naam van de HEER, uw God, niet, want als u dat 
doet bent u schuldig voor Hem.

4. Houd de sabbat in ere. De zevende dag is een rustdag voor de 
HEER, waarop je geen werk doet, en ook je kinderen, slaven, vee 
en vreemdelingen in het land niet. De HEER heeft na de schep-
ping op de zevende dag gerust, en die dag gezegend en heilig 
verklaard (anders dan de andere dagen, bestemd voor Hem).

5. Toon eerbied voor je vader en moeder.

6. Vermoord niemand

7. Pleeg geen overspel.

8. Steel niet.

9. Leg over een ander geen vals getuigenis af. Zeg bijvoorbeeld 
in een rechtszaak niet dat iemand schuldig is, terwijl je weet 
dat het niet zo is (en ook niet andersom).

10. Kijk niet jaloers en verlangend naar wat een ander heeft. 
Wees tevreden met wat je zelf hebt.

Het volk was zo bang geworden bij het zien en horen van alle ver-
schijnselen, en het horen van de machtige stem van de HEER, dat 
het achteruit was gedeinsd. Ze zeiden tegen Mozes: “Spreek u 
met ons, wij zullen naar u luisteren. Maar laat God niet met ons 
spreken, want dan sterven we”. Maar Mozes zei tegen hen: “Wees 
niet bang, God is gekomen om u op de proef te stellen en u vol ont-
zag voor Hem te laten zijn, zodat u niet zondigt”.

Na het uitspreken van de Tien Woorden riep de HEER Mozes weer 
naar boven. Daar gaf Hij hem nog veel meer voorschriften voor 
hun leven als heilig volk voor de HEER (anders dan alle andere vol-
ken, en apart van die volken om alleen voor de HEER te zijn).

Zo waren er voorschriften voor het brengen van offers, maar ook 
voor het houden van slaven, uitbuiting, het lenen en uitlenen van 
geld, armoede, lastering van God en mensen, ruzies, misdaden, 
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verwondingen, dood, diefstal, tovenarij en waarzeggerij, het be-
werken van het land, enzovoort.

Verder gaf de HEER niet alleen voorschriften voor de rustdag op 
de zevende dag van de week, maar ook voor een zogenaamd 
‘sabbatsjaar’. Het land mocht zes jaar bewerkt en ingezaaid wor-
den, maar in het zevende jaar moest het land rust krijgen. De 
vruchten van de druivenstokken en vruchtbomen mochten dat ze-
vende jaar ook niet geplukt worden. Die waren voor de armen en 
de dieren. De HEER zou zulke overvloedige oogsten geven, dat ze 
het zevende jaar genoeg zouden hebben om te eten.

De drie grote feesten

Ook gaf de HEER hen drie grote feesttijden ter ere van Hem:

1. In de eerste maand het zeven dagen durende Feest van het 
Ongedesemde Brood, dat herinnert aan het vertrek uit Egypte.

2. Het Oogstfeest bij de eerste opbrengst van de graanoogst, 
50 dagen na het Feest van het Ongedesemde Brood.

3. Het Inzamelingsfeest, wanneer aan het eind van het jaar de 
hele oogst, ook van de bomen, is binnengehaald.

Bij deze feesten moesten de mannen voor de HEER verschijnen.

De Engel die het volk leidde

De HEER beloofde Mozes en het volk dat de verdere reis altijd 
een engel voor hen uit zou gaan. Die engel zou de woorden van de 
HEER tot Mozes spreken en het volk moest dan gehoorzaam zijn 
aan wat er werd gezegd. Die Engel wordt ‘Gods aangezicht’ ge-
noemd, omdat Hij voor de Israëlieten als God was, omdat Hij 
sprak en werkte als de HEER. Hem moesten ze volgen en gehoorza-
men. Als ze inderdaad gehoorzaam waren, zou de HEER hen snel en 
veilig in het beloofde land brengen. Ieder volk dat ze onderweg 
tegenkwamen zou bang voor hen zijn, omdat zij zouden horen welk 
een machtige God de God van de Israëlieten was. Ook de volken 
die nog in het beloofde land woonden zouden zij verslaan en verja-
gen, totdat ze een groot gebied zouden bewonen.

De woorden van het Verbond worden opgeschreven

Mozes gaf alles wat de HEER hem gezegd had door aan het volk, en 
schreef het ook nog eens allemaal op. Daarom hebben we dat nu in 
onze Bijbels! Nadat Mozes het allemaal nog eens had voorgelezen, 
en zelfs nog gedenkstenen had neergezet als bewijs dat ze de 
HEER beloofd hadden gehoorzaam te zijn, brachten ze offers voor 
de HEER.
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Na dit alles zei de HEER
weer tegen Mozes dat 
hij de berg op moest 
klimmen, samen met Jo-
zua – Mozes’ dienaar en 
latere opvolger. Halver-
wege moest Jozua wach-
ten, terwijl Mozes naar 
de top klom. Daar daalde 
de wolk weer neer en 
sprak de HEER met Mo-
zes. Hij beloofde hem 
twee stenen platen 

waarop Hij Zelf de wetten en geboden zou schrijven om het volk 
te onderwijzen. Mozes bleef daar 40 dagen en nachten.

Afbeelding boven: literayyard.com  

Foto’s op deze bladzijde: De ongeveer 850 meter hoge berg Karkom in de 
Sinaïwoestijn, waarvan sommige archeologen denken dat het wel eens de 
berg Horeb kan zijn, waarop Mozes 40 dagen bij de HEER was. Er is namelijk 
geen andere berg die goed bereikbaar is vanuit Midian (waar Mozes 40 jaar 
voor de kudde van Jetro zorgde) én waar een grote vlakte voor ligt waar de 
Israëlieten hun tenten kunnen hebben opgeslagen. 
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  Bijbelgedeelte: Exodus 25:1-31:18 en 36:1-39:32

De veertig dagen en nachten dat Mozes op de berg was bij de 
HEER, zat hij niet op een steen te wachten tot hij de beloofde 
stenen platen had gekregen en weer naar beneden mocht. Het was 
een drukke tijd, want de HEER had veel met hem te bespreken. De 
vorige keer zagen we dat de HEER Mozes de Tien Woorden, of 
Tien Geboden, leerde. En ook dat Hij hem voorschriften gaf voor 
het leven in het beloofde land. Verder gaf Hij opdracht elk jaar 
drie grote feesten te houden.

De HEER vraagt Mozes een ontmoetingstent voor Hem te maken
Je weet natuurlijk wel, dat de mensen die in de Heer Jezus gelo-
ven kerken hebben, waar ze geregeld naartoe gaan om te bidden, 
te zingen en te horen wat er in de Bijbel staat. Misschien ga je 
daar zelf ook wel heen. God wilde dat de Israëlieten ook samen 
zouden komen. In ieder geval op sabbat en tijdens de grote fees-
ten, maar ook voor de gebedsuren ’s morgens, ’s middags en ’s 
avonds.

Omdat ze niet bij de berg zouden blijven wonen, en verder zouden 
trekken door de woestijn, hadden de Israëlieten niets aan een ge-
bouw. Ze woonden zelf in tenten, en de HEER wilde dat ze voor 
Hem een bijzondere tent zouden maken, waar ze Hem konden ont-
moeten en dienen. Deze tent van God zou precies midden tussen 
hun tenten moeten komen staan, zodat ze die konden zien en er 
makkelijk naartoe konden gaan. De HEER had daar al een ontwerp 
of model voor gemaakt, dat Mozes heel goed moest bekijken. 
Want de tent zou precies zo moeten worden als de HEER hem had 
laten zien. In de taal waarin de Bijbel werd geschreven heet deze 
tent ‘de Tabernakel’. En dan moest er natuurlijk ook nog iets in 
staan… En ook daarvan waren de ontwerpen of modellen al klaar, 
zodat Mozes ook die kon bekijken.

Maar hoe kwam je in een woestijn met alleen maar zand, stenen, 
struiken en wat bomen aan alle spullen om een tent te maken? 
Daar had de HEER natuurlijk al eerder aan gedacht. Want Hij 
kwam niet pas op dit idee toen Mozes bij Hem op de berg was. 
Voordat de Israëlieten uit Egypte vertrokken, had de HEER hen 
gezegd dat zij de Egyptenaren om gouden en zilveren sieraden, 

37  De Tabernakel
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edelstenen, kostbare stoffen en dure olie en specerijen moesten 
vragen. Dat zou het loon zijn, dat zij al die tijd niet hadden gekre-
gen voor hun zware werk. Van alles wat zij hadden gekregen moes-
ten zij nu een soort belasting aan de HEER betalen. Ze kregen niet, 
zoals wij nu, een papier waarop stond welk deel ze van alles wat ze 
hadden aan de HEER moesten geven. Mozes moest hen vragen de 
HEER een deel daarvan te schenken. Het was dus een vrijwillig ge-
schenk van de mensen aan de God, Die hen had bevrijd uit Egypte 
en heel rijk had gemaakt. En er zou heel wat nodig zijn voor het 
maken van wat de HEER allemaal aan Mozes liet zien…

De Tabernakel werd beslist geen dundoektentje zoals we tegen-
woordig hebben. Hij moest als een rechthoek worden gemaakt, en 
kreeg dus een plat dak. De lange zijwanden moesten van houten 
planken worden gemaakt, die rechtop in zilveren voetstukken op 
de grond stonden. De achterkant moest helemaal dicht worden 
gemaakt. Om niet te vallen werden de staande planken aan elkaar 
vastgemaakt met dwarsplanken. De voorkant was de ingang, en 
kreeg vijf palen, waaraan een doek kwam dat geweven moest wor-
den van linnen en gekleurde wol, met een patroon van cherubs. De 
gewone mensen mochten niet in het Heilige kunnen kijken.

Het tentdak bestond uit maar liefst vier lagen. Het eigenlijke 
doek moest het mooist zijn, omdat je dat kon zien. Het moest net 
zo geweven worden als het doek voor de ingang. Over dit doek 
moest een kleed van geitenhaar gelegd worden, dat naar beneden 
afhing langs de houten wanden. Daar overheen kwam een kleed van 
roodgeverfde ramsvellen en daar overheen een kleed van zeekoe-
vellen. Zo bleef de Tabernakel donker en koel.

De Tabernakel zou uit twee gedeelten bestaan. Het voorste werd 
‘het Heilige’ genoemd en het achterste ‘het Heilige der Heili-
gen’ (wat betekent: ‘het Allerheiligste’). Ze werden van elkaar ge-
scheiden door eenzelfde doek als voor de ingang. De priesters 
mochten niet in het Allerheiligste kijken. Alleen de Hogepriester 
mocht er één keer in het jaar in gaan.

Om de Tabernakel werd aan drie zijden een soort omheining ge-
maakt van palen op koperen voeten met daartussen witte linnen 
doeken. Aan de voorkant, waar de mensen doorheen moesten, 
kwam eenzelfde met cherubs geborduurd doek als voor en over de 
Tabernakel. De ruimte tussen de Tabernakel en deze omheining 
werd ‘de Voorhof’ genoemd. Daar mochten de Israëlieten komen, 
maar niet in de Tabernakel zelf.

De doeken en kleden werden wel in stukken gemaakt, en bij het 
opbouwen met ogen en lussen aan elkaar gezet, maar alles bij el-
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Opengewerkte tekening van het binnenste van de Tabernakel, met het Heili-
ge - waarin de tafel, de kandelaar en het reukofferaltaar staan - en het Aller-

heiligste, waarin de ark van het verbond staat. (Afbeelding Pinterest) 

kaar zal het een enorme hoeveelheid en een groot gewicht zijn 
geweest. Er zullen dan ook veel mannen nodig zijn geweest om al-
les te dragen…

Op deze foto zijn de dekkleden van de Tabernakel goed te onderscheiden. 
Het bovenste (achteraan) is het kleed van zeekoevellen, daaronder de rood-
geverfde ramsvellen, daar weer onder het kleed van geitenhaar en helemaal 
onderaan het geweven en geborduurde kleed. 
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Wat er in de tabernakel kwam te staan

Wat moesten de Israëlieten dan nog meer maken? Allemaal dingen 
die nodig waren voor de dienst in de tent. Geen beeld natuurlijk, 
want God is Geest en kan niet gezien worden. Dus weet je niet hoe 
Hij eruitziet, en dan kun je geen beeld of schilderij of tekening 
van Hem maken. Het mocht daarom ook niet, want anders zouden 
mensen dat beeld gaan aanbidden in plaats van God – want Hij kon 
nooit dezelfde God zijn als dat beeld.

De ark van het verbond
Om te beginnen een houten ark – een van boven open kist op vier 
poten – die ze van binnen en van buiten met goud moesten bedek-
ken. Om die ark tijdens hun reis te kunnen dragen, waren er rin-
gen bovenaan de poten nodig, waar draagbomen doorheen konden. 
Zo konden vier priesters de ark makkelijk dragen. In de ark moes-
ten de twee stenen platen gelegd worden, die Mozes van de HEER-

zou krijgen. Daarom wordt de kist ‘de ark van het verbond’ ge-
noemd. Er moest een gouden deksel op worden gelegd. Aan twee 
kanten van die deksel moest een gouden cherub (een soort engel) 
gemaakt worden. Die twee cherubs moesten zo staan, dat hun ge-
zichten naar het midden van het deksel keken, en hun vleugels 
over dat deksel uitgespreid waren. Dit deksel werd ‘het verzoen-
deksel’ genoemd. Deze ark van het verbond kwam in het Allerhei-
ligste te staan. De HEER vertelde Mozes dat hij voor de ark moest 
gaan staan, als Hij met Mozes wilde spreken.

De tafel voor de broden
Maar er moest nog meer gemaakt worden. Een houten tafel, ook 
met goud bedekt en met draagstokken. De tafel werd in het Heili-
ge gezet, en er moesten twaalf platte broden op gelegd worden, 
die elke sabbat werden ververst.

De gouden kandelaar
Dan een grote gouden kandelaar met zes zijarmen, om het donke-
re Heilige te verlichten (in het Allerheiligste moest het donker 
blijven). Hij moest heel mooi versierd met bloemen en knoppen van 
de amandelboom worden gemaakt uit één stuk goud. Daar had je 
een vakman voor nodig, die de kandelaar met de zijarmen en daar-
aan de bloemen uit het goud klopte. Op de standaard en de zijar-
men van de kandelaar moesten zeven olielampjes worden gezet, 
waarin dag en nacht zuivere olijfolie werd gebrand. De kandelaar 
werd in het Heilige gezet.

Het reukofferaltaar en het brandofferaltaar
Verder waren er twee altaren nodig. Eén voor het branden van 
reukwerk, en één voor dierenoffers. Ze werden ook weer gemaakt 
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van hout en voorzien van draagstokken. Het reukofferaltaar werd 
met goud bedekt, maar het brandofferaltaar met koper (want 
goud smelt in de hitte van het vuur). Het reukofferaltaar moest in 
het Heilige worden gezet, vóór het doek voor het Allerheiligste. 
Elke ochtend en avond moest de hogepriester daar een speciaal 
mengsel van lekker ruikende stoffen – waarbij ook wierook zat –
op branden. De Israëlieten mochten dat niet namaken om het zelf 
te gebruiken. De HEER noemde het mengsel allerheiligst, wat bete-
kent dat het alleen voor Hem was bestemd. Het brandofferaltaar 
kwam in het midden van de Voorhof te staan.

Het wasbekken
Tussen dit altaar en de ingang van de Tabernakel kwam een was-
bekken te staan. Het moest gemaakt worden van koper. Voordat 
de priester dienst ging doen in de Tabernakel, moest hij met het 
water in het wasbekken zijn handen en voeten wassen.

Wat er verder voor de dienst nodig was
Voor de offerdienst waren er ook allerlei voorwerpen nodig: scho-
tels, schalen, kannen en kommen – allemaal van goud – voor het uit-
gieten van graan-, en wijnoffers. Bij het brandofferaltaar schep-
pen, potten, schalen, vorken en vuurbakken van koper.

Het koperen brandofferaltaar  Het gouden reukofferaltaar 
Pinterest)

Niemand weet hoe de Tabernakel en de voorwerpen in eruit hebben gezien. 
De afbeeldingen die je op deze bladzijden ziet kunnen er daarom alleen 
maar een indruk van geven. 
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Ark van het verbond 

De gouden kandelaar (ClipArtBest.com) 

Tafel met de broden (Pinterest) 
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De priesters

De HEER had gezegd dat 
Aäron, de broer van Mozes, 
en zijn zonen priesters zou-
den zijn. Aäron zou de hoog-
ste priester zijn. Als zij 
dienst zouden doen in de Ta-
bernakel moesten zij kleding 
aantrekken die speciaal voor 
hen werd gemaakt. De Hoge-
priester kreeg op de schou-
derbanden van zijn priester-
schort (een soort hes) twee 
in goud gelegde edelstenen, 
waarin de namen van de 
twaalf stammen werden ge-
graveerd. Verder kreeg hij 
een daarbij passende borst-
tas of -schild met vier rijen 
van telkens drie edelstenen, 
voor elke stam van Israël een 
andere. Zo droeg de Hoge-
priester de namen van de 
stammen op zijn hart. Hij 
kreeg ook nog een overkleed van blauwpurper en een tulband met 
een gouden plaat, een heilig diadeem met daarin gegraveerd de 
woorden: DE HEILIGHEID VAN DE HEER.

Voordat zij voor de eerste keer dienst konden gaan doen, moesten 
Aäron en zijn zonen worden gezalfd met een bijzondere olie, die 
heerlijk rook. Deze zalfolie mocht door niemand worden nage-
maakt en gebruikt, want de olie was alleen voor de HEER bestemd 
en daarom heilig.

Wat wilde dit allemaal zeggen? 

De Tabernakel met alles wat erin stond, de priesters, en de dienst 
die zij daar deden, hadden allemaal een doel en betekenis. Maar 
dat is misschien nog een beetje te moeilijk.

Mozes krijgt de platen met de Tien Woorden

Toen de HEER Mozes alles had verteld en laten zien, gaf Hij hem 
de twee platen van het verbond, waarop de HEER Zelf de Tien 
Woorden had geschreven.

Afbeelding Hogepriester: Pinterest 
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Dit model geeft een indruk van de voorhof, met daarin het brandofferaltaar 
en het wasbekken. 
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38  De Israëlieten maken een gouden
stierkalf

Bijbelgedeelte: Exodus 32

De HEER stelt Mozes op de proef 

Nadat de HEER Mozes de twee stenen platen met Zijn Tien Woor-
den voor de Israëlieten had gegeven, zei Hij dat Mozes meteen 
naar beneden moest gaan, omdat er iets heel ergs aan de hand 
was. De Israëlieten hadden de weg verlaten die God hen had ge-
wezen, door een beeld te maken van een stierkalf. Daar knielden 
zij voor en dat brachten zij offers. Want ze zeiden tegen elkaar: 
“dit is je god, die je uit Egypte heeft geleid”.

Mozes wist niet wat hij hoorde. Dat was toch niet te geloven? 
Maar nog erger was wat de HEER verder tegen hem zei. Er was 
natuurlijk al veel gebeurd. De Israëlieten hadden geklaagd, en wil-
den zelfs liever terug naar Egypte dan door de woestijn te moe-
ten trekken. Ze geloofden niet wat Mozes tegen hen zei, en ver-
trouwden niet op de HEER. Daarom zei de HEER dat ze 
‘onhandelbaar’ waren, zoals kinderen die niet willen luisteren naar 
hun ouders. Met wat Hij verder zei, stelde Hij Mozes op de proef: 
“Houd mij niet tegen: mijn brandende toorn zal hen verteren. 
Maar uit jou zal ik een groot volk laten voortkomen”. Wat zou Mo-
zes nu doen? De HEER had natuurlijk groot gelijk over de onhan-
delbaarheid van het volk, en door een afgodsbeeld te maken had-
den zij de dood verdiend. De verleiding voor Mozes zat in die laat-
ste woorden: dat God hem tot een nieuw volk zou maken als het 
volk Israël er niet meer zou zijn. Dat zou een grote eer zijn.

Maar Mozes zat helemaal niet te wachten op die eer. Hij had door 
alles wat er was gebeurd enkele dingen heel goed begrepen. Het 
eerste was dat de God Die met hem had gesproken bij de bran-
dende braamstruik al die grote wonderen had gedaan. Hij had 
steeds vooraf gezegd wat Hij zou doen en wat er zou gebeuren, 
en steeds was het zo gebeurd. En Hij had de Israëlieten uit Egyp-
te laten gaan en hen bij de Rietzee bevrijd van het leger van 
Egypte. Die God had gezegd: “Ik ben de HEER, uw God, die u uit 
Egypte, uit de slavernij, heeft bevrijd. Vereer naast Mij geen an-
dere goden”. Hij had hen een bijzondere plaats en taak in de we-
reld gegeven: “Als je Mijn woorden ter harte neemt en je aan het 
verbond met Mij houdt, zul je een kostbaar bezit voor Mij zijn, 
kostbaarder dan alle andere volken – want de hele aarde behoort 
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Mij toe. Een koninkrijk van priesters zul je zijn, een heilig volk”. 
Hoe zou God dan dit volk kunnen vernietigen? Het tweede was dat 
God bespot zou worden door de Egyptenaren, als zij hoorden dat 
de Israëlieten waren omgekomen in de woestijn. Daarom vroeg 
Mozes de HEER niet te doen wat Hij had gezegd. Vooral – en dan 
komt hij op Gods belofte hemzelf tot een nieuw volk te maken –
om wat Hij Abraham had beloofd: “Denk toch aan Uw dienaren 
Abraham, Isaak en Jakob, aan wie U onder ede deze belofte hebt 
gedaan: ‘Ik zal jullie zo veel nakomelingen geven als er sterren aan 
de hemel zijn, en het hele gebied waarvan Ik gesproken heb zal Ik 
hun voor altijd in bezit geven’”. De HEER kon Zijn belofte aan Zijn 
vriend Abraham toch niet breken om wat diens nakomelingen de-
den? Dit was het derde dat Mozes had begrepen.

God had genoeg gehoord. Mozes had een goed hart, dat de HEER, 
de God van Abraham, Isaak en Jakob wilde dienen en vereren. 
Daarom zei God tegen Mozes dat Hij het volk niet zou vernietigen.

Het volk wil een gouden stierkalf als god

Mozes ging met de twee platen met de door God Zelf geschreven 
Tien Woorden de berg af. Wat moet er in zijn hoofd omgegaan 
zijn, denkend aan hoe het nu 
verder moest? Halverwege de 
berg wachtte zijn jonge helper 
Jozua nog altijd op hem. Die 
had beneden geschreeuw ge-
hoord, en dacht dat ze waren 
aangevallen en er strijdkreten 
klonken. Maar Mozes wist wel 
beter: “Dat is geen gejuich na 
een overwinning en geen ge-
weeklaag na een nederlaag. 
Luid gejoel – dát hoor ik”. Onderaan de berg gekomen zag hij het 
beeld staan. Het was dus echt zo… Woedend smeet hij de twee 
stenen platen aan stukken tegen de berg, en begon meteen met de 
opruiming. Hij beende naar het gouden stierkalf, pakte het op en 
gooide het in het vuur zodat het smolt. Nadat het vloeibare goud 
weer was afgekoeld verpulverde hij het tot stof en gooide dat in 
water. Dat water moesten de Israëlieten opdrinken.

Mozes was ook boos op Aäron. Waarom had hij dit allemaal laten 
gebeuren? Aäron werd heel bang voor de woede van Mozes. Aäron 
had namelijk niet alleen het volk zijn gang laten gaan, maar er zelf 
aan meegewerkt. Hij vroeg Mozes zich te bedwingen en naar hem 
te luisteren.
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Zoals mensen die bang zijn, begon hij zich eerst te verontschuldi-
gen: “Je weet dat dit volk alleen maar kwaad wil”. Het was drei-
gend naar hem toegekomen, met de eis: “Maak een god voor ons 
die voor ons uit kan gaan, want wat er gebeurd is met die Mozes, 
die ons uit Egypte geleid heeft, weten we niet”. Uit angst dat ze 
hem zouden vermoorden, als hij niet deed wat zij vroegen, had hij 
hen om hun gouden sieraden gevraagd. Misschien dacht hij dat ze 
die niet zouden willen geven, en hij dan geen god hoefde te maken; 
maar die hoop was vergeefs: “alle Israëlieten deden zonder aarze-
len hun gouden oorringen af en gaven die aan Aäron”. Die smolt ze 
om en goot er een beeld van in de vorm van een stierkalf. Aäron 
vertelde het Mozes alsof het een verrassing voor hem was wat er 
ontstond, toen hij de gouden sieraden in het vuur gooide: “en toen 
kwam dat kalf eruit tevoorschijn”. Maar zo kon het natuurlijk niet 
gebeurd zijn. Er moet altijd eerst een vorm gemaakt worden 
waarin je vloeibaar metaal giet. Het was dus een bewuste keuze 
van het volk een beeld van een stierkalf te maken. Als zij het rund 
kenden als voorstelling van de god Horus, dan paste dit bij hun 
eigenlijke wens terug te keren naar Egypte.

De straf voor het volk

Aäron dacht kennelijk eerst dat het niet zo’n kwaad kon. Het volk 
zou de HEER niet verlaten, en het beeld zou Hem zichtbaar voor-
stellen, nu Mozes er niet meer was. Maar toen het beeld klaar 
was, riep het volk uit: “Israël, dit is je god, die je uit Egypte 
heeft geleid”. De schrik sloeg Aäron om het hart. Snel had hij een 
altaar gebouwd en aangekondigd dat er de volgende dag een feest 
voor de HEER zou zijn. Die ochtend 
brachten ze offers en “ze gingen zit-
ten om te eten en te drinken, en ston-
den op om uitbundig feest te vieren” –
en dat was wat Jozua had gehoord.

Mozes vond het vast ‘een slap verhaal’ 
van Aäron, want hij “begreep dat het 
volk zich had laten gaan omdat Aäron 
niet ingegrepen had”. Als God hen zou 
straffen, zouden hun vijanden hen be-
spotten. Er moest iets gedaan worden.

Mozes stelde het volk voor de keus. 
Hij ging bij de ingang van het kamp 
staan en zei: “Wie voor de HEER kiest, 
moet hier komen”. Wie voor de HEER

kozen moesten dus uit het kamp komen 
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en naar Mozes gaan. Mozes was van de stam Levi, en alleen mensen 
van zijn stam kwamen naar hem toe. Hij gaf hen opdracht een 
zwaard te nemen en iedereen die ze tegenkwamen, en niet naar 
Mozes was gekomen, te doden, ook als het familieleden en vrien-
den waren. Ze deden wat Mozes vroeg, en er werden die dag onge-
veer drieduizend Israëlieten gedood. Dat was niet Mozes’ idee, 
maar de HEER had hem dat gezegd te doen: “De HEER strafte het 
volk, omdat ze het kalf hadden gemaakt, het beeld dat Aäron ge-
goten had”. Eigenlijk hadden zij allemaal gedood moeten worden, 
maar deze drieduizend vertegenwoordigden het gehele volk.

We zien hier twee belangrijke dingen, die we ook in het Nieuwe 
Testament tegenkomen. Het eerste is dit. Mozes was eigenlijk 
door het volk vernederd: hij was voor hen niet Gods dienaar en 
niet hun leider en verlosser. Maar omdat zij hem verwierpen had-
den zij in feite God ‘vernederd’ tot één van de goden die de men-
sen vereren. Daarom zei hij: “Wie voor de HEER kiest, moet hier 
komen” – dus bij mij, want de HEER is voor mij. Jezus vraagt van 
een echte volgeling dat hij of zij niet meedoet met wat de meeste 
mensen doen. Je moet, als het ware, uit de wereld gaan omdat je 
er alleen voor Hém wil zijn, omdat God de HEER Hem heeft aange-
wezen als Redder. De schrijver van de Hebreeënbrief zegt daar-
om, herinnerend aan het verblijf in de woestijn: “Laten we dus het 
kamp verlaten, en ons bij hem voegen en delen in zijn vernede-
ring”. Het tweede is dat God niet alles van Zijn volk of kinderen 
‘door de vingers ziet’. Als zij verwachten dat God de goddeloze 
mensen straft, dan moeten zij inzien dat zij zelf ook niet onschul-
dig zijn als zij zondigen. Het volk Israël was, als het ware, Gods 
huis onder alle mensen op aarde. In dat volk wilde Hij wonen, maar 
niet tussen mensen die Hem ongehoorzaam waren. Daarom strafte 
Hij eerst hen, voordat zij de goddeloze volken in het beloofde 
land zouden straffen voor hún zondige leven. Daarom waarschuwt 
de apostel Petrus: “Besef goed dat de tijd van het oordeel is aan-
gebroken. Dat oordeel begint bij Gods eigen mensen. Als het bij 
ons begint, hoe zal het dan aflopen met hen die weigeren het 
evangelie van God te aanvaarden?” Die worden gestraft omdat zij 
het evangelie niet geloven. De mens heeft een vrije keuze gekre-
gen. Ze krijgen dezelfde straf als de goddeloze mensen, omdat ze 
de kans die hen in dat evangelie wordt bekendgemaakt, niet grij-
pen om verlost te worden van zonden en daarmee uit het oordeel.

Mozes pleit voor het volk

Mozes wist hoe groot de boosheid van God was over wat het volk 
had gedaan, en hij wist niet of de HEER nog met hem wilde spre-
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ken. Daarom zei hij : “U hebt zwaar gezondigd. Toch zal ik de berg 
op gaan; misschien kan ik de HEER ertoe bewegen u uw zonden niet 
aan te rekenen”. Toen hij op de berg was vroeg hij de HEER om 
vergeving. Daarbij zei hij iets opmerkelijks. God had gezegd dat 
Hij uit Mozes een nieuw volk wilde maken. Maar Mozes zei nu: ‘als 
U geen vergeving wilt schenken, streep mij dan maar uit het boek 
van de mensen die u eeuwig leven wilt geven’. Dus hij was bereid 
voor eeuwig dood te zijn, als de nakomelingen van Abraham, Isaak 
en Jakob maar bleven leven. Dat was heel nederig van hem, maar 
zover ging de HEER niet: “Alleen wie gezondigd heeft, schrap ik uit 
mijn boek”. De HEER zou het volk niet verlaten, maar Zijn engel 
hen laten voorgaan naar het beloofde land. Maar er zou nog een 
dag van de verantwoording voor hun grote zonde komen.
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39  De Naam van de HEER

Bijbelgedeelte: Exodus 33:1-36:7 en 39:32-40:38

De Ontmoetingstent

Na de schokkende gebeurtenissen met het gouden stierkalf, zei 
de HEER dat Hij niet meer Zelf met het volk zou meegaan naar 
het beloofde land, omdat ze onhandelbaar waren en Hij hen on-
middellijk zou doden als ze Hem weer ongehoorzaam zouden zijn. 
Het spreekt in hun voordeel dat ze hier enorm van schrokken en 
in rouw gingen. Vanaf dat moment droeg niemand meer sieraden 
tot ze in het beloofde land waren gekomen.

Mozes zette een ‘ontmoetingstent’ buiten het kamp. Iedereen die 
tot de HEER wilde bidden, kon daarheen gaan. Als Mozes erheen 
ging, gingen alle mensen in de ingang van hun tent staan, en keken 
Mozes na, tot hij in de ontmoetingstent was. Daar sprak de HEER
persoonlijk (in Zijn engel) met Mozes, zoals mensen met elkaar 
spreken. Dan stond de wolkkolom bij de ingang van de tent, zodat 
niemand daarin kon kijken of gaan. Als de mensen de wolk zagen, 
bogen zij voor de ingang van hun tent neer voor de HEER.

Omdat de HEER had gezegd niet Zelf (in Zijn engel) meer met hen 
te zullen meetrekken, vroeg Mozes waarom Hij hem niet had ver-
teld Wie er dan wel mee zou gaan. De HEER had gezegd: “Jou heb 
ik uitgekozen, jou ben ik goedgezind”. Daarom vroeg Mozes: “Als 
dat werkelijk zo is, laat mij dan weten wat Uw plannen zijn. Dan 
leer ik U kennen en weet ik zeker dat U mij goedgezind bent. Ver-
geet toch niet dat deze mensen Uw volk zijn”. Daarop antwoordde 
de HEER “Moet ik dan Zelf meegaan om je gerust te stellen?” Mo-
zes zei: “Als U niet Zelf meegaat, laat ons dan niet verder trek-
ken. Hoe zou moeten blijken dat U mij goedgezind bent, mij en 
ook Uw volk, tenzij U met ons meegaat? Alleen dan nemen wij im-
mers een bijzondere plaats in onder de volken die de aarde bewo-
nen”. Dit was reden voor de HEER Mozes te verhoren: “Ik verze-
ker je dat Ik zal doen wat je vraagt”.

De Naam van de HEER

Toen vroeg Mozes of de HEER hem Zijn ‘majesteit’ of 
‘heerlijkheid’ wilde laten zien. Hiermee bedoelde Mozes het ge-
zicht van de HEER. Maar de HEER zei dat geen mens Zijn gezicht 
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zou kunnen verdragen en meteen zou sterven. Mozes mocht in een 
kloof op de berg gaan staan. De HEER zou dan langs de opening 
tussen de rotsen gaan en de ingang van de kloof dichthouden, tot-
dat Hij voorbij gegaan was en Zijn Naam had uitgeroepen. Dan 
mocht Mozes kijken en kon hij de HEER van achteren zien.

Voordat Mozes de berg weer op ging, moest hij eerst twee stenen 
platen – zoals de vorige die hij 
had kapot gegooid – maken. Daar-
mee ging hij de volgende ochtend 
in alle vroegte de berg op. De 
HEER deed wat Hij had gezegd, 
en riep Zijn Naam HEER uit. Daar-
bij zei Hij wat de betekenis van 
die Naam is: “Een God Die liefde-
vol is en genadig, geduldig, trouw 
en waarachtig … Die schuld, mis-

daad en zonde vergeeft, maar niet alles ongestraft laat …”. Hij 
beloofde een verbond te sluiten met het volk, en grote en machti-
ge wonderen te doen om hen in het beloofde land te brengen. Er 
waren wel voorwaarden aan het verbond, die de HEER Mozes ver-
telde. Ze moesten zich houden aan Gods geboden; ze mochten 
geen verbond sluiten met de volken die in dat land woonden; ze 
mochten niet trouwen met de mensen daar; ze moesten alles wat 
met de goden van die mensen te maken had vernietigen, zodat de 
Israëlieten niet in de verleiding 
zouden komen die te aanbidden; 
ze mochten zelf geen afgodsbeel-
den maken; ze moesten de fees-
ten en sabbatten houden; ze 
moesten op de voorgeschreven 
manier offers brengen; ze moes-
ten alles wat het eerst geboren 
en elk jaar het eerst geoogst 
werd voor de HEER apart houden; 
en ze kregen voorschriften voor wat zij aten. Alles wat Mozes 
hoorde op de berg moest hij opschrijven, zodat iedereen kon ho-
ren of lezen wat het verbond inhield.

Mozes gezicht glanst als dat van een engel

Mozes bleef veertig dagen en nachten op de berg, en at of dronk 
niet in die tijd. De HEER schreef de Tien Woorden op de twee 
nieuwe platen die Mozes had meegebracht. Daarna ging Mozes de 
berg weer af.

Afbeeldingen: moody publishers/freebibleimages.org 
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Wat hij niet wist, was dat zijn gezicht glansde als dat van een en-
gel. Iets van de heerlijkheid van God was op zijn gezicht gekomen, 
toen Hij met hem sprak. Toen Aäron en de andere Israëlieten dat 
zagen, werden zij bang voor Mozes, en durfden zij niet naar hem 
toe te gaan. Maar Mozes riep Aäron en de leiders van het volk. 
Nadat zij aarzelend bij hem gekomen waren, vertelde hij hen wat 
er op de berg gebeurd en gezegd was. Daarna vertelde Mozes al-
les ook aan de andere Israëlieten. Aäron en de leiders hielpen hem 
daarbij, want er waren heel veel mensen, en die konden Mozes niet 
allemaal horen. Mozes “droeg hun op zich te houden aan alles wat 
de HEER hem op de Sinaï gezegd had”. Daarna deed Mozes een 
doek over zijn hoofd, zodat de andere mensen de glans op zijn ge-
zicht niet meer konden zien. Deze doek hield Mozes altijd om, be-
halve als hij met de HEER in de ontmoetingstent sprak – en als hij 
sliep en at natuurlijk… Maar hij deed hem ook af als hij het volk 
vertelde wat de HEER hem gezegd had. Want de mensen moesten 
geloven wat hij zei, alsof de HEER Zelf tot hen sprak.

De sabbat

Een van de belangrijkste dingen die Mozes moest zeggen, was dat 
de Israëlieten de zevende dag volledig rust – sabbat – moesten 
houden. Ze mochten daarop geen enkel werk doen, zelfs geen vuur 
aansteken. De dag moest helemaal gewijd worden aan de HEER. 
Dan konden zij bidden, naar Gods Woord luisteren, nadenken over 
wat God allemaal had gezegd en gedaan – vooral hun bevrijding uit 
Egypte.

Mozes had dit al eerder gezegd, maar nu was het extra belang-
rijk, omdat het moment was gekomen dat de Tabernakel en alles 
wat daarbij hoorde gemaakt ging worden. Ook daaraan mochten 
zij op de zevende dag niet werken, ondanks dat dit allemaal voor 
de HEER was. Want ze zouden kunnen denken: ‘hoe eerder alles 
klaar is, hoe eerder we uit deze woestijn kunnen vertrekken naar 
het beloofde land’.

Het geschenk voor de HEER

De HEER had Mozes gezegd dat hij de Israëlieten een geschenk 
voor Hem moesten vragen voor de bouw van de Tabernakel en alle 
voorwerpen daarin. Nu de bouw ging beginnen, moesten alle stof-
fen, metalen, hout en edelstenen daarvoor klaargelegd worden. 
“Mozes zei tegen de Israëlieten: ‘De HEER draagt u op Hem ge-
schenken te geven. Laat iedereen die daartoe bereid is iets aan de 
HEER afstaan: goud, zilver of koper, blauwpurperen, roodpurperen 
en karmozijnrode wol. Fijn linnen garen of geitenhaar, roodgeverf-
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de ramsvellen, vellen van zeekoeien, acaciahout, lampolie, geurige 
specerijen voor de zalfolie en voor de reukoffers, onyxstenen 
voor de priesterschort of edelstenen voor de borsttas’”.

De mensen gingen naar hun 
tenten “en ieder die daartoe 
van harte bereid was” bracht 
Mozes wat hij of zij wilde bij-
dragen aan de Tabernakel. De 
HEER wilde dat ze het echt 
zelf met blijdschap gaven, en 
niet dat er met veel gezucht 
en gesteun een Tabernakel 
kwam. Want wat had je daar-
aan als de mensen niet echt 
wilden? Veel vrouwen die kon-
den spinnen gingen aan het 
werk om schapenwol of geiten-
haar te spinnen. Andere vrou-
wen gingen garen maken.

De Egyptenaren moeten de 
Israëlieten wel heel veel hebben meegegeven, want er werd zoveel 
aan de HEER geschonken, dat Mozes moest zeggen dat er genoeg 
was gegeven. Er was zelfs veel te veel…

Vakmensen voor de bouw

Er waren naast alle materialen natuurlijk ook vakmensen nodig om 
er iets van te maken. Niet wat zij zelf mooi vonden, maar precies 
zoals de HEER Mozes op de berg had laten zien. Maar hoe wisten 
die vaklieden dan wat ze moesten maken? Mozes kon geen foto’s 
of bouwtekeningen maken.

Mozes vroeg alle vakmensen, die met metaal en hout konden wer-
ken, zich te melden. Maar dat was natuurlijk niet genoeg. Er waren 
ook mensen nodig die konden zeggen wát er gemaakt moest wor-
den en hoe. Daarvoor wees de HEER twee mannen aan: Besaleël en 
Oholiab. Over Besaleël wordt gezegd: “Hij [de HEER] heeft hem 
uitzonderlijke talenten geschonken, wijsheid, vakmanschap en in-
zicht op allerlei gebied: hij kan ontwerpen maken en ze uitvoeren 
in goud, zilver, koper en brons, hij kan stenen snijden en zetten en 
hout bewerken en hij beheerst ook allerlei andere vaardigheden 
om ontwerpen uit te voeren”. Oholiab had “verstand van wol we-
ven, van borduren”. Beide beheersten de technieken en konden 
zelf ontwerpen maken. Ook hadden ze de gave gekregen “hun ken-
nis over te dragen” aan de andere vakmensen.

Afbeelding: bibleclipart.blogspot.com 
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De Tabernakel is klaar

Zo ging iedereen die kon en was aangewezen, van harte en ijverig 
aan het werk. Ze maakten alles precies zoals de HEER het wilde. 
Veel mensen kwamen kijken naar hun vorderingen. Op een dag lag 
alles klaar, en controleerde Mozes alles. Toen hij zag “dat de Is-
raëlieten alles precies volgens de opdracht van de HEER hadden 
gemaakt, zegende hij hen”.

De HEER zei tegen Mozes dat hij de Tabernakel op de eerste dag 
van de eerste maand – precies een jaar nadat zij uit Egypte waren 
vertrokken – moest opbouwen en alles op zijn plaats zetten. En zo 
deden zij.

Ook de HEER gaf Zijn goedkeuring aan alles wat er gemaakt was, 
want toen de Tabernakel er stond, werd hij “gevuld door de ma-
jesteit [heerlijkheid] van de HEER”. Overdag stond de wolkkolom 
boven de Tabernakel en ’s nachts was het vuur in de wolk zicht-
baar. Als de wolk opsteeg betekende dit dat de Israëlieten weer 
verder moesten trekken, achter de wolk- en vuurkolom aan.
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Wat is de betekenis van de Tabernakel en de eredienst daarin?

Waarom waren de Tabernakel, met priesters en offers eigenlijk 
nodig? Het Nieuwe Testament legt uit dat dit allemaal een afbeel-
ding was van Gods verlossingswerk in de Heer Jezus. Wie niet in 
God gelooft, en Hem niet gehoorzaamt, zondigt en is daarom een 
vijand van God. De straf op zonde is de altijddurende dood. God, 
de HEER, is de Heiland, de Redder van mensen; want om niet altijd 
dood te blijven, moeten mensen daaruit gered worden. Maar om 
dat te kunnen moet eerst de vijandschap tussen God en de zon-
daar eindigen. Dat heet ‘verzoening’. De hogepriester ging het hei-
ligste deel van de Tabernakel in, om met bloed van een offerdier 
verzoening te doen voor zichzelf en de gelovigen in Israël. Daarna 
kwam hij naar de mensen buiten de Tabernakel met een zegen. De 
zonden waar mensen berouw over hadden, waren vergeven, en zij 
bleven leven.

Het heiligste deel van de Tabernakel stelt de hemel voor. Daar 
‘woont’ God, de HEER. De Heer Jezus is de Hogepriester. Hij 
heeft zich als een lam laten ‘slachten’, en is als het ware (dus niet 
letterlijk) met zijn eigen bloed naar de hemel gegaan om gelovigen 
met God te verzoenen, zodat zij geen vijanden van God meer zijn. 
Straks komt Christus uit de hemel met de grootste zegen die de 
HEER mensen kan geven: altijddurend leven in Zijn Koninkrijk op 
aarde.

Veel mensen gruwen tegenwoordig van al die offers die de Isra-
elieten voor hun zonden moesten brengen. Maar dat deed God, de 
HEER, ook! Het hele punt is dat die offers niet nodig zouden zijn, 
als mensen niet zouden zondigen. Ze werden gebracht omdat men-
sen zondigden, maar dat wilde niet zeggen dat mensen dan maar 
aan konden zondigen en er dan later wel een offer voor konden 
brengen. In de Bijbel staat: “Schept de HEER meer behagen in of-
fers dan in gehoorzaamheid? Nee! Gehoorzaamheid is beter dan 
offers”. De Heer Jezus kon alleen verzoening doen voor de zonden 
van zijn volgelingen, als Hij zelf niet gezondigd had, anders zou 
God, de HEER, zijn Vader in de hemel, geen behagen in zijn offer 
hebben gehad. Zie verder het volgende hoofdstuk over het boek 
Leviticus.
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Bijbelgedeelte: het boek Leviticus

De plaats van het boek Leviticus

Het volgende boek van Mozes is Leviticus. Dit gaat over alles wat 
te maken heeft met de dienst voor de HEER en de taak van de 
stam Levi daarin, en met het leven van de Israëlieten als volk van 
koningen en priesters van de HEER. Het is voor ons in deze tijd 
geen makkelijk te begrijpen boek, omdat de voorschriften daarin 
zo ver weg staan van onze ervaringen.

Leviticus heeft geen inleiding, maar begint meteen met een op-
somming van allerlei offers, die de Israëlieten voor verschillende 
momenten en om verschillende redenen moesten brengen. Daarop 
volgen allerlei voorschriften voor de priesters, de Levieten en het 
volk. Het heeft daarna geen afsluiting. Er wordt dus niets gezegd 
over het doel van het boek. Er staan ook geen geschiedkundige 
feiten in dan de ongehoorzaamheid van twee zonen van Aäron, en 
heeft dan ook een speciale functie tussen de andere boeken van 
Mozes; want de volgorde in het historisch verslag van het begin 
tot de intocht in het beloofde land is: Genesis, Exodus, Numeri, 
Deuteronomium, gevolgd door Jozua.

In andere boeken van Mozes is ook geschreven over voorschriften 
en offers, maar staan ze in hun geschiedkundige samenhang. Zo 
staan in Exodus de voorschriften voor het Pascha, als de Israëlie-
ten zich voorbereiden op hun vertrek uit Egypte. Ook in Numeri 
vinden we verschillende voorschriften voor de dienst van de HEER. 
In Deuteronomium herinnert Mozes aan een aantal voorschriften, 
en geeft hij er een diepere betekenis aan. Daarom halen de Heer 
Jezus en zijn apostelen dit boek vaak aan in hun toespraken en 
brieven, om wat daar staat te laten zien in het licht van de komst 
van de Heer Jezus als de beloofde Messias.

Wie gaf opdracht voor de offers en voorschriften?

Veel lezers van Leviticus gruwen van wat er in het Oude Testa-
ment staat geschreven over alle offers. Velen zien het als wreed-
heden van een primitief geloof. Het probleem is dan echter: waar 
komen die voorschriften vandaan? Heeft Mozes die bedacht en 
gegeven, of heeft Mozes ze van God de HEER ontvangen en het 

40  Voorschriften voor een koninkrijk
van priesters 
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volk doorgegeven? Het is eenzelfde vraag als die de Heer Jezus 
aan de ongelovige Israëlieten stelde over de doop: “In wiens op-
dracht doopte Johannes? Kwam die opdracht uit de hemel of van 
mensen?” Komt de opdracht van de HEER in de hemel, dat moet die 
gehoorzaamd worden. Als de opdracht niet van de HEER in de he-
mel komt, is het een bedenksel en voorschrift van mensen, dat 
daarom niet opgevolgd hoeft te worden. Door de offers 
‘wreedheden van een primitief geloof’ te noemen, ga je ervan uit 
dat ze door mensen zijn bedacht. Maar hoe weten we of de HEER

gezegd heeft dat ze gebracht moeten worden?

God de HEER noemde Zelf Mozes Zijn knecht of dienaar. Dat was 
op een belangrijk moment, toen Mozes’ broer en zus in opstand 
kwamen tegen hem. De HEER zei toen tegen Aäron en Mirjam: 
“Luister goed! Als er bij jullie een profeet van de HEER is, maak Ik 
Mij in visioenen aan hem bekend en spreek Ik met hem in dromen. 
Maar met Mijn dienaar Mozes, op wie Ik volledig kan vertrouwen, 
ga Ik anders om: met hem spreek Ik rechtstreeks, duidelijk, niet 
in raadsels, en Hij aanschouwt Mijn gestalte. Hoe durven jullie dan 
aanmerkingen op Mijn dienaar Mozes te maken?” Nu zouden we 
kunnen zeggen dat Mozes dat zelf heeft geschreven om zich op 
een voetstuk te plaatsen. Maar Mozes was een nederig man, die 
zoiets nooit deed of ook maar zou willen doen. Het bewijs dat de 
HEER sprak, was dat Mirjam melaats werd en zij, op het gebed van 
Mozes om vergeving, na zeven dagen weer genezen was. Dit had 
een grote les moeten zijn voor de rest van het volk, maar zij leer-
den die niet. Want in het volgende hoofdstuk wordt verteld over 
de opstand van het volk als de twaalf verkenners terugkomen, en 
tien daarvan zeggen dat zij het beloofde land niet zullen kunnen 
veroveren en het volk hen gelooft. De tien worden door de HEER

gedood (niet door Mozes!). Twee hoofdstukken later was er weer 
een opstand tegen Mozes. Toen deed de HEER een wonder dat Mo-
zes nooit zelf had kunnen doen: de aarde scheurde open op de 
plaats waar de opstandelingen en hun families stonden, en zij vie-
len in de afgrond, waarna de aarde zich weer sloot. Maar ook al 
zouden we het verslag van Mozes niet betrouwbaar vinden, dan 
hebben we het Nieuwe testament, waarin de Heer Jezus en de 
apostelen spreken. De Heer Jezus wijst mensen op voorschriften 
van Mozes die zij moeten naleven. Hij en de apostelen geloofden 
dat Mozes de dienaar van de HEER was. De schrijver van de brief 
aan de Hebreeën wijst op de woorden van de HEER dat Mozes “in 
heel Gods huis zijn taak trouw vervulde”. Maar er is een groot 
verschil tussen hem en de Heer Jezus, de Zoon van God, die ook 
de Knecht of Dienaar van de HEER wordt genoemd: “Mozes vervul-
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de trouw zijn taak in heel Gods huis, als dienaar … Christus is ech-
ter trouw als Zoon die over dat huis is aangesteld”. Op grond 
hiervan kunnen we niet anders dan vaststellen dat Mozes de voor-
schriften voor de offers en alle andere voorschriften van de HEER

kreeg.

De boodschap van het boek Leviticus

Maar wat moeten wij dan nu in deze tijd met het boek Leviticus? 
Eigenlijk niet veel met de letterlijke voorschriften daarin, want 
die waren bedoeld voor de Israëlieten in hun verhouding tot God 
en hun naasten – dat waren niet alleen hun volksgenoten, maar alle 
mensen; want alle mensen hebben Gods redding nodig. We gaan ze 
hier dan ook niet allemaal bekijken. Bovendien leert het Nieuwe 
Testament ons dat wat de Joden ‘de Wet van Mozes’ noemden, 
door de kruisdood en opstanding tot eeuwig leven van de Heer Je-
zus niet meer van toepassing is voor wie in Hem geloven en Hem 
volgen en dienen. Waarom moest het volk Israël dan eerst al die 
offers brengen? Daar is meer dan één reden voor.

De boodschap in het boek kan worden aangeduid met het woord 
‘heiligheid’. Dat heeft niets te maken met stralenkransen om 
hoofden en zo, maar met – wat het woord in het Hebreeuws bete-
kent – ‘anders’, ‘apart staand’. Het komt van een werkwoord dat 
‘heiligen’ betekent; dat wil zeggen ‘apart zetten’ of ‘apart houden’. 
Daarmee wordt bedoeld dat iets of iemand anders is dan het ge-
wone, en ook niet beschouwd mag worden als gewoon, alledaags. 
God is heilig omdat Hij totaal anders is dan wij mensen. Wij mo-
gen dan ook niet met Hem omgaan alsof Hij onze opa of vriendje 
is of zo. Hij is onder andere anders dan wij mensen omdat Hij al-
tijd doet wat Hij zegt. Mensen die bij Gods volk willen horen, 
moeten ook heilig zijn, anders zijn dan de meeste andere mensen 
die God niet willen kennen en dienen. In de Wet, en dus ook in het 
boek Leviticus, kregen de priesters en levieten opdracht heilig te 
leven om de HEER in Zijn onzichtbare aanwezigheid in de Taberna-
kel en Tempel te dienen. Maar ook het volk moest heilig zijn, zo-
dat God in hun midden kon wonen.

De apostel Petrus schreef in zijn eerste brief: “leid een leven dat 
in alle opzichten heilig is. Er staat immers geschreven: ‘Wees hei-
lig, want Ik (God, de HEER) ben heilig’”. Waar vond hij dat ge-
schreven? Juist, in het boek Leviticus. Dus daarin is niets veran-
derd na de komst van de Heer Jezus! Zijn volgelingen moeten God 
de HEER en Zijn Zoon Jezus Christus heilig beschouwen en zelf 
heilig zijn voor Hen.
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Juist daarom, in het verband van de voorschriften heilig te zijn 
voor de HEER, staat de ongehoorzaamheid van twee zonen van 
Aäron, Nadab en Abihu, niet in het boek Numeri, maar in dit boek 
Leviticus. Het is zowel een voorbeeld van onheilig gedrag, als van 
Gods oordeel daarover.

En dan komen we bij het tweede. Deze heiligheid heeft vooral te 
maken met zonde: mensen moeten rein zijn voor Gods aangezicht, 
niet ‘vuil’ zijn door hun zonden. Daarom had God Israël reinigings-
handelingen, zoals wassingen en offers voorgeschreven, zodat het 
onreine, het vuil, ‘weggewassen’ kon worden. Maar dat alles was 
niet volmaakt, omdat de mensen steeds weer zondigden. Daarom 
zegt de schrijver van de Hebreeënbrief dat God de HEER het ver-
bond dat Hij met Israël sloot, heeft vervangen door een verbond 
in Zijn Zoon Jezus Christus. Daaruit, zegt hij, kunnen we de con-
clusie trekken: “Zou het eerste verbond zonder gebreken zijn ge-
weest, dan zou er geen tweede voor in de plaats hebben hoeven 
komen". Had God dan een verbond gesloten dat toch niet helemaal 
goed was? Natuurlijk niet! Wat niet goed was, was de mens die 
zich aan dat verbond moest houden, maar dat niet deed.

De schrijver legt dan uit dat we het zo moeten zien dat de HEER

Israël een tijdelijke voorziening gaf, voor de tijd dat de beloofde 
Messias er nog niet was. Die tijd moet gezien worden als de voor-
bereidingstijd om de Messias te ontvangen. Zo heeft Johannes de 
Doper ook, vlak voor de komst van de Messias, gezegd dat hij zijn 
wegbereider was, en dat de mensen zich moesten heiligen om de 
Messias te kunnen ontmoeten. De schrijver van de Hebreeënbrief 
zegt dat de Wet een ‘voorafschaduwing’ laat zien van al het goede 
dat nog komen moet, en dus zelf niet het ‘echte’ is. De reden is 
dat de Wet de mensen die offers brachten niet volmaakt kon ma-
ken. Dat bewijst het feit al dat die offers jaar in jaar uit ge-
bracht moesten worden. Als een mens door een offer volmaakt 
was geworden, hoefde hij geen offers meer te brengen, omdat hij 
niet meer zou zondigen. Zijn conclusie is dan ook “bloed van stie-
ren en bokken kan een mens onmogelijk van hun zonden bevrijden”.

Maar waarom dan toch die offers? Nogmaals: omdat God dit had 
bepaald om tot de komst van de Messias mensen te reinigen, zo-
dat Hij in hun midden kon wonen. In feite moest iemand die zich 
ervan bewust werd dat hij gezondigd had, een offer brengen. De 
schrijver van de Hebreeënbrief zegt dat de steeds weer gebrach-
te offers de zonde weer in herinnering riepen. Aan de ene kant 
moest de mens die een offer bracht steeds bedenken dat zijn of-
ferdier stierf omdat hij had gezondigd. Aan de andere kant herin-
nerde het die mens aan de zondigheid van hemzelf en alle mensen.



218 

De enige oplossing om die offers niet te hoeven brengen is niet te 
zondigen. Daarbij komt dat de HEER niet de opdracht gaf Hem zo-
veel offers als mogelijk te brengen, maar eigenlijk zo min moge-
lijk! Natuurlijk waren er feestelijke offers om de uittocht uit 
Egypte en Gods verbond te gedenken en om Hem te eren en te 
danken, zoals het vredeoffer en het Pascha, maar we hebben het 
hier over alle offers die voor de zonden werden gebracht, zoals 
het reinigingsoffer, het zondoffer, het schuldoffer. Dat God 
geen behoefte had aan die vele offers is op meerdere plaatsen in 
de Bijbel te zien.

Door de profeet Jesaja zei de HEER: “Wat moet Ik met al jullie 
offers? Ik heb genoeg van al die schapen, die vetgemeste kalve-
ren; het bloed van stieren, rammen en bokken wil Ik niet meer”. 
Waarom niet? Omdat de mensen dachten dat je best wel (eens) 
kon zondigen, als je daarna maar een offer bracht. Maar God zei 
“Ik duld ze niet naast al dat wangedrag”; “Was je, reinig je, maak 
een eind aan al je misdaden, Ik kan ze niet meer zien. Vermijd alle 
kwaad en leer goed te doen”. Toen koning Saul God niet gehoor-
zaamde, en offers die niet toegestaan waren wilde brengen, 
moest de profeet Samuël tegen hem zeggen: “Schept de HEER

meer behagen in offers dan in gehoorzaamheid? Nee! Gehoor-
zaamheid is beter dan offers …”. David had het begrepen, toen hij 
zwaar gezondigd had en er geen offer mogelijk was. Want voor 
bewuste zonde was er geen offer mogelijk, alleen voor zonde ‘in 
onwetendheid’: “U wilt van mij geen offerdieren, in brandoffers 
schept U geen behagen. Het offer voor God is een gebroken 
geest; een gebroken en verbrijzeld hart zult U, o God, niet ver-
achten”. Dus wat God vraagt is oprecht berouw en het afsmeken 
van vergeving, en vervolgens niet meer zondigen – dus zich beke-
ren.

De belangrijkste uitspraak vinden we weer in de Hebreeënbrief. 
De schrijver haalt Psalm 40 aan, als hij zegt dat de Heer Jezus 
Christus zo heeft geleefd dat Hij al die offers voor de zonde niet 
hoefde te brengen: “Daarom zegt Christus bij zijn komst in de 
wereld: ‘Offers en gaven hebt u niet verlangd, maar u hebt mij 
een lichaam gegeven; brand- en reinigingsoffers behaagden U 
niet. Toen heb Ik gezegd: Hier ben Ik, want dit staat in de boek-
rol over Mij geschreven: Ik ben gekomen, o God, om uw wil te 
doen’”.

De offers moesten de offeraar tot het besef brengen dat hij 
niet in staat was volmaakt te leven, en dat zijn offers hem ook 
nooit volmaakt zouden maken, en dat hij iets anders, iets veel be-
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ters, nodig had. Iets dat de profeten aankondigden, maar de Isra-
elieten toen niet begrepen. Zij hadden een Redder nodig die hen 
voor altijd zou redden van de zonde. De Hebreeënbriefschrijver 
gaat verder met zijn uitleg, dat de inzet van Jezus Christus Gods 
wil (volmaakt) te doen, het voorschrift om offers te brengen op-
heft; want, zegt hij: op grond van de wil van Jezus Christus te 
doen wat God vraagt, zijn allen die in Hem geloven “voor eens en 
altijd geheiligd, door het offer van het lichaam van Jezus Chris-
tus”, en: “Door deze ene offergave heeft Hij hen die zich door 
Hem laten reinigen [door zich te laten dopen en een nieuwe le-
venswijze met hem te leiden] voorgoed tot volmaaktheid ge-
bracht”. Niet volmaakt in de betekenis dat zij nooit zullen zondi-
gen, maar dat zij door een gezindheid als die van Jezus Christus 
nooit opzettelijk zullen zondigen, en zij voor die zonden waarvan 
zij zich op een gegeven moment bewust worden, vergeving kunnen 
vragen. En “waar dat alles vergeven is, daar is geen offer voor de 
zonde meer nodig”.

Toch brengen volgelingen van Christus ‘offers’; nu geen dieren, 
maar zichzelf. Zij worden niet geslacht, maar geven zichzelf in 
dienst van God, zoals Paulus schrijft: “Broeders en zusters, met 
een beroep op Gods barmhartigheid vraag ik u om uzelf als een 
levend, heilig en God welgevallig offer in zijn dienst te stellen, 
want dat is de ware eredienst voor u”. Dat hadden de Israëlieten 
ook moeten doen; dan waren al die offers niet nodig geweest.
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Bijbelgedeelte: Numeri hoofdstuk 1-11 (Leviticus hoofdstuk 8-11)

De boeken Leviticus en Numeri

De geschiedenis van de reis door de woestijn gaat verder in het 
boek Numeri. Soms gaan we even naar Leviticus, als dat voor het 
verhaal nodig is.

De geschiedenis aan het eind van het boek Exodus en het boek 
Numeri staat niet helemaal in de volgorde van wat er gebeurde. 
Aan het eind van Exodus zagen we dat Mozes op de eerste dag 
van de eerste maand de Tabernakel ging opbouwen. Maar in Nume-
ri wordt eerst verteld over andere dingen, die pas een maand la-
ter gebeurden. Daarom gaan we proberen de goede volgorde van 
de geschiedenis te volgen.

De Tabernakel

Hoofdstuk 7 begint met de dag waarop Mozes de laatste dingen 
deed aan de Tabernakel. Dat werk moest klaar en de wijding ervan 
gedaan zijn, voordat ze op de veertiende dag van diezelfde maand 
het Paschafeest zouden vieren, waarover hoofdstuk 9 vertelt.

Vanaf de eerste tot de twaalfde dag van de maand bracht elke 
dag één van de twaalf stammen geschenken voor de HEER. Ze ga-
ven zes wagens en twaalf ossen om ze te trekken aan de Levieten, 
voor het vervoer van alle onderdelen van de Tabernakel. Verder 
brachten zij kostbare schalen en schotels, met heerlijk ruikende 
stoffen, olie en dieren voor de offers. Alles wat nodig was voor de 
inwijding van de Tabernakel.

De zegen van de HEER

De HEER leerde Mozes hoe de hogepriester het volk moest zege-
nen, als hij uit het Heilige van de Tabernakel kwam:

“Moge de HEER u zegenen en u beschermen, moge de HEER het 
licht van zijn gelaat [gezicht] over u doen schijnen en u genadig 
zijn, moge de HEER u zijn gelaat toekeren en u vrede geven.”

Trompetten

De HEER vroeg Mozes ook nog twee zilveren trompetten te maken. 
Daarmee zouden de priesters het signaal geven voor het begin van 
de drie grote feesten. Maar ook voor het samenkomen bij Mozes, 

41  Ongehoorzaamheid
en opstandigheid
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of het opbreken van het kamp voor vertrek. Overal was een ander 
signaal voor. Het signaal gaf hen de zekerheid dat de HEER bij hen 
was en voor hen zorgde.

De wijding van de Tabernakel, de priesters en de Levieten

Ook de Levieten moesten, net als alles dat gemaakt was voor de 
Tabernakel, aan de HEER worden gewijd. De Levieten moesten zich 
scheren en zichzelf en hun kleren wassen. De Tabernakel en alles 
wat daarbij hoorde, werd gezalfd met olie.

Nu gaan we dan even naar het boek Leviticus, want daarin wordt 
verteld over de wijding van de priesters. Mozes riep het volk 
daarvoor samen, en zei: “Wat er nu gedaan wordt, gebeurt in op-
dracht van de HEER”. Het was nodig dat hij dit zei, zoals we later 
zullen zien. Aäron en zijn zonen werden met water gewassen. Zij 
kregen hun priesterkleding aan, en er werden offers gebracht. 
Daarna moesten zij zeven dagen en nachten binnen de omheining 
van de Tabernakel blijven voor een aantal opgedragen werkzaam-
heden. De achtste dag, de dag van het einde van hun wijdingstijd, 
riep Mozes Aäron en zijn zonen bij zich. Hij gaf hen in naam van 
de HEER opdracht offers te brengen, omdat de HEER hen diezelf-
de dag zou verschijnen. Nadat de offers op het altaar waren ge-
legd, zegenden Mozes en Aäron het verzamelde volk. Daarna ver-
scheen de HEER aan het volk: “Een felle vlam kwam uit het heilig-
dom en verteerde het brandoffer op het altaar”. Het volk juichte 
en wierp zich in eerbied voor de HEER neer.

De dood van twee zonen van Aäron

Maar toen gebeurde iets vreselijks. Twee zonen van Aäron hielden 
zich niet aan de voorschriften, die de HEER door Mozes had gege-
ven. Toen kwam er opnieuw een felle vlam uit het heiligdom, die 
hen trof zodat zij stierven. Zelf hebben ze er waarschijnlijk niets 
van gemerkt, en waren ze op slag dood; maar het was natuurlijk 
wel heel erg voor Aäron en hun twee andere broers Eleazar en 
Itamar. Je kunt dat hard van de HEER vinden, om meteen zo zwaar 
te straffen, maar er zijn redenen voor. De eerste wordt hier ge-
noemd. Mozes zei tegen Aäron dat de HEER een heilig God is, Die 
groot is van majesteit, en gehoorzaamd moet worden door wie bij 
Hem wonen, zeker de priesters die in Zijn dienst staan. Daarnaast 
was daar nog de grote zonde van Aäron, toen hij het gouden stier-
kalf maakte en niets deed om het volk tegen te houden dat te aan-
bidden. Aäron wist het maar al te goed, en zei niets. Hij en zijn 
twee overgebleven zonen mochten zelfs niet rouwen om hun dode 
zonen en broers. Het goede gevolg was wel dat iedereen heel erg 



224 

onder de indruk was van wat er allemaal was gebeurd, en in ieder 
geval die dag de HEER gehoorzaamde in alles wat Mozes zei.

Het eerste Paschafeest

Hierna vertelt het boek Numeri dat de Israëlieten bij de berg 
hun eerste Paschafeest vierden, nadat ze uit Egypte getrokken 
waren. Zoals voorgeschreven moesten ze op de veertiende dag van 
de eerste maand een offerlam slachten, niet gerezen brood bak-
ken en bittere kruiden klaarmaken, om bij het vallen van de avond 
het feest te vieren.

Het kamp van de Israëlieten

Een maand nadat de Tabernakel klaar was, zei de HEER tegen Mo-
zes dat hij de mannen van twintig jaar en ouder moest inschrijven 
in een boek en tellen, elke stam apart. De Levieten werden niet bij 
hen geteld, want zij zouden niet tot het leger van Israël behoren, 
maar vrijgehouden worden voor het werk voor de HEER. Toch wa-
ren er twaalf stammen, omdat Jozef uit twee stammen bestond: 
Efraïm en Manasse. Jozef kreeg namelijk het eerstgeboorte-
recht, en daarom een dubbel deel van het beloofde land. Alle man-
nen bij elkaar opgeteld waren er ongeveer 600.000.

Ook werd bepaald 
waar ieders tent 
stond in het kamp: 
de tenten van de 
Levieten rond de 
Tabernakel, en die 
van andere stam-
men voorbij die van 
de Levieten. In el-
ke windrichting 
stonden de tenten 
van drie stammen.

De Israëlieten moesten er altijd aan denken dat de HEER heilig is, 
geen mens zoals wij zijn. Daarom moesten zij ook heilig zijn en hun 
hele kamp schoon blijven. Zo moesten, bijvoorbeeld, mensen die 
‘onrein’ waren door iets dat met huidziekte en dood te maken had, 
buiten het kamp blijven.

De Levieten

Toch moesten ook alle mannelijke Levieten worden ingeschreven 
en geteld, maar dan vanaf een maand oud. Van hen waren er onge-
veer 22.000. De mannen moesten van hun 30e tot hun 50e jaar de 
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hogepriester Aäron en zijn twee zonen, de priesters Eleazar en 
Ithamar, helpen.

Deze Levieten hadden allerlei taken. Er waren er die moesten zor-
gen voor het opbouwen, onderhouden en afbreken van de Taberna-
kel; anderen voor alles wat in de Tabernakel stond. Iedereen had 
een eigen, vaste taak.

De Israëlieten vertrekken

Op de twintigste dag van de tweede maand was het dan zover dat 
de Israëlieten mochten vertrekken van de berg. Aäron en Eleazar 
zullen wel op de trompetten hebben geblazen, om de oudsten van 
het volk bij Mozes te roepen. Die vertelde hen dat iedereen zich 
klaar moest maken, en bij het afgesproken signaal op de trompet 
doen wat hem was verteld. Op de twintigste dag van de tweede 
maand ging de wolk en vuurkolom weg van de Tabernakel, en zet-
ten allen zich in beweging. De priesters met de ark gingen voorop. 
Tijdens de tocht bleef de wolk van de HEER boven hen.

Het eerste deel van de reis duurde drie dagen. Toen hield de wolk 
stil, en stopte het volk om te rusten. Elke keer als de priesters de 
ark optilden om te vertrekken, zei Mozes: “Sta op, HEER, en Uw 
vijanden stuiven uiteen, Uw tegenstanders vluchten voor U”. En als 
zij stilstonden zei Mozes: “Keer terug, HEER, naar Israël, keer te-
rug naar de tienduizend maal duizenden”.

Het volk klaagt

Na alles wat de HEER voor hen had gedaan, en alles wat zij zelf 
hadden gedaan voor de bouw van de Tabernakel, maar ook wat er 
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in die lange tijd bij de berg allemaal was gebeurd, was de houding 
van het volk onbegrijpelijk. Natuurlijk was de tocht met zovelen in 
een droge vrijwel levenloze woestijn echt ‘afzien’. De HEER vroeg 
van hen het volste vertrouwen in Hem, dat Hij in alles voor hen 
zou zorgen. Maar het ging hen allemaal niet snel genoeg. Ze gingen 
klagen, tot woede van de HEER. Opnieuw liet Hij vuur uit de hemel 
komen. Of daarbij slachtoffers vielen, vertelt het verhaal niet, 
maar er zal wel grote angst zijn geweest. Als een echte priester 
riep Mozes luid tot de HEER om hulp, en Hij verhoorde hem, zodat 
het vuur doofde.

Maar al snel begon het weer. Een aantal met hen meetrekkende 
mannen die niet uit Israël waren, maar ook uit Egypte waren ge-
vlucht, begonnen lastig te worden omdat zij vonden dat zij niet 
genoeg te eten hadden, en het manna niet lekker vonden. Een deel 
van de Israëlieten begon mee te klagen: “Hadden we maar vlees te 
eten”. Ze verlangden terug naar de vis en de groenten die zij in 
Egypte aten. Mozes begon het een beetje benauwd te krijgen: dit 
ging uitlopen op een opstand. Hij vroeg de HEER waarom Hij hem 
dit aandeed. Hoe kon hij zoveel mensen vlees te eten geven. Het 
werd hem allemaal een beetje teveel, en hij vroeg zelfs of de 
HEER hem maar meteen wilde doden. Maar dat deed de HEER na-
tuurlijk niet. Eerst zei Hij hem dat hij zeventig betrouwbare en 
kundige mannen moest zoeken onder de leiders van het volk, om 
hem te kunnen helpen bij het leiden van het volk. Dan hoefde hij 
niet alles alleen te doen. Mozes moest het volk zeggen dat zij de 
volgende dag rein voor de HEER moesten verschijnen, dan zou Hij 
hen een maand lang zoveel vlees te eten geven dat het hun neus 
uit zou komen. Mozes kon dat gewoon niet geloven, maar de HEER
zei: Ben Ik niet machtig genoeg? Je zult het heel snel zien!

Mozes deed zoals de HEER hem gezegd had. Hij koos zeventig goe-
de mannen en bracht hen bij de Tabernakel. Daar verscheen de 
HEER en gaf hen van Zijn Geest. Daarna liet de HEER een wind op-
steken, die een grote vlucht trekkende kwartels meevoerde. Ze 
vielen in het kamp en de wijde omtrek neer. Het volk raapte al die 
kwartels op en legde ze te drogen. Maar eerst propten ze hun 
monden gulzig vol met rauw vlees, alsof er daarna niets meer zou 
zijn. Daarom strafte de HEER hen die dag zwaar, zodat velen 
stierven.
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Bijbelgedeelte: Numeri hoofdstuk 12-17

De ontevredenheid van Mirjam en Aäron

Als je denkt dat iedereen nu wel zijn lesje had geleerd, na alles 
wat er was gebeurd, heb je het mis!

De wolk van de HEER bleef een tijdlang stilstaan boven de Taber-
nakel. Waarschijnlijk de hele maand dat zij de kwakkels te eten 
hadden. In die tijd maakten Aäron en Mirjam (de zus van Mozes 
en Aäron) opmerkingen tegen Mozes over zijn buitenlandse vrouw. 
Maar Mozes deed net of hij het niet hoorde, want hij was de 
meest bescheiden mens van allemaal. Maar daarmee was het niet 
afgelopen. Ze spraken er ook met elkaar over dat Mozes altijd 
het woord had, en dat zij toch ook profeten waren van de HEER. 
Dit was heel erg tegen de zin van de HEER. Hij had Mozes uitgeko-
zen, en Aäron had al helemaal geen recht van spreken, na zijn zon-
de met het gouden stierkalf. Hij mocht blij zijn dat de HEER hem 
niet meteen gedood had… Daarom riep de HEER hen alle drie bij 
Zich bij de Tabernakel.

De HEER riep Aäron en Mirjam bij Zich, en zei: “Luister goed. Als 
er bij jullie een profeet van de HEER is, maak Ik Mij in visioenen 
aan hem bekend en spreek Ik met hem in dromen. Maar met Mijn 
dienaar Mozes, op wie Ik volledig kan vertrouwen, ga Ik anders 
om: met hem spreek Ik rechtstreeks, duidelijk, niet in raadsels, 
en hij ziet Mijn gestalte. Hoe durven jullie dan aanmerkingen op 
Mijn dienaar Mozes te maken?” Daarna ging de HEER woedend 
weg. Meteen werd Mirjam wit als sneeuw, want zij kreeg een huid-
ziekte. Toen Aäron dat zag, vroeg hij Mozes hen te vergeven, en 
Mirjam niet aan haar lot over te laten – want zij zou voortaan bui-
ten het kamp moeten leven. Mozes smeekte daarop de HEER haar 
te genezen. Hij verhoorde hem, maar Mirjam zou zeven dagen ziek 
blijven en buiten het kamp moeten blijven. Na haar terugkeer in 
het kamp gingen de Israëlieten weer verder met hun tocht naar 
het beloofde land.

De verkenning van het beloofde land

Op een dag vroegen de Israëlieten Mozes of het niet goed zou 
zijn enkele mannen naar het beloofde land te sturen om het te 
verkennen.

42  Harde lessen
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Toen Mozes dat de HEER voorlegde, zei Hij dat Mozes uit elke 
stam van Israel één van de leiders moest kiezen. Want Hij wilde 
het volk op de proef stellen, om te zien of het Hem vertrouwde. 
Ze moesten als spionnen door het hele land gaan, en kijken of er 
veel mensen woonden, of ze sterk waren en in vestingsteden woon-
den of juist in dorpen, of het land vruchtbaar en goed bewoonbaar 
was. Ook vroeg Mozes hen vruchten mee te brengen.

Ze gingen op weg, en kwamen na veertig dagen terug, met veel vij-
gen en granaatappels, en een 
enorme druiventros die twee 
mannen aan een stok op hun 
schouders moesten dragen. 
Ze brachten verslag uit aan 
Mozes en het volk. Ze zeiden 
dat het land heel vruchtbaar 
was; en toen kwam dat be-
kende ‘maar’… De mensen 
daar waren sterk en woonden 
in grote sterke steden. Er 
woonden zelfs ‘reuzen’. Een 
van de spionnen, Kaleb van de 
stam Juda, had al snel in de 
gaten waarop dit ging uitlo-
pen, en zei: “We kunnen zon-
der problemen optrekken en 
het land in bezit nemen. We 
kunnen dat volk makkelijk 
aan”. Maar de anderen zeiden dat de bewoners van dat land te 
sterk voor hen waren, en vooral dat die reuzen zo groot waren, en 
verder dat er nogal wat onplezierige kanten aan het land waren.

Toen het volk dit allemaal hoorde, barstte het in tranen uit en  
begon te jammeren en te klagen. Ze zeiden tegen Mozes en Aäron: 
“Waren we maar in Egypte gestorven … of hier in de woestijn … we 
kunnen beter teruggaan naar Egypte”. Dat leek velen een goed 
plan, en sommigen zeiden: “Laten we een leider kiezen en terug-
gaan naar Egypte”. Dit was opstand tegen de HEER en zijn die-
naars, en Mozes en Aäron waren bang dat het volk hen zou ver-
moorden. Ze gingen op de grond liggen om hun nederigheid te la-
ten zien. Maar dit werd Jozua en Kaleb teveel. Ze scheurden hun 
kleren, als teken van verdriet en berouw, en herhaalden nog eens 
dat het een goed land was dat zij hadden gezien. Ook spraken zij 
hun vertrouwen op de HEER uit: “Als de HEER ons goedgunstig 
gezind is, zal Hij ons erheen brengen en het ons geven. Maar ver-
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zet u dan niet tegen de HEER en wees niet bang voor de bevolking 
van het land … zij hebben niemand die hen beschermt en wij wor-
den bijgestaan door de HEER”. En dat was een heel sterk argu-
ment, want de zogenaamde goden die mensen hebben bedacht, be-
staan niet, en er is dus geen hulp van hen te verwachten. Maar de 
HEER had de Israëlieten laten zien dat Hij wél bestaat en hen  
steeds had geholpen. Maar het volk dreigde hen te stenigen.

Net op tijd verscheen de HEER, en vroeg Zich tegenover Mozes 
hardop af: “Hoe lang zal dit volk Mij nog afwijzen? Hoe lang nog 
zal het weigeren op Mij te vertrouwen ondanks alle wonderen die 
Ik verricht heb?” Opnieuw zei God tegen Mozes, dat Hij het volk 
zou doden en uit hem een nieuw groot volk zou laten ontstaan. 
Maar weer zei Mozes dat Hij dat niet moest doen, omdat de Egyp-
tenaren dan overal, ook in Kanaän, zouden vertellen dat de HEER
de Israëlieten niet naar het hen beloofd land kon brengen, en hen 
daarom maar had gedood. Dat zou heel slecht voor Zijn Naam zijn.

Daarna deed Mozes een beroep op wat de HEER hem had bekend-
gemaakt over Zichzelf: “Laat daarom zien hoe groot Uw verdraag-
zaamheid is, Heer. U hebt immers zelf gezegd: ‘de HEER is gedul-
dig en trouw, misdaad en schuld vergeeft Hij, al laat Hij niet alles 
ongestraft …’ Ik smeek U, toon Uw grote trouw en vergeef dit 
volk zijn schuld, zoals U steeds vergiffenis hebt geschonken, van 
Egypte af tot hier toe”. En de HEER antwoordde hem: “Ik zal ver-
geving schenken, zoals je vraagt”. Toch kwam ook daarop een 
‘maar’… De HEER zou hen weliswaar niet onmiddellijk doden, maar 
ze kregen wel een heel erge straf! Niemand van alle mensen die 
steeds maar opstandig waren, en de HEER niet vertrouwden en ge-
hoorzaamden, zou in het beloofde land mogen wonen. Zoals zij 
hadden gezegd dat zij liever in de woestijn zouden sterven, dan 
proberen het beloofde land in te nemen, zo zou het zijn. Voor elke 
dag dat de spionnen in het beloofde land waren, moest het volk 
een jaar in de woestijn blijven, tot allen van 20 jaar en ouder zou-
den zijn gestorven. Veertig jaar zouden zij nog in de woestijn 
moeten blijven. Om te voelen wat het was als de HEER hen verliet… 
Alleen Kaleb en Jozua zouden het beloofde land wél in mogen 
gaan. Om te laten zien dat het Hem ernst was, doodde de HEER de 
tien opstandige spionnen onmiddellijk.

Toen Mozes het volk had verteld wat de HEER gezegd had, was 
het natuurlijk heel erg bedroefd. Zoals altijd komt de spijt na de 
zonde. Maar de volgende morgen wilden ze laten zien dat ze toch 
liever het beloofde land in gingen nemen, en wilden ze optrekken 
om het te veroveren. Maar Mozes zei dat dit niet zou lukken, om-
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dat de HEER niet met hen zou meegaan – wat ze natuurlijk konden 
zien, omdat de wolk boven de tabernakel bleef staan. Hij vroeg 
hen: “Waarom gaat u in tegen het bevel van de HEER?” En hij zei 
dat hun plan zou mislukken, omdat zij door hun vijanden – de Ama-
lekieten en de Kanaänieten – zouden worden verslagen en gedood . 
Toch gingen ze, en ze werden inderdaad verpletterend verslagen.

De volgende opstand
Wie denkt dat de Israëlieten nu dan toch wél hun lesje geleerd 
hadden, heeft het alweer mis! Drie mannen kwamen daarna in op-
stand tegen Mozes. Dat waren Korach de Leviet, en Datan en Abi-
ram van de stam Ruben. Zij werden gesteund door 250 belangrijke 
en door iedereen geachte leiders van het volk. Korach en die 250 
mannen (Datan en Abiram waren er niet bij) gingen naar Mozes en 
zeiden dat hij het te hoog in zijn bol had gekregen en zich boven 
het volk stelde. Toen Mozes dit hoorde, ging hij weer op de grond 
liggen, en zei dat zij de volgende dag terug moesten komen, om te 
horen wat de HEER hen hierover te zeggen had. Korach kreeg van 
Mozes bestraffende woorden te horen, omdat het hem en andere 
Levieten kennelijk niet voldoende was dat zij de HEER mochten 
dienen. Niet Mozes, maar zij wilden kennelijk meer, namelijk 
priester zijn. Daarom moesten ze allemaal een vuurbak meebren-
gen, met gloeiende kolen erin en reukwerk daarop. Aäron moest 
hetzelfde doen. Wie gekozen werd door de HEER zou Zijn voor-
keur hebben. Omdat Datan en Abiram er niet bij waren, liet Mo-
zes hen roepen, maar zij wilden niet komen, omdat zij Mozes niet 
langer als hun leider wilden gehoorzamen.

De volgende dag kwamen zij allen bij Mozes bij de Tabernakel, be-
halve Datan en Abiram. De HEER verscheen en zei tegen Mozes en 
Aäron dat zij weg moesten gaan, omdat Hij het volk wilde doden. 
Maar Mozes en Aäron gingen op de grond liggen, en zeiden tot de 
HEER: “God, U die al wat leeft de levensadem schenkt, als één 
mens zondigt, laat U Uw toorn dan op het hele volk neerkomen?” 
De HEER verhoorde Mozes weer. Hij moest echter met de andere 
leiders (die niet in opstand waren gekomen), naar de tenten van 
Korach, Datan en Abiram gaan, en iedereen zeggen dat ze uit de 
buurt moesten blijven. Toen Datan en Abiram uit hun tenten kwa-
men, met hun vrouwen en kinderen, zei Mozes: “Nu zult u inzien 
dat het de HEER is Die mij gezonden heeft om alles te doen wat ik 
heb gedaan”, en dat ik dat niet uit mijzelf heb gedaan. De proef 
op de som zou zijn, dat als zij op de normale manier zouden ster-
ven Mozes niet door de HEER was gekozen, maar dat als de HEER
iets heel bijzonders zou doen – namelijk de aarde openen en hun 
tenten met de hele familie in de grond laten verdwijnen – dan zou 
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de HEER Korach, Datan en Abiram niet hebben gekozen. Hij was 
nog niet uitgesproken, of de grond scheurde open, en allen ver-

dwenen in 
de diepte.

Dit was zo 
afschuwe-
lijk om te 
zien en het 
angstgeroep  
te horen, 
dat alle Is-
raëlieten 
wegvlucht-
ten, bang 
dat met hen 

hetzelfde zou gebeuren. Maar daarmee was het niet gedaan. Uit 
de Tabernakel kwam opnieuw een felle vlam, die de 250 opstandige 
leiders doodde.

De volgende dag kwam het volk bij Mozes klagen over wat er was 
gebeurd: “U hebt het volk van de HEER gedood”. Het werd gevaar-
lijk voor hen, en de HEER verscheen en zei opnieuw dat Hij het 
volk wilde doden, en begon daar meteen mee. Maar Mozes riep 
naar Aäron, dat hij zijn werk als priester moest doen en ervoor te 
zorgen dat de HEER niet zou doen wat Hij had gezegd. De HEER

stopte toen met het doden, maar er waren toen al wel bijna 
15.000 mensen omgekomen.

Om nog een keer duidelijk te maken wie de HEER had gekozen als 
priester, moesten de twaalf hoofden van de stammen een staf van 
amandelhout met hun naam erop komen brengen. Voor de stam Le-
vi zou dat Aäron zijn. De man van wie staf de volgende ochtend 
zou bloeien, dat was de man die de HEER had gekozen. De volgende 
ochtend bloeide de staf van Aäron. Zijn staf moest voor altijd 
worden bewaard vóór de ark van het verbond, als waarschuwing 
dat het nu afgelopen moest zijn met de opstandigheid het geklaag 
en gejammer.
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Bijbelgedeelte: Numeri hoofdstuk 20 en 21 

Na de veertig jaar in de woestijn

De Israëlieten wilden terug naar Egypte, en daarom gaf de HEER

bevel om te keren richting de Rietzee, waar Hij hen had gered van 
het leger van Egypte. Over hun lange verblijf van achtendertig 
jaar in de woestijn vertelt de Bijbel niets, dan alleen de plaatsen 
waar hun kamp stond. In Numeri 20 gaat het verhaal opeens ver-
der met de eerste maand van het veertigste jaar na hun vertrek 
uit Egypte. Dat werd een roerig jaar… Sommige dingen uit dit ver-
haal komen uit het begin van het vijfde boek van Mozes, Deutero-
nomium. Hierin keek Mozes terug op wat er allemaal was gebeurd.

Ze keerden toen terug in de woestijn Zin of Sin, die ten zuiden 
van de Negev woestijn ligt, in het zuiden van het tegenwoordige 
Israël.  Daar had de HEER ze bijna achtendertig jaar eerder te-
ruggestuurd. Ze bouwden hun kamp op in Kades, dat ook Kades 
Barnea wordt genoemd. Daar stierf Mirjam, de zus van Mozes en 
Aäron. Kades was een oase, maar als er zoveel mensen zijn die 
daar lange tijd blijven, is er niet oneindig water. En de bron raak-
te op een dag inderdaad uitgeput.

De zonde van Mozes en Aäron

De HEER stelde daarmee de kinderen van de mannen en vrouwen 
die de HEER tijdens de vele jaren in de woestijn had laten sterven, 
op de proef: zouden zij wel op Hem vertrouwen? Niet dus… Ook 
zij kwamen in opstand! Ook zij vroegen waarom Mozes hen had 
weggehaald uit Egypte. Ze wensten maar met hun ouders gestor-
ven te zijn, en niet meer in die vreselijke woestijn rond te hoeven 
zwerven. Er groeide geen koren en geen lekkere vruchten, en er 
was geen water. Mozes en Aäron hoorden hen aan, en gingen naar 
de Tabernakel om te horen wat de HEER zou zeggen. Toen stelde 
Hij ook hen op de proef. Hij zei dat Mozes en Aäron een bepaalde 
rots moesten bevelen water te geven. Mozes moest de staf van 
Aäron, die gebloeid had, meenemen. Mozes nam die uit de Taber-
nakel en riep het volk samen bij de rots die de HEER had aangewe-
zen. Maar Mozes was zo geprikkeld door de zoveelste opstandig-
heid van het volk, dat hij niet deed wat de HEER had gezegd. In 
plaats van de rots het bevel te geven water te geven, zei hij: 

43  Eindelijk naar het beloofde land
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“Luister, opstandig volk, zullen wij voor u water uit de rots laten 
stromen?” En hij hield de staf omhoog en sloeg daar twee keer 
mee op de rots. Er stroomde water uit, en alle mensen en hun vee 
hadden genoeg te drinken. Maar dit was niet wat de HEER gezegd 
had. Niet Mozes zorgde voor water, maar Hij; en weer zei Aäron 
niets toen Mozes op de rots wilde slaan. Ze gaven een slecht voor-
beeld aan het volk. Daarom zei de HEER tegen hen: “Omdat jullie 
niet op Mij vertrouwd hebben, en in het bijzijn van de Israëlieten 
geen ontzag hebben getoond voor Mijn heiligheid, zullen jullie dit 
volk niet in het land brengen dat Ik het geef”. Dat was heel ver-
drietig, vooral voor Mozes, die altijd zo nederig en bescheiden 
was geweest, en een goede priester voor het volk. Altijd had hij 
God vertrouwd en gediend. Je kunt dat niet eerlijk vinden van de 
HEER, maar het laat zien dat je hele leven voor God telt, en niet 
wat je een keer of een tijdlang hebt gedaan. Aan het eind van je 
leven kun je het nog allemaal verknoeien voor jezelf. Het Nieuwe 
Testament zegt duidelijk dat je moet volhouden in geloof tot je 
laatste levensminuut. De plaats waar dit gebeurde werd Meriba
genoemd, dat ‘twist’ betekent, omdat het volk de HEER verwijten 
maakte.

Eindelijk op weg naar het beloofde land

Hierna zei de HEER dat ze nu lang genoeg in de woestijn waren ge-
bleven, en op weg konden gaan naar het beloofde land. Maar ze 
moesten vanuit het oosten daar binnengaan. Dit was een probleem, 
omdat ze dan te maken kregen met twee volken: eerst Edom, en 
dan Moab (het volk uit de nakomelingen van Lot, de neef van Abra-
ham). De HEER had tegen Mozes gezegd dat de inwoners van Edom 
bang voor hen zouden zijn, maar dat zij hen niet mochten uitda-
gen. Zij waren hun broeders, omdat zij nakomelingen waren van 
Esau, de tweelingbroer van Jakob, en de HEER had Esau dat land 
gegeven. Daarom zou Israël nog geen meter van hun gebied mogen 
afnemen. Als ze onderweg eten en water nodig hadden, moesten 
ze dat van de Edomieten kopen.

Mozes stuurde vanuit Kades boden naar de koning van Edom. Hij 
herinnerde hem eraan dat Jakob naar Egypte was gegaan en hoe 
zij daar behandeld waren. Ook zou hij ongetwijfeld hebben ge-
hoord dat de HEER hen uit Egypte had gered, en dat zij nu in Ka-
des verbleven. Vervolgens vroeg hij toestemming door zijn land te 
trekken via de hoofdweg, zodat zij niets zouden vertrappen, en 
beloofde hem dat zij niets zouden nemen van wat op het land 
stond. Maar de koning antwoordde dat hij geen toestemming gaf, 
en dreigde het leger erop af te sturen als zij dat wél deden. Mo-
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zes stuurde nog een keer boden met hetzelfde verzoek, maar 
toen stuurde de koning zijn leger naar de grens. Dus moesten de 
Israëlieten een grote omweg maken, helemaal via het zuiden om 
Edom heen.

Onderweg kwamen ze bij de berg Hor. Daar zei de HEER tegen 
Mozes dat Aäron nu zou sterven, omdat hij ongehoorzaam was ge-
weest. Mozes moest met Aäron en diens zoon Eleazar de berg op-
gaan. Daar moest Aäron zijn priesterkleren uittrekken, en Eleazar 
moest die dan aantrekken. Dan zou Aäron daar sterven en begra-
ven moeten worden. Toen zij de berg opgingen, keek het gehele 
volk hen na. Na verloop van tijd kwamen Mozes en Eleazar terug, 
en wisten allen dat Aäron was gestorven en Eleazar nu hogepries-
ter was. Zij hielden dertig dagen rouw om Aäron.

De koning van Arad, een Kanaänitische stad ten zuidwesten van de 
Dode Zee, hoorde dat de Israëlieten zijn kant opkwamen en viel 
hen aan. Daarbij maakte hij enkele krijgsgevangenen. Maar de Is-
raëlieten vroegen de HEER dit volk in hun macht te geven, en Hij 
verhoorde hun gebed.
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De koperen slang

Van de berg Hor moesten ze nu helemaal naar het zuiden, tot aan 
de Rode Zee. Maar onderweg werd het volk ongeduldig: nog langer 
onderweg. Ze gingen naar Mozes met dezelfde klachten als altijd, 
maar zeiden er nu bij dat zij “dit ellendige eten” niet meer konden 
zien. Daarmee bedoelden zij het manna, waarmee de HEER hen in 
Zijn genade nu al 
veertig jaar in le-
ven had gehouden. 
Wat een ondank-
baarheid! Dit maak-
te de HEER natuur-
lijk weer heel boos. 
Hij stuurde giftige 
slangen op hen af, 
die hen beten, 
waardoor velen 
stierven. Dit maak-
te de Israëlieten 
heel bang. Zij gingen naar Mozes, en zeiden: “We hebben gezon-
digd, want we hebben de HEER en u verwijten gemaakt. Bid tot de 
HEER dat Hij ons van de slangen verlost”. Mozes deed wat zij 
vroegen, en de HEER zei tegen hem dat hij een koperen slang 
moest maken en op een hoge paal vastmaken. Iedereen die daar in 
geloof naar keek, zou in leven blijven. Mozes deed wat hem gezegd 
was, en vertelde het volk wat de bedoeling ervan was. En inder-
daad bleef iedereen die gebeten was, en in geloof naar de koperen 
slang keek, leven.

Wat hier gebeurde is heel belangrijk. Het is namelijk een voor-
stelling van Gods redding van mensen uit de altijddurende, eeuwi-
ge, dood. Alle mensen hebben gezondigd en sterven op een dag. Er 
is geen mogelijkheid om weer tot leven te komen als je eenmaal 
gestorven bent. Alleen de HEER kan je uit de dood redden. De ma-
nier waarop Hij dat doet is vergelijkbaar met wat de Israëlieten 
moesten doen: geloven dat de HEER hen zou redden van de dood, 
die zeker volgde als een slang hen had gebeten. Daaraan konden 
zij niet ontkomen. De Heer Jezus is de Redder waardoor God 
mensen wil bevrijden van de altijddurende dood. Hij heeft eens 
gezegd dat zijn kruisiging vergelijkbaar is met het vastmaken van 
de koperen slang op de paal door Mozes. Jezus zou vastgemaakt 
worden aan een paal, en alle mensen die in geloof naar Hem zouden 
kijken, zouden gered worden van de eeuwige dood. Hij zei: “(Ik) 
moet hoog verheven worden, zoals Mozes de slang omhooggeheven 

Afbeelding zandadder: bajlo.com/nl/natuurpark-vransko-jezero 
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heeft, opdat iedereen die in (mij) gelooft eeuwig leven heeft”. De 
apostel Johannes schrijft erbij waarom dat zo is: “Want God had 
de wereld zo lief, dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat 
iedereen die in Hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven 
heeft”. Door in geloof te kijken naar de koperen slang werd het 
leven van een Israëliet in de woestijn verlengd; maar na verloop 
van tijd stierf hij of zij toch door ziekte of ouderdom. Geloven in 
Jezus betekent niet dat je niet zult sterven door ziekte of ou-
derdom, maar dat je niet voor altijd dood zult blijven en met Hem 
zult mogen leven als Hij terugkomt naar de aarde. Dat is een veel 
betere redding dan die door de koperen slang!

De oorlogen tegen de Amorieten

Hierna trokken de Israëlieten verder, en kwamen uit bij de beek 
Arnon, die de grens vormde met het gebied waar de Amorieten 
woonden. Dat was het volk waarvan de HEER al tegen Abraham had 
gezegd dat zij heel grote zondaars waren en dat Hij hen vierhon-
derd jaar later zwaar zou straffen. Na enige tijd trokken ze ver-
der tot het Pisga gebergte, iets ten oosten van de noordelijke 
punt van de Dode Zee.

Toen zij daar waren stuurde Mozes boden naar de Amoritische 
koning Sichon, met het verzoek door zijn land te mogen trekken 
via de hoofdweg, zonder iets te nemen van zijn land. Maar de ko-
ning weigerde en viel Israël aan met zijn leger. Maar Israël ver-
sloeg dit en veroverde het land.

Hierna trokken ze verder naar het eveneens Amoritische Basan. 
Hun koning Og trok met zijn gehele leger uit, maar ook dat ver-
sloegen zij.

Daarna trokken ze verder tot Bet-Peor op de grens van Basan en 
Moab, bij de Jordaan, aan de voet van de heilige berg van de 
Moabieten, Peor.
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Bijbelgedeelte: Numeri hoofdstuk 20 –27 

Bileam zegent Israël

De HEER had Mozes verboden de landen van de Moabieten en de 
Ammonieten in te nemen, omdat dit het land was van hun familie. 
Moab en Ammon waren namelijk de zonen van Lot, de neef van 
Abraham.

Balak, de koning van Moab, hoorde wat de Israëlieten met zijn 
machtige buren had gedaan. De Moabieten waren heel erg bang 
geworden voor de Israëlieten, omdat die met zoveel waren. Ze 
zeiden: “Die horde vreet hier de hele streek nog kaal, als een rund 
dat een veld afgraast”. Daarom stuurde de koning enkele belang-
rijke vorsten als zijn gezanten naar een zekere Bileam. Die was op 
dat moment in een stad aan de rivier de Eufraat, op de grens tus-
sen het tegenwoordige Turkije en Syrië. Hij was voor de volken in 
dat gebied een bekende ‘waarzegger’. Bileam kende de HEER, en 
was mogelijk een profeet van Hem. Balak liet hem de boodschap 
brengen: “Er is een volk uit Egypte gekomen, dat overal in mijn 
land is neergestreken. Ze zijn hier vlakbij gelegerd. Dat volk is te 
sterk voor mij. Kom daarom hierheen om het voor mij te vervloe-
ken. Misschien kan ik het dan verslaan en het uit mijn land verja-
gen. Immers wie door u wordt gezegend is gezegend, en wie door u 
wordt vervloekt is vervloekt”. Daarbij stelde hij hem een ruime 
beloning in het vooruitzicht, en die vond Bileam wel heel aantrek-
kelijk… Hij vroeg de gezanten een nacht te blijven, en af te wach-
ten wat de HEER hem zou zeggen. Die nacht vroeg God Bileam wat 
die mannen kwamen doen. Nadat hij het had verteld, zei de HEER
dat hij niet met hen mocht meegaan, omdat het volk Israël geze-
gend was. De volgende morgen zei Bileam tegen de gezanten dat 
zij beter konden teruggaan naar hun koning, omdat de HEER hem 
geen toestemming gaf met hen mee te gaan. Toen Balak dit hoor-
de, stuurde hij een ander gezantschap, nóg groter en met nóg be-
langrijkere vorsten van het volk. Zij moesten Bileam een nóg gro-
tere beloning beloven, en zeggen: “Laat niets u ervan weerhouden 
naar mij toe te komen. Ik zal u rijk belonen en ik zal alles doen 
wat u zegt. Kom toch en spreek een vloek uit over dit volk”. Maar 
Bileam wist wat de HEER had gezegd, en antwoordde: “Ook al gaf 

44  Bileam en de koning van Moab
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Balak me al het zilver en goud uit zijn paleis, dan nog zou ik niets 
maar dan ook niets kunnen doen dat ingaat tegen de HEER, mijn 
God”. Toch vroeg hij hun een nacht te blijven, in afwachting van 
wat de HEER hem dit keer zou zeggen.

Die nacht stelde de HEER Bileam op de proef. Ondanks dat Hij de 
eerste keer gezegd had dat hij niet mocht gaan, omdat het volk 
Israël gezegend was, zei Hij nu “ga dan maar met hen mee”, onder 
de voorwaarde: “je mag alleen doen wat Ik je opdraag”. Hierdoor 
had Bileam kunnen weten dat hij niet moest gaan, maar hij deed 
het toch. Daarom werd de HEER heel boos op Bileam.

Onderweg naar Balak gebeurde er iets bijzonders. Toen hij op zijn 
ezelin over een smal paadje tussen de velden ging, stond er een 
engel van de HEER op het pad. De ezelin zag hem, maar Bileam niet. 
De ezelin ging van het pad af, en liep het veld in. Bileam sloeg de 
ezel en dreef haar weer op het pad. Wat later liep het pad tussen 
de muren van twee wijngaarden door. Daar stond de engel weer, 
maar weer zag Bileam hem niet. De ezel kon geen kant op en ging 
dicht langs de muur staan, zodat Bileams voet bekneld raakte. Dat 
deed nogal zeer, en boos sloeg hij zijn ezelin weer. Toen de engel 
het pad verliet, ging de ezelin verder. Maar verderop werd het 
pad nog smaller en liep het tussen de stenen door. Toen de engel 
daar ging staan, kon de ezelin geen kant op en ging zij liggen. Woe-
dend sloeg Bileam de ezelin met een stok. Toen liet de HEER de 
ezelin spreken, en ze vroeg Bileam: “Wat heb ik u misdaan dat u 
me nu al drie keer geslagen hebt?” “Je drijft de spot met me”, zei 
Bileam, “als ik een zwaard bij me had, dan had ik je allang gedood”. 
“Ben ik niet de ezelin waarop u al uw hele leven rijdt? Heb ik mij 
soms ooit eerder zo gedragen?” “Nee” zei Bileam. Op dat moment 
liet de HEER Bileam zien wat de ezelin zag, en Bileam schrok 
enorm. Hij knielde en boog zich diep voorover. De engel vroeg 
hem: “Waarom heb je je ezelin nu al drie keer geslagen? Ik ben 
hier gekomen om je tegen te houden, want deze reis is tegen Mijn 
wil ondernomen, deze weg voert naar de afgrond. Driemaal zag je 
ezelin Mij, en driemaal is ze voor Mij opzij gegaan. Had ze dat 
niet gedaan, dan had Ik jou gedood maar haar in leven gelaten”. 
Bileam zei: “Ik heb gezondigd, want ik wist niet dat U mij de weg 
versperde. Maar als wat ik doe slecht is in Uw ogen, ga ik terug 
naar huis”. Maar de engel zei: Ga maar met die mannen mee. Maar 
je mag alleen zeggen wat Ik je opdraag”. En zo ging Bileam – tegen 
beter weten in – toch verder.

De apostel Petrus schrijft later over mensen die zeggen profeten 
zijn, maar het niet zijn: “Ze zijn afgedwaald, ze hebben de rechte 
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weg verlaten en treden in de voetsporen van Bileam … die zich 
maar al te graag liet betalen voor onrecht. Maar hij werd voor zijn 
vergrijp terechtgewezen: een stom lastdier, dat met de stem van 
een mens sprak, maakte een eind aan de waanzin van die profeet”.

Bij Balak gekomen vroeg deze aan Bileam waarom hij niet eerder 
was gekomen; hij zou toch goed betaald worden? Maar Bileam zei 
kortweg “Ik ben er nu toch?” “Maar of ik iets zal kunnen zeggen? 
Alleen wat God mij in de mond legt kan ik zeggen”.

Balak nam Bileam mee naar een hooggelegen plaats, vanwaar hij 
een deel van het kamp van de Israëlieten kon zien. Bileam vroeg 
hem zeven altaren te bouwen en daar offers op klaar te maken. 
Zij offerden samen, en daarna ging Bileam een eind verder af-
wachten wat de HEER hem zou zeggen. Daarna ging hij terug naar 
Balak, en zei: “Hoe kan ik vervloeken wie door God niet is ver-
vloekt … Wie kan Jakob tellen … Moge ik sterven als die recht-
vaardigen …”. Balak was verbijsterd: “Wat hebt u nu gedaan! Ik 
heb u hierheen laten halen om mijn vijanden te vervloeken, en nu 
zegent u ze”. Bileam antwoordde hem: “Ik zeg niets anders dan 
wat de HEER mij in de mond legt”.

Maar Balak gaf het niet op. Hij nam hem mee naar een top van het 
Pisga gebergte, waar hij meer van het kamp kon zien. Bileam deed 
hetzelfde als de eerste keer, en nu moest hij zeggen: “Let goed 
op, Balak, en luister … God is geen mens, dat Hij Zijn Woord zou 
breken of terug zou komen op Zijn besluit … Hij droeg mij op te 
zegenen. Hij heeft gezegend – kan ik dat keren?”. Balak was ten 
einde raad, en zei: “Als u dan blijft weigeren hen te vervloeken, 
zegen hen dan tenminste niet”. Maar weer antwoordde Bileam: “Ik 
heb u toch gezegd dat ik alleen doe wat de HEER mij opdraagt?”

Balak probeerde het – koppig als hij was – nog een keer, in de hoop 
dat God Bileam de Israëlieten dan wél zou laten vervloeken. Hij 
nam Bileam mee naar de berg Peor, waar hetzelfde ritueel plaats-
vond. Maar nu zei Bileam door de Geest van God geleid, over Isra-
el: “Gezegend wie u zegent, vervloekt wie u vervloekt”. Nu werd 
Balak woedend, en stak zijn vuisten op: “Ik heb u laten roepen om 
een vloek over mijn vijanden uit te spreken, maar u hebt hen nu al 
drie keer gezegend. Verdwijn, ga terug naar waar u vandaan komt. 
Ik had beloofd dat ik u rijk zou belonen, maar u loopt die mis –
door toedoen van de HEER”. Waarop Bileam antwoordde, dat hij 
vooraf had gezegd dat hij, welke beloning Balak hem ook wilde ge-
ven, niets kon doen tegen het bevel van de HEER. “Goed, ik ga te-
rug naar mijn eigen land. Maar eerst zal ik u laten weten wat dit 
volk uw volk in de toekomst zal aandoen”: “een ster komt op uit 
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Jakob, een scepter [koningsstaf] uit Israël. Hij verbrijzelt Moab 
de slapen”. Hierna ging Bileam terug naar huis.

De Israëlieten vieren een offerfeest voor de goden van Moab

Later in het boek Numeri is echter te zien dat het toch wat an-
ders afliep dan hier staat. Bileam ging namelijk niet meteen naar 
huis, maar deed iets om de beloning van Balak alsnog te krijgen. 
Hij kon Israël dan niet vervloeken, maar wel iets voorstellen dat 
tot de ondergang van dit volk zou kunnen leiden. Mozes zegt na-
melijk later over de vrouwen van Midjan: “Juist zij waren het die 
de Israëlieten, op aanraden van Bileam, destijds bij de Peor ver-
leid hebben tot ontrouw aan de HEER, en dat veroorzaakte de 
plaag die de gemeenschap van de HEER getroffen heeft”.

Wat was er gebeurd? Er waren Midjanitische vrouwen naar het 
kamp van de Israëlieten gegaan, om hen uit te nodigen voor een 
offerfeest ter ere van hun goden. Velen van het volk namen de 
uitnodiging aan. Ze verlieten stiekem het kamp en aten van de of-
fers aan Baäl Peor, en bogen zich daarvoor neer. Hun familiehoof-
den wisten daarvan, of deden daaraan mee. Veel mannen namen 
ook vrouwen mee het kamp in. Daarom werd de HEER weer woe-
dend op hen. Mozes kreeg opdracht hen te doden, evenals allen 
die meegedaan hadden. Pinehas, de zoon van de hogepriester Elea-
zar, kwam op voor de zaak van de HEER, en kreeg van Hem de be-
lofte dat de hogepriester voortaan altijd uit zijn nageslacht zou 
komen.

Het is een beetje moeilijk in Numeri te zien over wie het nu ei-
genlijk gaat. De ene keer gaat het om Moabieten en de andere 
keer om Midjanieten. Niemand weet precies hoe dit zit. De       
Midjanieten woonden op het Arabisch schiereiland ten zuidoosten 
van de Dode Zee, ten zuiden van Edom. In ieder geval waren het 
Midjanitische en geen Moabitische vrouwen die de Israëlieten 
verleidden. Hoe ze daar kwamen wordt niet verteld, maar het was 
toen wel bekend waar ze vandaan kwamen, want de HEER zei tegen 
Mozes: “Behandel de Midjanieten als jullie vijanden en dood hen, 
want zij hebben jullie als hun vijanden behandeld door sluwe plan-
nen tegen jullie te smeden”.

Een nieuwe volkstelling

Hierna zei de HEER tegen Mozes en Eleazar, dat zij weer een 
volkstelling moesten houden, op dezelfde manier als bijna veertig 
jaar eerder. De opmerkelijke uitkomst was, dat het aantal mannen 
van 20 jaar en ouder vrijwel gelijk was gebleven: toen 603.550, en 
nu 601.730. Ze hadden zich niet uitgebreid, omdat alle mensen van 
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20 jaar en ouder in die tijd waren gestorven, en er daarnaast ve-
len door de straffen van de HEER waren omgekomen. Ook het aan-
tal Levieten was bijna gelijk: toen 22.000 en nu 23.000.

Deze telling was bedoeld om de verdeling van het beloofde land 
eerlijk te laten verlopen. Een grote stam moest een groter gebied 
krijgen dan een kleiner. Ook kon niemand zelf even bepalen welk 
stuk land hij wilde hebben. Dat zou de HEER doen door het lot te 
laten beslissen.

Het erfrecht van vrouwen

Enkele vrouwen vroegen Mozes hoe het met de toewijzing van land 
moest gaan, als een man stierf en alleen dochters had. Mozes vond 
dat dit inderdaad voor altijd geregeld moest worden, en bepaalde 
dat dan de dochters het bezit van hun vader zouden erven. En als 
er ook geen dochters waren, dan de broer van de overledene, en 
ga zo maar door.
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Bijbelgedeelte:
Numeri hoofdstuk 27-36, Deuteronomium hoofdstuk 31-34 

De opvolger van Mozes

Het afscheid van Mozes naderde. De HEER zei hem dat het niet 
lang meer zou duren voordat hij zou overlijden. Als verantwoorde-
lijke leider van het volk had hij daarom nog veel te doen.

Het eerste was dat er een opvolger moest worden aangewezen. 
Mozes zei tegen de HEER: “Moge de HEER, de God Die aan al wat 
leeft de levensadem schenkt, dan iemand over het volk aanstellen, 

die het kan leiden en de troepen kan 
aanvoeren, zodat het volk van de 
HEER niet wordt als een kudde scha-
pen zonder herder”. Daarop zei de 
HEER, dat hij Jozua bij zich moest 
laten komen, omdat hij een man was 
met geestkracht. Hem moest Mozes 
voor de priester Eleazar en het hele 
volk brengen, om in bijzijn van allen 
door handoplegging de leiding aan 
hem over te dragen. Mozes moest 
niet zijn als veel terugtredende ma-
nagers van tegenwoordig, die eigen-
lijk gewoon de baas willen blijven. 
Mozes moest Jozua laten delen in 

zijn aanzien, zodat heel Israël Jozua in het vervolg zou gehoorza-
men. Mozes deed zoals de HEER hem gezegd had.

Het verschil met Mozes zou zijn, dat de HEER niet met Jozua zou 
spreken in de Tabernakel. Voor een belangrijke beslissing moest 
hij naar de hogepriester Eleazar gaan, en dan zouden de stenen in 
zijn borsttas aangeven wat de beslissing van de HEER was.

De wraak op de Midjanieten

Wat Mozes ook nog moest doen, is wraak nemen op de Midjanie-
ten, om hun verleiding van de Israëlieten tot afgoderij en onzede-
lijk gedrag. Uit elke stam moesten duizend mannen opgeroepen 
worden. Een leger van bij elkaar 12.000 man. Ook de hogepriester 

45  Het einde van Mozes’ leven

Afbeelding: bible wiki  
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Eleazar en enkele priesters gingen mee. Zij trokken uit tegen de 
Midjanieten en doodden alle mannen, waaronder ook hun vijf ko-
ningen. Ook Bileam werd gedood. Dat zou kunnen betekenen dat 
hij woonde in Midjan; ook al omdat de Bijbel vertelt dat hij – toen 
de gezanten van koning Balak bij hem kwamen – in een stad aan de 
Eufraat verbleef, waar hij geboren was. De Israëlieten verbrand-
den de steden en tentenkampen van de Midjanieten. Hiermee 
voerden ze maar de helft van de opdracht van de HEER uit, want 
ze moesten alle mannen doden, en ook alle vrouwen. Alleen onge-
huwde meisjes mochten blijven leven. Heel teleurstellend, als je 
bedenkt dat de hogepriester van de HEER er ook bij was; net als 
zijn vader eerder had hij dus kennelijk niets gezegd. Dat doden 
van al die mensen klinkt heel wreed, maar de HEER wilde niet dat 
dit volk van Midjan bleef bestaan en de Israelieten nog eens op-
zettelijk zou kunnen verleiden. De straf die zij kregen zou ande-
ren afschrikken ook zoiets te doen. Maar het zou tegelijk de Is-
raëlieten ervoor waarschuwen dat God een heilig God is, Die afgo-
derij en onzedelijk gedrag verafschuwt, en deze zonden zwaar 
straft.

Dus toen het leger terugkwam, met alles dat zij geroofd hadden, 
ook de vrouwen, meisjes en jongens, was Mozes heel boos op hen. 
Hij zei dat het juist die vrouwen waren die de Israëlieten hadden 
verleid.

De meegebrachte buit was enorm groot. Alles moest worden ge-
reinigd voordat het in het kamp mocht komen. De onbrandbare 
dingen door vuur, en alle andere met water. Ook de soldaten en 
hun kleren moesten worden gereinigd, en zij mochten dan na zeven 
dagen weer in het kamp komen. Dat zou voortaan na elke oorlog zo 
gedaan moeten worden. 

De HEER zei tegen Mozes dat Eleazar en de familiehoofden al het 
geroofde moesten tellen. De helft daarvan was dan voor de 12.000 
soldaten die waren uitgetrokken tegen de Midjanieten, en de an-
dere helft voor de rest van alle Israëlieten. De soldaten moesten 
echter een vijfhonderdste deel (0,2%), en de anderen een vijftig-
ste deel (2%) aan Eleazar geven, als geschenk voor de HEER. Dat 
kon dan verdeeld worden onder de Levieten.

De verdeling van het veroverde gebied

Terwijl ze nog in de vlakte van Moab waren, gingen de familiehoof-
den van de stammen Ruben en Gad naar Mozes, en vroegen hem of 
zij het nu veroverde gebied mochten hebben, omdat het geschikt 
was voor hun vele vee. Mozes vertrouwde de vraag niet helemaal. 
Waren zij dan van plan daar te blijven, en niet mee te gaan om de 
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rest van het beloofde land te veroveren voor de andere stammen? 
Hij vroeg hen: “Wilt u de Israëlieten de moed ontnemen om over 
te steken [de Jordaan] naar het land dat de HEER hun gegeven 
heeft?” Hij herinnerde hen eraan dat het ontmoedigen van hun 
ouders het land te veroveren, door de negatieve houding van tien 
van de verkenners van het beloofde land, er de oorzaak van was 
dat zij zo lang in de woestijn hadden moeten blijven. “En nu wilt u 
precies hetzelfde doen als uw zondige voorouders en zo de woede 
van de HEER tegen de Israëlieten nog aanwakkeren. Als u zich van 
Hem afwendt, zal Hij hen nog langer in de woestijn laten en zult u 
dit hele volk in het verderf storten”. Maar de familiehoofden kwa-
men dichter naar Mozes toe, en zeiden dat dit helemaal niet hun 
bedoeling was. Het enige dat zij wilden is hun vrouwen, kinderen 
en vee hier laten, en dan met de anderen meegaan om het land 
verder te veroveren. Toen was Mozes gerustgesteld. Hij zei dat 
als zij zouden doen wat zij beloofd hadden, het gebied dat zij wil-
den hebben dan hun eigendom zou worden; maar als zij dat niet 
zouden doen, de gevolgen daarvan zouden ondervinden. “Bouw ste-
den voor uw kinderen en bouw schaapskooien, en doe wat u hebt 
beloofd”. En zij beloofden: “alle weerbare mannen zullen doen wat 
u zegt, heer: wij zullen voor de HEER naar de overkant [van de 
Jordaan] gaan om daar strijd te leveren. Daarna gaf Mozes Elea-
zar instructies de stam Ruben en de stam Gad het gebied te ge-
ven, als zij hun plicht hadden gedaan. Ook de helft van de stam 
Manasse wilde daar gaan wonen. Ze kregen dus in voorlopigheid 
het land dat zij wilden hebben. Dit was het land dat zij hadden 
ingenomen van de Amorieten, het land Basan. Het deel van de stam 
Manasse nam het gebied dat Gilead heette voor zichzelf in.

Ook werden toen de buitengrenzen van het toekomstige Rijk van 
Israël vastgesteld. In het zuiden beginnend bij de woestijn Zin en 
de Dode Zee naar de Middellandse Zee. In het westen de Middel-
landse Zee. De grens in het noorden en oosten is wat moeilijk uit 
te leggen, maar kijk op het landkaartje op bladzijde 243. Land van 
de ene stam mocht niet door huwelijks- en erfeniskwesties in be-
zit komen van een andere stam.

De Levieten zouden geen eigen stuk land krijgen, maar verspreid 
over het gehele grondgebied van Israël 48 steden met weidegrond 
eromheen. Die steden zouden eerlijk verdeeld moeten worden 
over alle stammen. Vijf daarvan moesten vluchtplaatsen zijn voor 
mensen die zonder opzet iets hadden gedaan waardoor iemand 
stierf. Daarheen kon hij dan vluchten, tot het moment dat er uit-
spraak was gedaan door de rechters.

Afbeelding pag 3: Wikipedia 



 245

Mozes vertelde en 
leerde het volk in 
die laatste tijd 
nog veel. Dat 
schreef hij alle-
maal in een boek, 
dat elk jaar voor 
het gehele verza-
melde volk voorge-
lezen moest wor-
den tijdens het 
Loofhuttenfeest. 
Naar dat boek 
(Deuteronomium)
zullen we nog kij-
ken. We volgen nu 
eerst het verhaal 
aan het eind van 
het boek Deutero-
nomium.

Nadat Mozes zijn 
laatste woorden 
tot het volk ge-
sproken had, vroeg 
hij Jozua bij hem 
te komen staan. 
Hij zei: “Ik ben nu 
honderdtwintig 
jaar oud en niet in 
staat om nog lan-

ger leiding te geven. Bovendien heeft de HEER me gezegd dat ik de 
Jordaan niet mag oversteken. De HEER, uw God, zal nu voor u uit-
gaan … zodat u het land van de volken aan de overkant in bezit 
kunt nemen. Jozua zal u daarbij aanvoeren, zoals de HEER heeft 
gezegd”. Tegen Jozua zei hij dat hij vastberaden, moedig en niet 
bang moest zijn, omdat de HEER hem zou helpen het land te ver-
overen. Hierna vroeg de HEER Mozes en Jozua bij Hem te komen 
in de Tabernakel. De HEER vertelde Mozes dat het volk Hem na 
Mozes’ overlijden ontrouw zou worden: “Ze zullen Mij verlaten en 
het verbond dat Ik met hen gesloten heb verbreken”. Dan zou de 
HEER hen aan hun lot overlaten, in de tegenspoed en de rampen die 
hen als straf zouden treffen. Ze zouden dan zeggen: “Deze ellen-
de overkomt ons zeker doordat onze goden ons verlaten hebben”. 
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Maar de HEER zei hen nu al wat de werkelijke oorzaak zou zijn: 
“Nee, Ik ben het Die Zich van hen afkeert, omdat ze zoveel kwaad 
hebben gedaan en zich met andere goden hebben ingelaten”.

De HEER gaf hem een lied, dat de Israëlieten uit het hoofd moes-
ten leren, zodat ze nooit zouden vergeten wat de HEER had ge-
zegd. Mozes liet het volk nog één keer samenroepen, en zong hen 
het lied van de HEER voor. Hij vroeg hen dringend naar zijn waar-
schuwingen te luisteren, en ook hun kinderen op te dragen de wet-
ten die hen geleerd waren, na te leven; “want het gaat hier niet 
om iets onbeduidends, het is een zaak van levensbelang”. Daarna 
gaf hij iedere afzonderlijke stam een zegen.

Mozes overlijdt

Toen alles gedaan was, vroeg de HEER Mozes de berg Nebo in het 
Pisga ge-
bergte op te 
klimmen, en 
Jozua mee 
te nemen. 
Daar liet de 
HEER Mozes 
het gehele 
land, dat Is-
raël zou be-
zitten, zien. 
Hij zei: “Dit 
is het land 
waarvan ik 
aan Abra-
ham, Isaak 

en Jakob onder ede heb beloofd dat ik het aan hun nakomelingen 
zou geven. Ik laat het je nu zien, maar erheen oversteken zul je 
niet”. Toen sliep Mozes rustig in. Jozua hoefde hem niet te begra-
ven; dat deed de engel die met de Israëlieten meeging. Want nie-
mand mocht weten waar hij begraven lag, zodat het geen 
‘bedevaartsoord’ zou worden.

De Israëlieten rouwden dertig dagen om Mozes. “Nooit meer 
heeft Israël een profeet gekend als Mozes, met wie de HEER zo 
vertrouwelijk omging”, besluit het boek. Maar dat werd geschre-
ven voordat de Heer Jezus Christus als de grootste Profeet 
kwam.
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het boek

Deuteronomium
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Bijbelgedeelte: Deuteronomium hoofdstuk 4-30

De belangrijkste geboden

Voordat Mozes de berg Nebo opging om daar te overlijden, hield 
hij een lange toespraak tot het volk. Deze toespraak was een ver-
der onderwijs in de wetten en regels die de HEER de Israëlieten 
had bekendgemaakt bij de berg Horeb in de Sinaï woestijn.

Hij begon met de herhaling van de 
Tien Woorden van de HEER. Omdat 
de Israëlieten toen heel bang wa-
ren geworden voor de machtige 
stem van de HEER, hadden ze Mo-
zes gevraagd of zij die niet meer 
hoefden te horen. Mozes zou hun 
dan wel zeggen wat de HEER hem 
bevolen had, en zij zouden dan 
doen wat de HEER hem had gezegd. 
Mozes waarschuwde de verzamel-
de Israëlieten dat het nu hún ver-
antwoordelijkheid was het Woord 
van de HEER te gehoorzamen in het 
land waar zij heengingen.

Mozes was op die manier een 
‘profeet’ van de HEER, de over-

brenger van Zijn Woord. Daarom moesten de Israëlieten ook het 
Woord van de HEER geloven en gehoorzamen, dat profeten na Mo-
zes zouden bekendmaken. In de Bijbel vinden we dan ook de woor-
den van de profeten. Aan het begin die van de profeet Mozes, en 
aan het eind die van de latere profeten. Na de daartussen staande 
geschiedenisboeken staan nog de Psalmen, die ook vaak profetisch 
zijn.

Toen de Heer Jezus de Israëlieten het evangelie bekendmaakte, 
kwam er op een dag een schriftgeleerde, die Hem vroeg wat het 
belangrijkste gebod in de Wet van de HEER was. Jezus antwoord-
de: “Het voornaamste is: ‘Luister Israël! De Heer, onze God is de 
enige Heer; heb de Heer, uw God lief met heel uw hart en met 
heel uw ziel en met heel uw verstand en met heel uw kracht.’ Het 

46  De verhouding tot de HEER



 251

op een na belangrijkste is dit: ‘Heb uw naaste lief als uzelf.’ Deze 
twee geboden zijn de grondslag van alles wat er in de Wet en de 
Profeten staat”. Deze twee geboden haalde Jezus uit de boeken 
Leviticus en Deuteronomium, en ze zijn dus een samenvatting van 
alles wat in de Wet staat. Hier is te zien dat het niet zomaar gaat 
om alle regels en geboden, maar om je houding, je gezindheid: je 
doet niets dat tegen Gods wil ingaat, of nadelig is voor een ander, 
maar juist wat tot eer van God is en een zegen voor anderen.

Alles wat Mozes het volk in zijn toespraak te zeggen had, ging 
over de verhouding tussen de HEER en de mensen, samengevat in 
deze twee belangrijkste geboden. Deze Wet wordt nog altijd ge-
zien als verstandig en eerlijk, zelfs zijn tijd vooruit. Mozes zei al: 
“Leef ze strikt na, dan toont u wijsheid en inzicht. Alle volken die 
dat zien en van deze wetten horen, zullen zeggen: ‘Wat is dat gro-
te volk wijs en verstandig’. Want welk volk, hoe groot ook, heeft 
goden zo dichtbij als wij de HEER, onze God, telkens als wij Hem 
om hulp roepen? En welk volk, hoe groot ook, heeft wetten en re-
gels zo rechtvaardig als het onderricht dat ik nu geef?”

Je krijgt nu een overzicht van wat de HEER de Israëlieten vroeg.

Vergeet nooit wat de HEER heeft gedaan en wees Hem dankbaar
De Israëlieten mochten nooit vergeten wat de HEER voor hen ge-
daan had. Ze moesten dat hun kinderen vertellen, zodat ook zij de 
HEER zouden kennen. Ze moesten de HEER in alles gehoorzamen, en 
ook hun kinderen en kleinkinderen leren dat te doen. En “wanneer 
u daar in overvloed leeft, dank de HEER, uw God, dan voor het goe-
de land dat Hij u gegeven heeft”. “Zing Zijn lof, Hij is Uw God!”

Denk niet dat je zelf zo belangrijk bent
Het gevaar bestond, dat als de Israëlieten alle volken in het be-
loofde land verslagen hadden, zij gingen denken dat zij zo goed en 
machtig waren. Ze mochten niet denken dat zij verdiend hadden 
dat de HEER hen daar gebracht had, maar moesten goed beseffen 
dat zij voor de HEER “een onhandelbaar volk” waren. En dus “Niet 
uw eigen rechtvaardigheid of uw zuivere geweten geeft u toegang 
tot hun land. De HEER, uw God, verdrijft die volken voor u omdat 
ze zo slecht zijn, en omdat Hij Zich wil houden aan de eed die Hij 
uw voorouders Abraham, Isaak en Jakob heeft gezworen”.

Door gehoorzaamheid aan de HEER zal het hen goed gaan
Israël moest bedenken dat de HEER niets bijzonders van hen 
vroeg, tenminste in een tijd dat er nog respect en ontzag was voor 
anderen, omdat Hij “niets anders van u vraagt dan dat u ontzag 
voor Hem toont, dat u de weg volgt die Hij u wijst, dat u Hem lief-
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hebt, Hem met hart en ziel dient en Zijn geboden en wetten, die 
ik [Mozes] u vandaag voorhoud, naleeft; dan zal het u goed gaan”. 
Gods belofte was dat Hij dan op tijd regen zou geven, zodat hun 
akkers vruchtbaar zouden zijn en zij veel van het land zouden kun-
nen oogsten.

Alleen God, de HEER, vereren
De Israëlieten mochten in het beloofd land niet nieuwsgierig wor-
den naar hoe de Kanaänieten hun goden vereerden, met de bedoe-
ling dat ook te gaan doen. Dat zou hun ondergang worden, “want 
zij [de Kanaänieten] hebben voor hun goden alles gedaan wat de 
HEER verafschuwt”. Daarom had de HEER daar een eind aan ge-
maakt, en daarom moesten de Israëlieten alle afgoden, tempels en 
offerplaatsen van die volken helemaal vernietigen, zodat zij niet 
in de verleiding zouden komen die goden te gaan vereren. God laat 
geen andere goden naast Zich toe, geen enkel onderdeel of af-
beelding van iets uit de schepping waarvoor zij zouden knielen. Ie-
dere Israëliet die zou proberen anderen tot afgoderij te verlei-
den of op te roepen, moest gedood worden.

De Naam van de HEER niet misbruiken
Niemand mocht de Naam van God misbruiken, bijvoorbeeld door 
een valse belofte of eed bij Zijn Naam te doen, zichzelf en ande-
ren te vervloeken. Dit geldt voor alle mensen. Wie op de hier zo 
bekende manier vloekt, vraagt God om hem of haar in het oordeel 
te vernietigen. Wie de naam Jezus of Christus misbruikt (denk 
aan de zoveel gebruikte stopwoorden van die namen), roept naar 
Hem zonder Hem te geloven, en zal door Hem veroordeeld worden.

De plaats waar de HEER vereerd moest worden
De Kanaänieten hadden overal heilige plaatsen, waar zij hun goden 
vereerden: onder bomen, op heuvels, enzovoorts. Maar de Isra-
elieten mochten dat niet doen. De HEER zou een plaats aanwijzen 
waar zij Hem konden vereren. Dat was eerst de plaats waar de 
Tabernakel stond, en later een eenvoudig gebouw waar de ark in 
stond. Pas in de tijd van koning David wees de HEER de plaats aan 
waar Hij vereerd wilde worden: Jeruzalem. Daar bouwde koning 
Salomo, de zoon van David, de Tempel voor de HEER.

Het vieren van de sabbat en de feesten
De sabbat was een wekelijkse rustdag voor iedere inwoner en ie-
der dier van het land. Dan zouden de mensen hun gedachten rich-
ten op de HEER en al Zijn weldaden.

Iedere Israëliet moest drie grote feesten voor de HEER houden. 
In het midden van de eerste maand – als het eerste graan gemaaid 
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was – het Pesach, Pascha of Feest van het Ongedesemde Brood, 
ter herinnering aan de bevrijding uit Egypte. Zeven weken later 
het Wekenfeest, als alle graan binnengehaald was. In de zevende 
maand – als alle vruchten en groenten waren geoogst – het Loof-
huttenfeest; dan zouden ze een week in een hut van takken en 
bladeren leven, ter herinnering aan de tocht door de woestijn. Al-
le mannen moesten voor de feesten naar de plaats gaan die de 
HEER uitkoos voor Zijn verering. Het Wekenfeest en het Loofhut-
tenfeest waren vrolijke feesten, waarop zij met zijn allen moch-
ten genieten van al het goede dat de HEER hun had gegeven. Ie-
dereen mocht daaraan meedoen, ook de slaven en slavinnen, en de 
vreemdelingen die bij hen woonden. Het Pascha was een feest 
voor de Israëlieten, en was heel sober.

Hoe een profeet van de HEER te herkennen was
De Israëlieten moesten mensen die zeiden een Woord van de HEER

te spreken, geloven en gehoorzamen. Maar hoe wist je dat zo ie-
mand echt een profeet was? De HEER zei dat als niet gebeurde 
wat iemand zei, het dan geen profeet van de HEER was. Dan hoef-
den ze geen ontzag voor zo iemand te hebben. Ook zei de HEER

dat ze niet alleen moesten kijken naar de wonderen en zo, die een 
profeet deed of aankondigde, maar naar wat hij zei. Als dat iets 
was dat tegen de geboden van God in ging, bijvoorbeeld een afgod 
gaan dienen, dan was het geen profeet van de HEER. Ook nu is dat 
nog belangrijk, want er zijn mensen die zeggen dat er wonderen 
gebeuren; maar je moet altijd kijken wat die mensen geloven: is 
dat zoals het in de Bijbel staat of niet? Niet het wonder, maar 
Gods Woord is het belangrijkst. De wonderen van de Heer Jezus 
lieten zien dat Hij Profeet van God was, omdat Hij altijd alleen zei 
wat God Hem had gezegd.

Waarzeggerij en dergelijke
Mensen zijn altijd nieuwsgierig geweest naar wat er in de toe-
komst zou gaan gebeuren. Ze gaan naar waarzeggers, tovenaars, 
trekken horoscopen, enzovoorts – en dat is nog altijd zo. De HEER

verbood dit de Israëlieten, omdat Híj alleen kan zeggen wat er 
gaat gebeuren. Dit was niet iets dat alleen voor de Israëlieten 
gold, want “De HEER verafschuwt mensen die zulke dingen doen, en 
om die verfoeilijke praktijk verdrijft Hij deze volken voor u”. Met 
andere woorden: wie dit doen, zal dezelfde straf krijgen als de 
Kanaänieten. Wie in God gelooft “moet volledig op de HEER, uw God 
gericht zijn”, en niet op dode mensen en tekenen in de sterren; 
want die weten en kunnen niets. Mozes zei de Israëlieten dat de 
HEER door Zijn profeten zou vertellen wat voor mensen nodig was 
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om te weten: “Hij zal in uw midden profeten laten optreden, pro-
feten zoals ik. Naar hen moet u luisteren. U hebt de HEER daar 
immers zelf om gevraagd …?”

Reinheid en heiligheid
De HEER is heilig, en wie Zijn Naam dragen moeten ook heilig zijn. 
Dat was toen zo, en dat is nog altijd zo; want God verandert niet. 
Daarom leerde de HEER de Israëlieten verschil te maken tussen 
heilig en onheilig, tussen rein en onrein, bijvoorbeeld door hun te 
verbieden bepaalde dieren te eten. Niets onreins aan het lichaam 
of de kleding, bijvoorbeeld iets dat met dood of uitslag te maken 
had, mocht in het kamp blijven.

Geloften aan de HEER nakomen
Van wie de HEER plechtig beloofde iets te doen, eiste Hij dat de 
gedane gelofte werd nagekomen. Dat was toen zo, en is nog altijd 
zo, want God kun je niet bedriegen!

In het volgende hoofdstuk zullen we kijken naar wat de HEER

vroeg voor de verhouding tot andere mensen.



 255

Bijbelgedeelte: Deuteronomium hoofdstuk 4-30

In het vorige hoofdstuk hebben we gezien wat de HEER van de Is-
raëlieten vroeg in hun verhouding tot Hem. Nu zullen we kijken 
naar wat Hij hun vroeg voor hun verhouding tot andere mensen —
van hun eigen volk en daarbuiten.

Zorg voor dienaren van de HEER en behoeftigen en vreemdelingen
Alle Israëlieten die niet tot de stam Levi behoorden, moesten elk 
jaar tien procent van wat hun land had opgebracht, en alle koeien, 
schapen en geiten die de moederdieren het eerst op de wereld 
brachten, apart houden voor de HEER, en brengen naar de plaats 
waar Hij vereerd werd. Daarmee moesten zij een grote feest-
maaltijd houden ter ere van de HEER. Maar elk derde jaar moesten 
zij dit allemaal opslaan, en er de Levieten (omdat zij geen eigen 
land hadden), de armen en de vreemdelingen ruim van te eten ge-
ven. Wie deze gave bracht, moest plechtig verklaren dat hij niets 
had achtergehouden, en alles volgens de voorschriften had ge-
bracht. De belofte van de HEER was, dat Hij hen dan zou zegenen 
bij alles wat zij zouden ondernemen.

De belofte van de HEER was dat de Israëlieten overvloed zouden 
hebben, zolang zij Hem gehoorzaamden. Deden ze dat niet, dan 
konden er misoogsten komen, ziekten ontstaan, oorlogen uitbre-
ken. Ook kon het zo zijn dat de man die het geld verdiende stierf; 
dan waren de achterblijvers afhankelijk van anderen, en zouden 
die mensen verarmen. Zij moesten geld of goederen lenen, zelfs 
hun bezit helemaal of gedeeltelijk verpanden of verkopen. Nie-
mand mocht echter iemands handmolen of maalsteen in pand ne-
men, omdat de arme die nodig had voor zijn voedsel, en dus voor 
zijn leven. Ook de mantel waarin iemand sliep moest je voor de 
nacht teruggeven aan de eigenaar, zodat hij niet door de kou zou 
sterven of ziek worden. Wie niets meer had, kon toen nog maar 
één ding doen: zichzelf ‘verkopen’ door zich aan te bieden als 
slaaf. Zo iemand kreeg de helft van het loon van een dagloner, 
waarschijnlijk in verband met kost en inwoning. Maar de Wet zei 
dat het land in bezit moest blijven van de familie; daarom gaf de 
HEER hier enkele goede regels voor.

47  De verhouding tot andere mensen
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Israëlieten mochten van elkaar geen rente vragen op iets dat zij 
uitleenden. Rente maakt de schuld, en daarmee het probleem gro-
ter. Het was niet de bedoeling dat iemand winst zou maken uit de 
nood van anderen. Een regel die ook nu heel wat problemen zou 
oplossen! Verder moesten de mensen medeleven hebben met ver-
armde mensen, en hen vrijgevig helpen met wat zij nodig hadden. 
De eigenaars van akkers, boomgaarden en wijngaarden mochten 
niet alles volledig oogsten. Ze moesten ruim op het land laten 
staan voor de armen en behoeftigen. Elke zeven jaar zou er een 
jaar zijn dat alles en iedereen vrij had: het sabbatsjaar of jubel-
jaar. Mensen die zich hadden moeten aanbieden als slaaf, mochten 
niet langer dan tot het eerstvolgende jubeljaar slaaf zijn van een 
ander. Dan moesten zij vrijgelaten, het land met het huis waar zij 
leefden teruggegeven, en hen alles wat zij schuldig waren kwijtge-
scholden worden. Zulke mensen mochten niet met lege handen 
worden weggestuurd, maar zoveel als zij nodig hadden meekrijgen. 
Iedere Israëliet moest daarbij bedenken dat zijn voorouders ook 
slaven waren geweest in Egypte, en dat de HEER hen had bevrijd. 
De Egyptenaren hadden hun toen ook alles meegegeven wat zij no-
dig hadden voor de reis – en veel meer dan dat.

Een slaaf die voor zijn meester vluchtte, mochten zij niet uitleve-
ren aan zijn meester. Ze moesten hem een woonplaats aanbieden 
en mochten hem niet uitbuiten.

Een dagloner is vaak een arme, die elke dag zijn loon krijgt. Dat 
moest de baas hem voor zonsondergang betalen, want anders kon 
de dagloner zijn gezin niet te eten geven.

Eerlijkheid en betrouwbaarheid
Stelen was (en is) verboden. Als je onderweg honger kreeg. Mocht 
je wat eten van wat op het land stond: wat graan, of wat vruchten. 
Maar je mocht niet zoveel nemen dat je het in een zak moest 
doen, want dan was het diefstal.

Bij het wegen moesten de juiste gewichten en maatkannen ge-
bruikt worden, anders bedroog je de koper. Een verkoper moest 
gul zijn, en meer geven in plaats van minder.

Een koning
Als de Israëlieten een koning wilden hebben, zoals andere volken, 
dan mocht dat. Het moest wel iemand zijn die de HEER zou uitkie-
zen; want uiteindelijk is Hij de ware Koning. Er waren enkele din-
gen die zo’n koning niet mocht. Hij mocht geen kostbaar leger met 
paarden gaan houden, want dan zou het land in schulden en het 
volk weer in slavernij raken. Ook mocht hij niet veel vrouwen heb-
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ben, om het risico van verleiding tot afgoderij te voorkomen. En 
hij mocht niet teveel rijkdom verzamelen. Juist dit alles deed la-
ter koning Salomo, met de gevolgen die de HEER had voorzegd. En 
dat terwijl de HEER had gezegd dat een koning zich niet moest 
gaan inbeelden dat hij meer was dan anderen, en boven de Wet 
stond.

Recht en Rechtspraak
Dat de rechtspraak eerlijk en rechtvaardig moest zijn, lijkt heel 
normaal, maar helaas is dat tegenwoordig niet altijd en overal zo.

In elke stad moesten rechters en griffiers (schrijvers) worden 
aangesteld, die bekend stonden om hun eerlijkheid, dus dat ze 
niet om te kopen waren en onpartijdig rechtspraken. Voor heel 
moeilijke zaken moesten ze naar de plaats gaan waar de HEER
werd vereerd, en de daar zittende rechter en de Levieten om een 
uitspraak vragen. Die stond dan vast, en iedereen moest zich 
daaraan houden. In zaken die te maken hadden met de verhouding 
tot God, moest de rechter zich stipt houden aan de Wet. Na de 
uitspraak mocht de veroordeelde niet proberen om, wat je noemt, 
te plooien en te schikken. Op het niet nakomen van de uitspraak 
van deze hoogste rechtbank stond de doodstraf, want anders zou 
het van kwaad tot erger komen. Als zij een koning zouden hebben, 
zou hij de hoogste rechter van het land zijn, en daarom moest ook 
hij een kopie van de Wet hebben.

Op moord met voorbedachten rade en opzettelijke doodslag stond 
de doodstraf. Het doodvonnis werd voltrokken door de bloedwre-
ker. De moord moest echter wel bewezen worden, en daarvoor wa-
ren minimaal twee onafhankelijke getuigen nodig. Als er iets ge-
beurde waardoor iemand zonder opzet stierf, dan kon de veroor-
zaker daarvan vluchten naar een vrijstad. Wie werd opgehangen 
mocht niet langer dan tot de avond aan de paal hangen “anders 
maakt u het land, dat de HEER, uw God, u als grondgebied geeft 
onrein. Want op een gehangene rust Gods vloek”. Daarom wilden 
de Joodse leiders dat de Heer Jezus aan een paal werd gehangen 
– om te bewijzen dat Hij niet de Messias was, maar een door God 
vervloekte.

Valse getuigen werden zwaar gestraft. De straf die een vals ge-
tuige van de rechters vroeg voor een zogenaamde dader, kreeg hij 
zelf, ook al was het de doodstraf.

Wat je vond mocht je niet zomaar zelf houden, maar je moest het 
terugbrengen als je wist van wie het was, of iemand die te ver weg 
woonde een boodschap sturen dat hij het kon komen ophalen.
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Als je iemand iets had geleend tegen een onderpand, dan mocht je 
dat onderpand niet zomaar uit zijn huis halen. Wie aan iemand 
leende moest buiten wachten tot de lener het onderpand kwam 
brengen.

Mensen mochten niet ter dood gebracht worden om wat hun kin-
deren deden, en andersom ook niet. “Alleen om wat iemand zelf 
gedaan heeft, mag hij ter dood gebracht worden”.

Hygiëne en ziekte
De Israëlieten moesten zich aan bepaalde hygiëneregels houden, 
om elkaar niet ziek te maken. Bijvoorbeeld je ontlasting buiten 
netjes opruimen. Bij een huidziekte moesten de lijders in quaran-
taine.

Huwelijk en seksuele zaken
Mannen die hun bruid er vals van beschuldigden geen maagd meer 
te zijn, werden hardhandig gestraft en moesten een boete beta-
len. Was het wel waar, dan moest de bruid naar het huis van haar 
ouders worden gebracht en daar door de inwoners van de stad ge-
stenigd worden. Ook op overspel volgde de doodstraf voor beide. 
Maar als een man een vrouw of meisje verkrachtte, kreeg hij de 
doodstraf. Dat klinkt ons als heel hard in de oren, maar God is 
heilig, en wie bij Hem woont moet ook heilig zijn.

Scheiding is zo oud als de wereld. Als in Israël een man en een 
vrouw waren gescheiden, en met een ander trouwden, dan mochten 
ze, bij een nieuwe scheiding, niet meer bij elkaar terugkomen.

Ze mochten kun kinderen niet laten trouwen met mensen uit de 
Kanaänitische volken, zodat zij niet in de verleiding zouden komen 
hun afgoden te gaan dienen.

Oorlogen
De Israëlieten mochten niet zomaar een land of stad aanvallen. Ze 
moesten eerst een vredesregeling aanbieden. Pas als die werd af-
gewezen, dan mochten ze hun vijand aanvallen. Daarbij mochten ze 
geen onnodige wreedheden begaan. Wie gedood werd, moest snel 
en pijnloos worden gedood. Ze mochten bij een belegering geen 
boomgaarden kappen; want het fruit was eten, en die boom had 
niets met de strijd te maken…

Ook hoefde niet zomaar iedereen dienst te doen in het leger. Wie 
net was getrouwd, of een nieuw huis had gebouwd, of net een 
wijngaard had geplant, mocht een jaar thuisblijven, zodat hij niet 
zou sterven en zijn vrouw, huis of wijngaard naar een ander zou 
gaan. Ook wie heel bang waren, konden beter naar huis gaan, om-
dat de andere soldaten dan ook de moed zouden kunnen verliezen.
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Bijbelgedeelte: Deuteronomium hoofdstuk 4-30

Nadat Mozes de verzamelde Israëlieten nog eens had herinnerd 
aan wat er allemaal was gebeurd, in de veertig jaar dat zij door de 
woestijn getrokken waren, vertelde hij dat zijn taak er bijna op 
zat. Jozua zou de leiding overnemen, en hen voorgaan in de ver-
overing van het beloofde land.

Wat hij hen in verband met dit afscheid wilde zeggen, is dat zij 
anders moesten zijn dan hun ouders en grootouders, die door hun 
ongehoorzaamheid en verzet de boosheid van de HEER hadden ge-
wekt. Die leefden nu allemaal niet meer. “U daarentegen bleef de 
HEER, uw God, toegedaan en bent nu allemaal nog in leven”. En dat 
was al heel bijzonder, want, vroeg Mozes hun: “Is er ooit een volk 
geweest dat net als u vanuit een vuur de stem van een god heeft 
gehoord en dat heeft overleefd?” Dus het was aan hén om echt te 
doen wat de HEER zei: “Luister dus, Israël, naar de wetten en de 
regels waarin ik u onderwijs en kom ze na. Dan blijft u in leven …”. 
Mozes was de woordvoerder van de HEER, Die tot hem had gespro-
ken op de berg Horeb en hem de Tien Woorden had gegeven. “Mij 
droeg de HEER toen op om u de wetten en de regels te leren die u 
moet nakomen in het land … dat u in bezit gaat nemen”. “Want”, 
zei Mozes verder, “u bent door de HEER uitgekozen en uit de 
smeltoven in Egypte weggehaald om Hem als Zijn eigen volk toe te 
behoren, zoals heden het geval is”.

Door hun schuld had Mozes tegen de HEER gezondigd, en was Hij 
boos op hem geworden. Als straf mocht hij het beloofde land niet 
in. Het verzamelde volk mocht dat wel, maar niet omdat zij beter 
waren dan hun ouders en grootouders, of Mozes. Ze gingen het 
land in omdat de HEER het Abraham, Isaak en Jakob beloofd had, 
en omdat de Kanaänieten veel slechter waren dan zij; en dan nog 
onder voorwaarden: “Zorg er dan voor dat u het verbond dat de 
HEER, uw God, met u heeft gesloten niet vergeet …”. Zouden zij 
dat wel vergeten, dan – zo voorzegde Mozes – zouden zij niet lang 
leven in dat land: “De HEER zal u uiteenjagen en u wegvoeren naar 
vreemde volken, waar maar een klein aantal van u zal overblijven”. 
Maar Hij beloofde dat dit niet hun definitieve einde zou zijn: als 
zij in dat vreemde land van harte tot de HEER zouden roepen, zou 

48  De zegen en de vloek



260 

Hij weer naar hen omkijken; “Want de HEER, uw God, is een God 
van liefde. Hij zal u niet verlaten en u niet in het verderf storten. 
Wat Hij uw voorouders heeft beloofd, vergeet Hij niet”.

Het verbond bij de berg Horeb was de uitwerking van wat de HEER

hun voorouders had beloofd. Abraham, Isaak en Jakob zouden tot 
een groot volk worden, dat het land Kanaän in bezit zou krijgen. 
En hier stond dat grote volk voor Mozes en aan de Jordaan, om 
dat beloofde land te gaan veroveren. Na de herhaling van de Tien 
Woorden, die de voorwaarden van het verbond waren, zei Mozes: 
“het is nu aan u om ze in acht te nemen, zoals de HEER, uw God, u 
heeft opgedragen; wijk er op geen enkele manier van af”; en ook: 
“Stel Hem niet op de proef …” – waarmee Mozes het geduld van de 
HEER bedoelde: ‘stel het geduld van de HEER niet op de proef’, 
want dat zou hen net zo slecht bekomen als hun ouders en groot-
ouders.

Mozes legde hen uit dat zij hun lange tijd in de woestijn moesten 
zien als de tijd van hun jeugd als volk. Zoals ouders hun kinderen 
opvoeden, zo voedde God hen op, met de bedoeling dat zij goede 
burgers zouden worden van het beloofde land. Als voorbeeld gaf 
Mozes het gebrek aan voedsel in de woestijn: “Hij liet u honger 
lijden en gaf u toen manna te eten … zo maakte Hij u duidelijk dat 
een mens niet leeft van brood alleen, maar van alles wat de mond 
van de HEER voortbrengt”. Een ander bewijs van Gods zorg was: 
“Veertig jaar lang raakten uw kleren niet versleten en zwollen uw 
voeten niet op”. En als dat zo was, en in nog veel meer dingen te 
merken was, “Laat ieder van u dan beseffen dat de HEER, uw God, 
u opvoedt, zoals een vader zijn kind. Leef daarom Zijn geboden na 
door de weg te volgen die Hij u wijst en door ontzag voor Hem te 
tonen”. Dat ontzag zouden zij onder meer kunnen tonen door op 
hun beurt hun kinderen op te voeden in de dingen van de HEER: 
“Wees u er dan van bewust dat uw kinderen geen getuige zijn ge-
weest van de opvoeding die de HEER u gaf, en niet met eigen ogen 
Zijn grootheid hebben gezien…” Zij moesten niet alleen hun kin-
deren de wegen van God leren, maar ook het goede voorbeeld ge-
ven, door zelf zich aan al Gods geboden te houden.

De keuzes die zij gingen maken in hun leven, zouden het leven en 
het resultaat van hun werk bepalen. Daarom doordrong Mozes hen 
ervan: “Besef goed, vandaag stel ik u voor de keuze tussen zegen 
en vloek. Zegen, als u gehoorzaam bent aan de geboden van de 
HEER, uw God, zoals ik ze u vandaag voorhoud. Vloek, als u Zijn ge-
boden niet gehoorzaamt en afwijkt van de weg die ik u vandaag 
wijs …”.
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De vloek zou als eerste gevolg hebben dat het land weinig of niets 
zou opleveren. Er was een groot verschil tussen het land Egypte, 
waar zij vandaan kwamen, en het land Kanaän, waar zij naartoe 
gingen. Egypte ontving zijn vruchtbaarheid door het Nijlwater. 
Door een doordacht bevloeiingssysteem konden de Egyptenaren 
water uit de rivier de Nijl over hun landerijen laten vloeien. Het 
land Kanaän had geen rivierdelta. Het was heuvelachtig en afhan-
kelijk van de regenseizoenen. De HEER zou die kraan als het ware 
in Zijn hand houden, om hun wel of niet water te geven: “Het is 
een land waaraan de HEER, uw God, veel zorg besteedt, en waar-
over Hij waakt, het hele jaar door, van de eerste tot de laatste 
dag”. Als zij Hem zouden gehoorzamen, beloofde de HEER: “Ik zal 
jullie akkers op de juiste tijd regen geven, in het najaar en in het 
voorjaar. Je zult je oogst binnenhalen, koren, wijn en olie, en Ik 
zal groene weiden geven voor je vee. Je zult er leven in over-
vloed”. Maar als ze God niet zouden gehoorzamen “zal Hij de he-
mel sluiten. Er zal geen regen meer vallen en de hele oogst zal 
mislukken, en spoedig zult u verdwenen zijn uit het goede land dat 
de HEER u geven zal”. Dat laatste is een grote sprong, die later 
blijkt uit een aantal stappen te bestaan, die steeds krachtigere 
waarschuwingen zouden zijn de HEER te dienen, voordat er nog 
weer iets ergers zou komen. Denk daarbij aan de plagen over 
Egypte, die steeds erger werden.

In dit verband gaf Mozes hun een opdracht. Als zij in het beloof-
de land waren gekomen, moesten zij elkaar deze aangekondigde 
zegen en vloek van de HEER voorhouden: dan “moet u op de Gerizim 
de zegen uitspreken en op de Ebal de vloek”. Dit zijn bergen op de 
Westelijke Jordaanoever, waarvan de 881 meter hoge Gerizim ten 
noorden staat van de vallei waarin de huidige Palestijnse stad Na-
blus ligt. Ten zuiden daarvan staat de 940 meter hoge berg Ebal. 
In de hoofdstukken 27 en 28 van Deuteronomium wordt een uit-
voerige opdracht gegeven van wat zij daar zouden moeten doen.

Wat ze precies moesten doen, is door de wat andere beschrijving 
van de uitvoering in het boek Jozua niet helemaal duidelijk. Maar 
omdat Jozua zich altijd nauwkeurig hield aan wat Mozes zei, zal 
hij het niet anders hebben gedaan dan voorgeschreven. In ieder 
geval is duidelijk dat zij bij het oversteken van de Jordaan stenen 
– zo groot dat een man die nog net op zijn schouder kon dragen –
uit de rivier moesten halen. Die moesten zij op de berg Ebal zet-
ten, met kalk bestrijken en daarop de Tien Woorden van de HEER

schrijven. Ook moesten zij daar een altaar voor de HEER bouwen 
en daarop offers brengen, en daarna samen een feestmaaltijd 
houden.
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Wat de zegen en de vloek betreft, is het niet zo eenvoudig, omdat 
de Hebreeuwse tekst van de Bijbel op verschillende manieren ge-
lezen kan worden. Maar om het niet te moeilijk te maken, zullen 
we het zo bekijken als onze Bijbels zeggen. Mozes gaf heel pre-
cieze voorschriften voor wat zij moesten doen en zeggen. De Levi-
tische priesters moesten met de ark in het midden van het dal 
tussen de bergen Gerizim en Ebal gaan staan, met naast hen zes 
stammen op of aan de voet van de Gerizim en de zes andere stam-
men op of aan de voet van de Ebal. Dan moest Jozua de Wet, de 
Tien Woorden voorlezen.

Daarna zouden de Levitische priesters dan voor iedereen hoor-
baar eerst de vloeken uitspreken over ieder mens die zich niet 
hield aan de geboden in deze Wet. Misschien herhaalden de zes 
stammen die de vloek moesten uitspreken die woorden luid. Om te 
bevestigen dat allen het hadden gehoord en begrepen, en dat zij 
zich daaraan zouden houden, moest het volk op elke uitgesproken 
vloek over een overtreding ‘Amen’ antwoorden – wat betekent: ‘Zo 
zal het zijn’.

Hoe het verder moest met het uitspreken van de zegen vertelt de 
Bijbel niet. Mozes zei dat als zij de HEER, hun God, gehoorzaam 
zouden zijn, zij boven alle andere volken zouden staan en vele ze-
geningen van de HEER mochten verwachten. Misschien was het zo 
dat de vier zegeningen die Mozes noemde, net als de vervloekin-
gen, luid uitgeroepen moesten worden (herhaald door zes stam-
men?) waarop iedereen dan weer ‘Amen’ moest zeggen. Het ging 
om deze vier zegeningen:

“Gezegend zult u zijn in de stad en gezegend op het land”.
“Gezegend is de vrucht van uw schoot, de vrucht van uw land en 
de vrucht van uw vee: de dracht van uw runderen, schapen en 
geiten”.
“Gezegend is de oogst die u binnenhaalt en het deeg dat u 
kneedt”.
“Gezegend zult u zijn in uw komen en gaan”.

Met dat laatste wordt bedoeld: ‘bij alles wat u doet’.

Ook gaf hij aan wat de vloeken zouden zijn die hen bij ongehoor-
zaamheid zouden treffen, en het tegenovergestelde zijn van de 
zegeningen. Die vloeken worden verder verklaard: pijnlijke en on-
geneeslijke ziekten die hen, hun vee en hun gewassen zouden tref-
fen; droogte; sprinkhanen- en rupsenplagen; geen overwinning in 
oorlogen; verlies van hun bezit; leegroven van hun land, enzovoort. 
Dit alles kwam hierop neer: “U krijgt een loodzwaar juk opgelegd, 
tot er niemand meer over is”. Hiermee bedoelde Mozes niemand 
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meer in het land over is. Want de HEER zou een machtig volk laten 
komen, dat het land zou veroveren en hen wegvoeren naar het ge-
bied waar Abraham had gewoond. Vervolgens zouden zij verspreid 
worden over de gehele aarde, maar nergens rust krijgen. Ze zou-
den voortdurend moeten opletten “want u zult uw leven niet meer 
zeker zijn en dag en nacht het ergste vrezen”. Helaas is Israël 
ongehoorzaam geworden, en is dit allemaal zo gebeurd als de HEER
door Mozes had gezegd. En we weten uit de geschiedenis, hoe erg 
dit allemaal is geweest; en nog altijd zijn zij niet buiten gevaar.

Was het dan te moeilijk wat de HEER hun vroeg? Mozes zei van 
niet. Je hoefde er geen speciale kennis voor te hebben, want de 
woorden waren eenvoudig en duidelijk. Het was ‘eenvoudig’ een 
kwestie van kiezen: “Ik roep vandaag hemel en aarde als getuigen 
op: u staat voor de keuze tussen leven en dood, tussen zegen en 
vloek. Kies voor het leven, voor uw eigen toekomst en die voor uw 
kinderen, door de HEER, uw God, lief te hebben, Hem te gehoorza-
men en Hem toegedaan te blijven”.

Afbeelding: wikimedia 
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