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§ 1.

De naam van het boek.

Het bock heeft zijn naam gekregen omdat het in zijn middenstuk,
hoofdstuk 3 : 5-16 : 31, de geschiedenis van de richters verhaalt. Die
richters zijn de helden, die door de kracht van Gods Geest het yolk
uit de overmacht van de vijanden hebben verlost.
Men onderscheidt zes groote en zes kleine richters.
De zes groote zijn: Othniel, Ehud, Barak met Debora, Gideon, Jefta
en Simson. De zes kleine zijn: Samgar, Tola, Jar, Ebzan, Elon en Abdon.
Op het eerste gezicht lijken de richters niet anders dan generaals. Toth
waren zij meer dan militaire aanvoerders. Hun naam richter wil zeggen,
dat zij het yolk leidden en voorgingen in overeenstemming met de inzettingen, die de HEERE in Zijn verbond aan Israel had gegeven. Hun
werk sluit dus regeeren in, regeeren van het theocratisch yolk, het yolk
dat geen aardsch vorst bezat, maar den HEERE als Koning moest erkennen. Zij waren dus mannen, die het yolk door de kracht des HEEREN
bevrijdden van de vreemde onderdrukkers en het terugbrachten in de
wegen van het verbond.

§ 2.

Het historisch karakter van het boek.

Het Richterenboek wordt gerekend tot de zoogenaamde historische of
geschiedkundige boeken van het Oude Testament. Het is een van die
boeken die geschiedenis bevatten. Met het woord geschiedenis moeten wij
voorzichtig omgaan. In den Bijbel vinden wij geen geschiedenisbeschrijving zooals wij die bijv. aantreffen in de boeken over vaderlandsche
geschiedenis. Wij vinden in de gesehiedenisboeken van den Bijbel geen
opsomming van feiten in de preciese volgorde, waarin die feiten zijn
gebeurd. Wij vinden er geen kronieken en geen jaartallen. Het is voor
de geleerden, die de chronologie van het Riehterenboek bestudeeren, een
puzzle om er achter to komen in welk jaar Othniel Rh% richter werd, en
wanneer Gideon begon en eindigde. De tijdrekening is moeilijk. Men
komt niet verder dan waarschijnlijke jaartallen. Allerlei hulpmethoden
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neemt men te baat. Men vergelijkt de gebeurtenissen nit het Richterenboek met ongeveer evenwijdig loopende gebeurtenissen nit bet toenmalige groote egyptische Rijk. Daar heeft men wel vaststaande jaartallen.
Kan men nu het evenwijdig loopen van gebeurtenissen in Kanaan, met
gebeurtenissen in Egypte aantoonen, dan kan men langs dezen weg
komen tot vaste jaartallen voor de gebeurtenissen van het Richterenboek.
Dat is echter niet eenvoudig.
Dit ontbreken van vaststaande tijdrekenkundige gegevens behoeft ons
niet te verdrieten. De geleerden, die het Oude Testament bestudeeren
met wetenschappelijke belangstelling, verdriet het wel. Zij trachten
wetenschappelijk-belangrijke dingen te vinden. De Christusgeloovige leest
zijn Bijbel niet met wetenschappelijke bedoelingen, het gaat hem er niet
om, nit te zoeken wanneer Othniel precies richter werd, of in welk jaar
Simson werd geboren. Hij heeft bij de lectuur van dit boek niet de bedoeling om na te gaan, hoe sterk de invloed van de Filistijnen is geweest op
de cultuur van Israel. Zijn 'belangstelling richt zich op het religieuze. Hij
wil lezen hoe de HEERE gediend moet worden. 'Hoe Hij trouw is aan
Zijn verbond. Hoe Hij Zijn beloften vervult, Zijn dreigingen doet komen.
Hoe Hij den afval tuchtigt. 'Den christen interesseert het te zien hoe geducht de wraak van den iHEERE is over hen, die Zijn verbond verlaten.
En aan de andere zijde, hoe heerlijk Zijn hulp is voor hen, die Hem ootmoedig vreezen. De belangstelling waarmee een christen zijn Bijbel, ook
het Richterenboek ter hand neemt, is religieus gericht. Het is hem te doen
om het Woord van God, dat de verhouding van den HEERE tot ons
en van ons jegens Hem in het licht stelt.
Natuurlijk wil dit niet zeggen, dat een christen niet 66k met wetenschappelijke bedoelingen het Richterenboek kan ter hand nemen. Het een sluit
het ander niet nit. Dit boek kan voor een christen ook voorwerp van
wetenschappelijke activiteit zijn. In de Paraphrase is het ons te doen om
het religieus lezen van Gods Woord te dienen. Althans overwegend dit.
Het Richterenboek is ons door den HEERE gegeven met de bedoeling
Zijn werk in Zijn verbond ons te leeren. Het is ons niet gegeven om een
kroniek van Israels geschiedenis na-de-verovering-van-Kanaan te verstrekken.
Het wordt wel gerekend tot de historische boeken van het Oude Testament.
Dit doet men, omdat het zich met een stuk geschiedenis van Israel bezig
houdt, zulks in onderseheiding van de boeken van de profeten Jesaja,
Jeremia, enz. Het woord geschiedenis heeft in de historische boeken van
het Oude Testament echter een geheel eigen stempel. De geschiedenis
wordt hier beschreven onder het aspect van het geloof in den HEERE,
den levenden God, Die Zijn verbondsbepalingen, eenmaal aan Zijn yolk
gegeven, naleeft, naleeft, ook als het yolk ze vergeet en nalaat.
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De sehrijver laat in het Richterenboek zien, dat het yolk van Israel het
yolk van den HEERE is. Dat Hij het leidt. Dat Hij het straft voor het
verlaten van Zijn inzettingen. Dat Hij het redt als het tot Hem roept.
Het boek beschrijft de geschiedenis, gezien vanuit het verbond. Om dit
aparte karakter van de geschiedenisbeschrijving in het Oude Testament
uit to drukken, heeft men gesproken van heilige geschiedenis.
In den hebreeuwschen Bijbel behoort dit boek, evenals Jozua, Ruth,
Samuel en Koningen tot een zelfstandige groep boeken, welke groep heet:
de eerste profeten. De laatste profeten zijn de „boeken der profeten" nit
onzen nederlandschen Bijbel.
Deze groepeering in den hebreeuwschen Bijbel is leerzaam.
Ons bock heeft dus een plaats gevonden onder de profetische boeken
aldaar.
Voor de samenstellers van den hebreeuwschen Bijbel lag de beteekenis
van het Richterenboek niet in de meegedeelde feiten, niet in de verhaalde
geschiedenissen, maar in de wijze waarop die feiten worden gezien en
verklaard. De wijze waarop de geschiedenissen worden verhaald, heet
„profetisch". Het ver'haal is profetie. En profetie is geloofsbelijdenis. De
feiten worden gezien en verhaald als daden van den HEERE, als Zijn
handelingen met Zijn yolk. Men kan ook zeggen: het Richterenboek beschrijft geen historie der menschen, maar historie van het Woord des
HEEREN in het leven der menschen. „Daarom is deze historiebeschrijving anders: ze keurt en schift naar andere maatstaf dan de „profane"
geschiedvorscher doen kan of mag. En de personen, die zij ons doet zien,
komen slechts inzooverre ter sprake, als de openbaring van het Woord
des Heeren, in haar rijke beteekenis voor de gansche kerk, daarin wordt
gezien."1-).
§ 3. De heilshistorische beteekenis van het boek.
Het speciale karakter van dit bock, in onderscheiding van de andere
historische boeken, hangt samen met de plaats die het inneemt in de
rij der historische boeken van het Oude Testament.
Als wij vragen: wat onderscheidt de geschiedenis van dit boek eenerzijds van de geschiedenis die het boek Jozua geeft, en anderzijds van de
geschiedenis die de volgende boeken, van Ruth, Samuel en Koningen,
bevatten, dan kunnen wij antwoorden: het speciale karakter van dit
boek wordt bepaald door het tijdperk van Israels historie, hetwelk er in
wordt beschreven.
1) M. B. van 't Veer, „Mijn God is Jahwe", blz. 36.

9

Dat tijdperk volgt op dat van Jozua. Ons boek begint met aan te
knoopen bij het punt waar het Jozuaboek is geeindigd. Maar het doet
dat op een nieuwe, een eigen manier. Het geeft een eigen belichting.
Een nieuw stadium trad niet in, op dit moment van de geschiedenis
van Israel. Een nieuw stadium trad pas in bij het koningschap. De
periode na de verovering van Kanaan is een overgangsperiode. Het is de
tijd van de vrijheid. Het yolk wordt, nu het in het beloofde land is,
aan zichzelf overgelaten. Het ontvangt gelegenheid voor vrije ontwikkeling en ontplooiing in het verbond. Het kan nu den HEERE gaan dienen
gelijk Hij dat eischt, overeenkomstig Zijn verordeningen.
Het yolk wordt aan zichzelf overgelaten tot op zekere hoogte.
Men kan ook zeggen: het is de tijd van de proefneming.
Israel heeft de wet en het verbondsstatuut ontvangen. Het heeft bovendien een rijke geschiedenis achter zich. Het kan daar ontzaggelijk profijt
van trekken. Binnen het kader van het verbond, gestimuleerd door zijn
rijk verleden, moet het yolk nu toonen wat het kan. Zijn werken der
dankbaarheid, zijn leven des geloofs, mag het gaan ontplooien. Het krijgt
de vrije hand. Volop gelegenheid. Wat zal het er van terecht brengen?
Dat is de speciale belichting die dit boek geeft over het stuk historie
van het yolk, na het in bezit nemen van Kanaan.
De HEERE liet het yolk, tot op zekere hoogte, aan zichzelf over.
Mozes is weg. Jozua is heengegaan. Geen derde komt in hun plaats als
leider en voorganger. Er is geen man meer, die de bevoegdheid en het
ambt heeft om het yolk te dwingen. Herhaaldelijk lezen wij dat de
schrijver noteert: er was geen koning in het land.
Alles hing dus of van den geest van het yolk. Was die geest gericht op
gehoorzaamheid aan den HEERE? Zoo ja, dan zou het goed gaan,
zonder leider en voorganger. Was de geest van het yolk niet gericht op
gehoorzaamheid, dan kon de afval niet uitblijven.
De proef wordt genomen of het yolk den geest der gewilligheid, den
lust am te gehoorzamen in zijn hart draagt. Als het dien heeft, dan is het
in staat om zichzelf te houden op de wegen van het verbond.
Spoedig blijkt, dat Israel de proef niet doorstaat. Als het geslacht is
heengegaan, dat de groote daden van den HEERE heeft gezien, Jozua
24 : 31, begint onmiddellijk het verval. En heel vlug wordt het afvai. De
eerste aanleiding is de ongehoorzaamheid aan het bevel van den HEERE,
om alle Kanaiinieten binnen de grenzen, uit te roeien. Er leefden nog
heel veel Kanaanieten binnen de grenzen tusschen de Israelieten in. Bij
de verovering onder leiding van Jozua, was het land wel gewonnen, en
elke stam had zijn stamgebied toegewezen gekregen, maar die stamge-
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bieden moesten nog worden gezuiverd. Overal zaten nog kleinere en
grootere resten van de oorspronkelijke, kanaanitische bewoners. Na de
verdeeling van het land in stamgebieden, moest iedere stam beginnen, zijn
gebied volledig te zuiveren van die achtergeblcven resten. De stammen
zijn daar wel mee begonnen, maar zij hebben het niet voltooid. Vrees,
gemakzucht en ongeloof waren de drijfveeren van ongehoorzaamheid aan
het bevel van den HEERE. Vooral de noordelijke stammen lieten de
Kanaanieten wonen waar zij nog woonden. Zij lieten de wereld midden
in de kerk blijven.
Als antwoord op deze eerste ongehoorzaamheid, ontzegde de HEERE
Zijn verdere hulp voor deze uitroaing van de Kanaanieten, en verklaarde
Hij, dat deze met hun afgoden nu in het land zouden achterblijven tot
een strik voor het yolk.
Spoedig bleek wat dat beteekende. Het yolk werd door de Kanaanieten
verleid. Men begon zich te verzwageren, ging vriendschap sluiten, en
eindigde met voor de afgoden te buigen.
Dientengevolge komt nu het volksbestaan van Israel in gevaar. De
HEERE gaat het n.l. overgeven in de macht van andere volken, als straf
voor de ongehoorzaamheid en den afval.
In dezen nood ontbreekt het geloof nog, en ook de eendracht.
Als God Zelf niet had ingegrepen, was Zijn yolk toen ondergegaan.
Hij verwekt echter Zelf de mannen, die den totalen nationalen en godsdienstigen ondergang van het yolk voorkomen.
Zoo blijkt, dat Israel de proefneming niet doorstaat.
Het yolk kreeg volop de gelegenheid om werken der dankbaarheid te
doen. Het kreeg de vrije hand om een leven uit het geloof te leiden.
Maar het heeft daar letterlijk niets van terechtgebracht.
De kerk van Christus krijgt hier onderricht omtrent haar eigen zwakheid. De geest der gewilligheid, de lust om te gehoorzamen aan den
verbondseisch van den HEERE, leeft in ons hart niet. Aan haarzelf overgelaten, brengt de gemeente van Christus nicts terecht van de dankbaarheid, welke God van haar vraagt. Israels geschiedenis loopt uit op den
roep om een leider, een herder, een voorganger, die het yolk kan
voortstuwen op den gehoorzaamheidsweg en kan behoeden voor de afwijking. Alle dingen gingen roepen om het theocratisch koningschap.
De kerk ziet nu echter verder dan Saul en David, naar den grooten
Zoon van David, Jezus Christus. Wij zijn onvermogend om dankbaarheid
voort te brengen en te leven uit het geloof, zonder Christus en den levendmakenden ,Geest, Welken Hij voor ons verworven heeft.
Ook Gods onwankelbare trouw aan Zijn verbond blijkt in dit boek.
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Hoe zwaar Hij ook straft, Hij geeft Zijn yolk niet prijs aan de heidenen
en aan het heidendom.
De kerk heeft in een harde leerschool moeten ondervinden, dat zij
niets kan zonder den Christus, Joh. 15 : 1-7.
Zij zoekt dan de vriendschap der ongeloovige wereld. Stelt die boven
het verbond en het Woord. Maar dat wordt haar eigen verderf. Het is
zeer verootmoedigend voor ons Kier te lezen, dat wij niets goeds kunnen
zonder Christus.
Heilshistorisch gezien, vergaderde en bewaarde Christus Zijn kerk toen
daar. Hij bereidde toen Zijn yolk voor op het theocratische koningschap
en op het klaarder profetisch getuigenis en DSO op Zijn eigen komst in
het vleesch.

§ 4. De inhoud.
Over den inhoud kunnen wij kort zijn.
De geschiedenis knoopt aan bij het eind van het Jozuaboek.
Eerst wordt een overzicht gegeven van hetgeen de verschillende stammen hebben gedaan, om hun eigen stamgebied te zuiveren van de
Kanaanieten. Nadrukkelijk wordt de nalatigheid en de slapheid in deze
zuiveringsactie onderstreept, hoof dstuk 1. In hoofdstuk 2 wordt verhaald,
dat de Engel van den HEERE het yolk om deze schromelijke nalatigheid
ernstig komt berispen.
In de tweede plaats volgt de geschiedenis van de richters. De afzonderlijke verdrukkingen, door verschillende vijanden, worden verteld, met,
in aansluiting daaraan, de redding door de richters. De daden van de
richters worden nu eens meer, dan minder uitvoerig verhaald. Meestal
worden zij ingeleid met de stereotype formule: De lieden van Israel deden
hetgeen kwaad was in de oogen des HEEREN. Dit grootste deel van het
boek staat in 3 : 5-16 : 31.
Als derde deel volgt, in de laatste vijf hoofdstukken, een soort aan•
hangsel, dat twee op zichzelf staande verhalen bevat. Waarschijnlijk zijn
deze beide niet uit het eind van de richterperiode, zooals hun plaats
aan het eind van het boek zou doen vermoeden, maar uit het begin van
dit tijdperk.
Het boek is naar zijn inhoud dus te verdeelen in drie DEELEN.
Het EERSTE DEEL beschrijft de ontrouw in het zuiveren der stamgebieden en in zondige verbintenissen en afgodendienst. Het loopt van het begin
tot hoofdstuk 3 : 4.
Het TWEEDE DEEL groepeert zich rond de richters, en beschrijft
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de aanleiding tot hun optreden en hun optreden zelf. Dit loops van
3 : 5 tot 16 : 31.
Het IDERDE DEEL bevat twee geschiedenissen: le de geschiedenis
van den beeldendienst van een efraImitisch man, Micha, en de roof van
zijn privaat heiligdom door Danieten, die zich in Las, in het Noorden,
gaan vestigen; en 2e het verhaal van de schandelijke daad van de inwoners
van Gibea in Benjamin, en de bestraffing van deze daad door al de
andere stammen. Het eerste staat in de hoofdstukken 17 en 18; het tweede
in 19, 20 en 21.
§ 5. De geschiedkundige waarde.
Met geschiedkundige waarde, bedoelen wij de waarde, die de inhoud
van dit boek heeft voor de beschrijving van de geschiedenis van het yolk
Israel. 'Deze waarde is betrekkelijk. Het is heelemaal niet de bedoeling
van dit bock om een totaalbeeld te geven van Israels ontwikkeling in
deze periode, evenmin om de voornaamste gebeurtenissen te verhalen
in den samenhang en de volgorde, waarin zij hebben plaats gevonden. Wij
schreven in de paragraaf over het historisch karakter, dat de bedoeling is
profetische geschiedenis te geven.
De vraag is nu: hebben de meegedeelde feiten waarde voor de profane
geschiedenis-beschrijving? Op daze vraag moeten wij bevestigend antwoorden. Wij gelooven niet, dat in dit boek trekken voorkomen, die
meer sage dan geschiedenis zijn. Ten aanzien van de geschiedenis van
Simson wordt dit door sommige geleerden aangenomen. Wij gelooven
dit niet.
De bedoeling van het boek is niet een rij feiten en data mee te deelen.
Doch hetgeen wordt meegedeeld is wel juist. Voor de vakwetenschappelijke
onderzoekers van de voor-aziatische geschiedenis is het echter niet gemakkelijk, om de juiste samenhang van de meegedeelde gebeurtenissen
vast te stellen. Ook is een preciese dateering moeilijk, omdat een vast
punt voor de jaartelling nog ontbreekt. Vergelijk hetgeen wij daarover
schreven met betrekking tot het boek Jozua, in de Paraphrase van dat
boek, blz. 9, § 4. Wie over de chronologische moeilijkheden van bet
Richteren-boek wil worden ingelicht, kan de Korte Verklaring van
Richteren van de hand van Dr C. Goslinga deel I, blz. 28 v. daarover
raadplegen.
Geheel onjuist is, om de verschillende perioden van onderdrukking en
verlossing achter elkaar te plaatsen. Wanneer, men al de jaren der verschillende richters, en van de perioden van vrede, Welke in het bock
worden aangegeven, bij elkaar telt, komt men tot een getal van 410 jaren.

13

Het staat echter vast, dat men niet kan zeggen: over 410 jaren handelt het
boek. De perioden der richters volgen niet alle na elkaar. Sommige richterperioden vallen gelijktijdig, of ten deele gelijktijdig. Dat kon, doordat de eene richter in het Westen, de ander bijv. in het Oosten van het
land optrad. Wij moeten ons de richters allerminst voorstellen als mannen,
die de twaalf stammen in hun geheel verlosten van vijandelijken druk.
Trouwens de onderdrukking was gemeenlijk beperkt tot een streek van
het land. De richters waren geen nationale, maar regionale figuren. De
onderdrukking waarvan zij Israel bevrijdden, was regionaal, tot een streek
van een of meer stammen beperkt. Zoo kon het gebeuren, dat twee richters
geheel of ten deele gelijktijdig optraden in verschillende deelen van het
land.
Jabin en Sisera onderdrukten bijv. de noordelijke stammen. De Filistijnen heerschten in Juda. Terwijl de Ammonieten, tegen wie Jefta optrad, in het Oostjordaanland de baas speelden. De Midianieten, die door
Gideon werden verjaagd, hadden eerst het Oostjordaanland kaal geroofd,
en waren toen vanuit het Oosten den Jordaan overgetrokken, om ook
het middenstuk van het Westjordaanland leeg te plunderen.
Othniel richtte in het Noorden, 'Gideon in het midden van het Westjordaanland (Efralm). Jefta in het oostjordaansc'he land. Evenzoo Ebzan, Elon
en Abdon. Simson daarentegen in het Zuidwesten, in het Judeesche land.
Heel duidelijk blijkt het regionale karakter van de onderdrukking uit
10 : 7. Daar staat, dat de HEERE Israel verkocht aan de Filistijnen en
Ammon. In de volgende hoofdstukken, 10 en 11, wordt uitsluitend over
Ammons geweldenarijen gesproken, en over Jefta, die die geweldenarijen heeft bedwongen. ,Dit speelde zich of ten oosten van den Jordaan.
Hoofdstuk 13 begin daarna over de Filistijnen. Dat is hetgeen in 10 : 7
was genoemd en aangekondigd. Eerst is de onderdrukking door de Ammonieten verhaald, daarna komt die van de Filistijnen aan de beurt. Natuurlijk beteekent dat niet, dat deze laatste ook kwam nadat die van de
Ammonieten was afgeloopen. Zij kwamen ongeveer in denzelf den tijd. Zij
moesten alleen na elkaar worden verteld. Dat kon uiteraard niet anders.
Een ander voorbeeld. De getallen die in het boek genoemd worden,
liggen soms in elkaar. Wanneer in hoofdstuk 13 : 1 de filistijnsche overheersching op 40 jaren wordt gesteld, en later, in 15 : 20, Simsons richterschap op 20 jaren, zou men heel verkeerd doen door deze twee getallen
onder elkaar te schrijven en bij elkaar te tellen. Die 20 jaren van Simsons
richterschap vallen geheel binnen de 40 jaren van de filistijnsche overheersching. Simson heeft het eind van die overheersching niet beleefd.
David heeft dat eind gemaakt.
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Deze voorbeelden zijn genoeg om duidelijk te maken, dat de verschillende perioden van onderdrukking en richterschap niet achter elkaar
moeten worden geplaatst. Verschillende richterverhalen vallen dus gelijktijdig of gedeeltelijk gelijktijdig.

§ 6. De schrijver.

Het boek zelf noemt den naam van den schrijver niet en bevat ook
geen enkele aanwijzing daaromtrent. Ook in de andere bijbelboeken wordt
niets meegedeeld omtrent den auteur van ons bock.
Het eenige vaste punt is de traditie van de Joden. Deze traditie noemt
Samuel als schrijver. De Talmoed 1 ) noemt Samuel als schrijver van de
boeken die zijn naam dragen, en van Richteren en Ruth. Natuurlijk is de
vraag hoe vast dat punt is, welke waarde die joodsche overlevering ten
deze heeft. Heeft zij eenige waarschijnlijkheid voor zich? Of is zij stellig
onjuist? Kan het niet, dat Samuel de schrijver is?
Wanneer wij deze kwestie voorleggen aan verschillende geleerden, die
deskundig worden geacht in oudtestamentische aangelegenheden, krijgen
wij te hooren, dat die overlevering zeer onwaarschijnlijk is. Onderscheiden
oudtestamentici zijn voorstanders van de bronnenhypothese. Zij zijn van
meening, dat de Pentateuch (de vijf boeken van Mozes) in hoofdzaak
is samengesteld nit vier bronnen. Uit die vier verschillende schrifturen
zouden de boeken, zooals wij ze bezitten, zijn samengesteld. En dat samenstellen zou het werk zijn geweest, niet van een man, maar van verschillende redactoren. Ook ons boek zou samengesteld zijn uit dezelfde schrifturen als de Pentateuch. De eindredactor, dat is de man die de laatste
hand er aan zou gelegd hebben, zou dan stellig niet geleefd hebben in
den tijd van Samuel, maar veel later, in de be of in de 7e eeuw
Christus, dat wil zeggen in de eeuw van de babylonische ballingschap
of, op zijn vroegst, in den tijd van koning Josia van Juda. Wie meer
van deze hypothese wil weten, verwijzen wij naar de Korte Verklaring
van Richteren van de hand van Dr C. J. Goslinga, of vooral, naar de
Korte Verklaring van Genesis van de hand van Prof. Dr G. Ch. Aalders.
Leggen wij bovengenoemde kwestie: wat te denken van die Talmoedoverlevering, voor aan ons boek zelf, dan lijkt zij nog zoo dwaas niet.
1 ) De Talmoed bevat de Joodsche wet en de Joodsche zedeleer in hun
geheelen omvang, benevens de notulen of verslagen van de discussies
der Wetgeleerden of Schriftgeleerden in de Joodsche leerscholen, gedurende verscheidene eeuwen, die aan de behandeling en de uitwerking
van die wet en zedeleer in den ruimsten zin des woords gewijd waren.
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Zooals wij boven al opmerkten, ons boek zegt niets over zijn auteur. Maw
wel bevat het verschillende gegevens, die iets zeggen van den tijd, waarin
de schrijver leefde en schreef. En die gegevens wijzen ongeveer naar de
periode, waarin Samuel heeft geleefd.
Wij willen die gegevens even noemen.
Daar is eerst hoofdstuk 1 : 21. Daar staat, dat de Jebusieten, de bewoners van de stad of burcht Jebus (het latere Jerusalem), in het stamgebied
van Benjamin gelegen, daar niet vandaan zijn verdreven door de Benjaminieten, maar dat die Jebusieten daar gewoond hebben, middenin het
stamgebied van Benjamin, „tot op dezen dag", dat beteekent: tot op den
dag, dat de schrijver dit neerschreef. Tot op den dag dat de onbekende
schrijver deze dingen schreef, was de burcht Jebus dus in handen gebleven van die kanaanitische bewoners uit den tijd van vO6r den intocht.
Vragen wij nu: wanneer is aan dat bezit een Bind gekomen?
Dat is bekend. In 2 Sam. 5 :6-9 kunnen wij lezen, dat koning David
dezen burcht heeft genomen. Het was een kras stukje dat hij volvoerd
heeft, kort nadat hij te Hebron door het geheele yolk als koning was
erkend. De schrijver moet dit dus neergeschreven hebben v6Or dat David
te Hebron koning werd.
Daar is verder 1 : 29. De kwestie van Gezer. Gezer was ook zoo'n stad
middenin Israel, waar de Kanaanieten zich hadden gehandhaafd.
In dit vers staat, dat de Kanaanieten woonden in het midden van
Efraim. Toen dit werd neergeschreven, was dat de bestaande toestand.
Nu, Gezer is pas door Salomo veroverd. Dit vers bevestigt hetgeen wij
hierboven schreven.
Ten derde zijn daar de plaatsen waar de schrijver noteert, dat er in
de dagen toen deze dingen geschiedden, geen koning in Israel was en
dat dientengevolge een ieder deed wat recht was in zijn oogen. Zie
in 17 : 6, 18 : 1, 19 : 1, 21 :25. Uit deze notitie van den schrijver volgt,
dat hij zelf het koningschap heeft gekend. Hij moet geleefd hebben in
den tijd, toen er wel een koning in Israel was. Anders had hij immers
niet kunnen opmerken, dat er toen, in den tijd, dien hij beschrijft, geen
koning was.
Wij vinden in de bovengenoemde gegevens een begrensde periode,
waarin de onbekende schrijver moet hebben geschreven. Naar achteren
ligt de grens van die periode in de verovering van den Jebus door David.
DaarvOOr heeft hij in elk geval geschreven. Naar voren ligt de grens in
het begin van het koningschap. Wanneer is dat begonnen? Bij Sauls
troonsbestijging. De schrijver moet dus tusschen Sauls troonsbestijging
en de verovering van den Jebusburcht dit geschreven hebben. In dien
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tijd heeft Samuel geleefd en gewerkt. De Talmoed-overlevering is, in het
licht van deze gegevens van ons boek, niet zoo kwaad. De tijd, waarin
de schrijver moet hebben geleefd, valt ongeveer samen met den tijd,
waarin Samuel heeft geleefd.
Natuurlijk gaan wij in het bovenstaande er van uit, dat het boek een
eenheid is, geschreven door een schrijver. Op het standpunt van de
bronnenhypothese, kan men van de genoemde gegevens zeggen, dat zij
voor den tijd van het ontstaan niets zeggen, omdat zij behooren tot
oude schrifturen, waaruit de eindredactor in de 7e eeuw deze zinnen
heeft overgeschreven, zonder er iets in te veranderen. De argumenten
voor deze bronnenhypothese zijn allerminst overtuigend.
Het vasthouden aan de eenheid van boek en schrijver, sluit allerminst
de gedachte uit, dat de schrijver, gesteld dat het Samuel geweest is, of
een van zijn leerlingen, gebruik heeft gemaakt van oude schrifturen.
Over den schrijver krijgen wij dus geen uitsluitsel. Hoewel de traditie
steun vindt in het boek. Wij weten niet wie hij geweest is. Dr Goslinga
voert overwegingen aan, die de onderstelling dat Samuel de schrijver is,
kunnen ondersteunen. Hij wijst op de sobere ernst der beschrijving, de
strenge veroordeeling der afgoderij en de religieuze geschiedbeschrijving,
alsook op het vasthouden aan de ideale beschouwing van het yolk Israel
als een geheel. Deze dingen zijn in overeenstemming met hetgeen wij
zouden verwachten van een man als Samuel. Hij wijst er op, dat Samuel
de aangewezen man was om dit boek te schrijven, omdat hij stond aan
het einde van het tijdperk dat hij beschreef. Hij kon het dus overzien
in zijn eigenaardig karakter. Verder komt ook aan de gedachte dat
Samuel de schrijver is, ten goede de meening, dat Simsons geschiedenis
beschreven zou zijn door iemand, die ongeveer tijdgenoot van dezen
richter zou zijn geweest. Goslinga acht het in hooge mate waarschijnlijk,
dat de samenstelling van het boek niet buiten den grooten Godsman
Samuel is omgegaan,' maar zoo al niet door hemzelf, dan toch op zijn
initiatief is tot stand gekomen.

VT

Richteren 1 : 1.2

EERSTE PEEL. 1 : 1-3 : 4.
A. DE ONTROUW IN HET ZUIVEREN VAN DE STAMGEBIEDEN. 1 : 1-2 : 5.
VAN DE STAMMEN JUDA EN SIMEON.

1 : 1 Na den dood van Jozua, waarvan het laatste hoof dstuk van het boek Jozua verhaalt, hebben de lieden van
Israel in een vergadering van de leidslieden, den HEERE
geraadpleegd door middel van de Urim en Tummim i ). Zij
vroegen Hem: wie van onze stammen moet een begin
maken met het oprukken uit de vlakten tegen de Kanaanieten die in de bergvestingen heer en meester zijn? Wie
moet de eerste zijn, om den strijd met hen aan te binden
en de toegewezen stamgebieden te zuiveren van deze, nog
achtergebleven Kanaanieten?2)
2 En de HEERE iantwoordde: Juda moet optrekken om
een begin te maken. Hij is immers tot voorvechter onder
zijn broederstammen aangewezen 3 ). Zie, Ik geef het land
1) Pit vragen van den HEERE geschiedde, sinds Jozua als opvolger van
Mozes was aangewezen en in zijn ambt bevestigd, door bemiddeling van den
hoogepriester, die daarvoor gebruik moest maken van het heilig lot: de Urim
en Tummim, 'zie Exod. 28 : 30 en Num. 27 : 21. Mozes had zijn opdrachten en
de antwoorden op zijn vragen langs onmiddellijken weg van den HEERE ontvangen; de leiders die na hem kwamen, waren geen „profeten" van het formaat
van Mozes.
2) De verdeeling en de toewijzing van de gebieden aan de verschillende
stammen, had reeds plaats gevonden tijdens het leven van Jozua, eerst te Gilgal,
van het gebied ten oosten van den Jordaan (Jozua 13), en daarna te Silo, van
het gebied aan de westzijde van den Jordaan (Jozua 18). De stammen waren
vertrokken riaar hun gebied, maar deze gebiedsdeelen waren nog in de verste
verte niet volledig gezuiverd van de oorspronkelijke kanaanitische bewoners. De
situatie was zoo, dat de Israelieten zich in de vlakten gevestigd hadden midden tusschen sterke steden en vestingen van KanaHnieten en andere oorspronkelijke inwoners.
3) Zie Genesis 49 : 8 v.v..
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in zijn macht, zooals Ik aan heel het yolk beloofd heb,
wanneer het in overeenstemming met den eisch van Mijn
verbond handelt en aan Mijn inzettingen gehoorzaamt.1)
3 Toen spraken de leidslieden van den stam Juda tot
den broederstam Simeon: Trek met ons opwaarts het bergland in, om ons stamgebied te zuiveren; laten wij samen
tegen de Kanaanieten strijden, eerst in ons gebied en daarna
in het uwe. De stam Simeon heeft dit verzoek ingewilligd
en heeft met Juda's stam gestreden.2)
4 Toen Juda in bondgenootschap met Simeon bergopwaarts toog, om te doen wat zij naar Gods bevel moesten
doen, heeft de HEERE de Kanaanieten en Ferezieten 3) zoo
totaal in hun hand gegeven, dat ,zij een leger van tienduizend man, dat de Kanaanieten en Ferezieten in het
5 veld hadden gebracht, bij Bezek verslagen hebben. En AdOniBezek, den koning, hebben zij te Bezek ook aangetroffen.
Zij hebben met hem slag geleverd met het bovengenoemde
gevolg, dat zij de ,Kanaanieten en Ferezieten totaal ver6 .sloegen. En toen AdOni-Bezek zich door de vlucht poogde
te redden, hebben zij hem achtervolgd en gevangen genomen en zij hebben hem beide duimen en beide groote
teenen afgehakt. Dat leek een gruwelijke en onrechtvaardige verminking en mishandeling, terwijl de HEERE wel
geboden had om de Kanaanieten met de ban der vernietiging uit te roeien4), maar niet om hen te verminken,
maar deze verminking was voor AdOni-Bezek een recht7 vaardige straf, gelijk 'hij zelf heeft erkend. Deze AdCaliBezek zeide namelijk, toen hij gevangen was: Zeventig
koningen5) hebben, met afgehakte duimen en groote teenen,
1) Herhaaldelijk was gezegd, dat tot den eisch van het verbond met Israel,
op dat moment van de geschiedenis, behoorde: de overgebleven heidenen uitdrijven uit het land en hun gebieden in bezit nemen, vgl. Jozua 23 : 5 v.v. en
ook Jozua 1 : 3; Deut. 11 : 24 v.v..
2) Simeons stamgebied lag eigenlijk binnenin het gebied van den stam Juda.
Voor de omgrenzing en de steden, zie Jozua 9 : 1-9, en raadpleeg een goede
kaart van Palestina.
3) De Kanaanieten schijnen de hoofdbevolking van het land, ten westen
van den Jordaan, te hebben gevormd. Van de Ferezieten of Perizieten, zooals
zij in het hebreeuwsch eigenlijk heeten, valt weinig met zekerheid te zeggen.
Hun naam kan beteekenen: plattelandsbewoners.
4) Zie Jozua 6 : 17.
5) Pit groote getal behoeft ons niet te verbazen, zoo wij bedenken, dat met
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onder mijn tafel als honden de kruimels en brokken opgeraapt. Nu is mijn straf gekomen. Gelijk als ik gedaan
heb, heeft God mij vergolden. De mannen van Juda hebhen hem naar Jeruzalem overgebracht. En daar is hij na
korten tijd gestorven.
8 Wat Jerusalem betreft, dat moest eerst nog worden ingenomen'). Na de overwinning op AdOni-Bezek trokken
de stammen Juda en Simeon tegen Jerusalem op. Zij hebben het ingenomen en met het scherpe zwaard geslagen en
9 daarna de stad in vlammen doen opgaan. Zij hebben de
stad echter niet in bezit gehouden. Toen de lieden van
Juda en van Simeon weer waren afgetrokken, om te strijden met de Kanainieten die op het gebergte van Juda,
in het Zuiderland en in de hoogvlakte, bij de kust van de
Middellandsche Zee .woonden, hebben de Jebusieten zich
weer in den burcht van Jerusalem genesteld. Zij hebben
zich daar weten te handhaven tot op koning David toe.
10 Vervolgens is Juda's stam uitgetrokken tegen de Kanainieten die te Hebron woonden — de naam van Hebron
was toen Kirjath-Arba of „Stad van Arba" 2 ) — en zij
hebben Sesai, Ahiman en Talmai, de drie zonen van den
reus en geweldenaar Enak, verslagen.3)
„koningen" bier „stadskoningen" bedoeld zijn. Elke stad en bergvesting had
zijn eigen „koning".
1) Jerusalems koning met zijn vier ,bondgenooten, had Jozua reeds na den
slag bij Gibeon gedood, in de spelonk van Makkeda, Jozua 10 : 3 en vs 18-26.
Nadat de veroveraars verder waren getrokken, om te strijden op het gebergte,
in het zuiden van Juda en in de Sjefela (= de vlakte langs de kust van de
Middellandsche Zee, in het zuiden van het land), hebben de Jebusieten de
stad waarschijnlijk hernomen, zoodat zij in de volgende tijden, voor de Ism&
lieten gold als een „vreemde stad", vgl. 19 : 11; vgl. ook 1 : 21, waar staat, dat
de lieden van Benjamin, tot wier stamgebied de stad behoorde, de Jebusieten
die te Jerusalem woonden, niet hebben verdreven. Pas David heeft den
burcht Jebus aan de Kanaanieten weten te ontrukken en heeft de stad tot
hoofdstad van het rijk gemaakt.
2) Vgl. Jozua 15 : 14, waar wordt gezegd, dat de „Stad van Arba" als erfdeel
werd gegeven aan Kaleb. Arba is misschien de voorvader geweest van den
reus en geweldenaar Enak, dus de stichter van stad en geslacht. Het is letterlijk: vier.
3) Hetzelfde wordt in Jozua 15 : 13, 14 van Kaleb verhaald. Daaruit blijkt,
dat deze gebeurtenis niet heeft plaats gevonden op den bovenvermelden zuiveringstocht door de stammen Juda en Simeon samen ondernomen, maar eerder.
Omdat alle zuiveringsacties van Juda hier door den schrijver gerecapituleerd
worden, kan hij deze daad van Kaleb hierbij verhalen.
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Van Hebron zijn Juda en Simeon uitgetrokken tegen
de inwoners van Debir — De naam van Debir luidde tevoren
12 ook anders, namelijk Kirjath-Sefer'). Aan Kirjath-Sefer is
een geschiedenis van Kaleh en den lateren richter Othniel
verbonden2). Bij het in bezit nemen van de stamgebieden,
onmiddellijk na de verdeeling van het land, tijdens Jozua's
leven, had Kaleb, nadat hij ‘Hebron veroverd had, gezegd:
tie Kirjath-Sefer verslaat en inneemt, dien Beef ik mijn
13 dochter Achsa tot vrouw. Daarop heeft Othniel, de zoon
van Kenaz, de jongere broer van Kaleb, het ingenomen.
En Kaleb heeft hem zijn dochter Achsa tot vrouw gegeven.
14 Zoodra zij bij hem kwam om zijn vrouw te worden, drong
zij er bij hem op aan, om van haar vader een stuk bouwland to vragen. Zelf ging zij met het verzoek naar haar
vader. En toen zij bij hem kwam en van haar ezel afsprong,
15 zeide Kaleb tot haar: Wat wilt gij hebben? Daarop vroeg
zij: Geef mij toch een geschenk. Nu u mij in een dor land
hebt geplaatst, moet u mij ook waterbronnen geven! Toen
gaf Kaleb haar waterbronnen op de hoogte en waterbronnen in de laagte, in het dal.
16 In het stamgebied van Juda woonden ook nog de
nakomelingen van den Keniet, den schoonvader van
Mozes3). Deze Kenieten waren onder Israel komen wonen
en waren samen met de lieden van Juda bergopwaarts
getrokken, uit de palmstad Jericho 4), naar de woestijn van
Juda, welke ver in het Zuiden, in het steppegebied van
11

Kirjath stad. Sefer = boek. Kirjath-Sefer = boekenstad; geleerdenstad.
De geschiedenis van vers 12-15 vindt men ook in Jozua 15 : 15-19.
^ ) De Keniet hier bedoeld, is Hobab, de zwager van Mozes, de zoon van
Rehuel (= vriend Gods), priester uit Midian, ook genoemd Jethro (= „eminentie" of „hoogheid"; dus een titel). Van Hobab lezen wij in Num. 10 : 29.
Mozes overreedt hem daar, om van den Sinai mee te trekken met Israel, door
de woestijn. In Numeri wordt hij een Midianiet genoemd en hier een Keniet.
Verschil tusschen het een en ander is er niet, wijl de Kenieten een deel nitmalen van de Midianieten; vermoedelijk is een tak van de, in Gen. 15 : 19
naast andere volken van Kanaan genoemde Kenieten, in den v6Or-mozaischen
tijd losgeraakt uit het kanaHnitisch stamverband en getrokken naar het land
Midian.
4) Na het binnenrukken van het land zijn de Kenieten waarschijnlijk als noma
den, in de omgeving van den Jordaan blijven wonen, zonder met de veroveringsveldslagen mee te doen. Voor Jericho vgl. Paraph. Jozua, blz 13.

2)
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Arad') ligt. Daarheen zijn zij gegaan en aldaar hebben
zij zich voorgoed onder het yolk van Juda gevestigd, aan
den zuidwestelijken rand van genoemde woestijn.
17 Daarna is Juda's stam met den broederstam van
Simeon meegetrafkken naar Simeons erfdeel in het
Zuiden, en samen hebben zij de Kanaanieten verslagen,
gelijk vroeger, tijdens den zwerftocht door de woestijn, beloofd was 2 ), toen de koning van deze stad tegen Israel had
gestreden en eenige gevangenen had gemaakt. In verband
met deze vernietiging met de ban, noemden zij den naam
der stad voortaan: Horma, dat beteekent „Verbannen
Stad".3).
18 Uit het verre Zuiden richtte de zuiveringstocht van
Juda en Simeon zich nu in noordelijke richting, naar de
vlakte langs de kust van de Middellandsche Zee. Daar namen zij de drie filistijnsche steden Gaza, Askelon en Ekron
in, en onderwierpen deze, elk met het 'bijbehoorend
gebied.4)
19 De HEERE was met Juda, zoodat hij het bergland,
waar de Kanaanieten nog heer en meester waren in hun
sterke vestingen, heeft veroverd, en ook het zuiderland
Arad. De bewoners van de laagvlakte langs de kust van
de Middellandsche Zee, de Filistijnen, kon hij niet afdoende
verdreven, omdat deze met ijzer beslagen strijdwagens
hadden, en Juda de geloofsgehoorzaamheid en volharding
miste, om hen nochtans uit al hun schuilhoeken op to
jagen.
20 Zooals bekend, had men Hebron, midden in het Judeesche gebied gelegen, aan Kaleb gegeven, gelijk Mozes
hevolen had. Kaleb heeft de drie zonen van Enak, die daar
woonden, in geloofsgehoorzaamheid en met groote doortastendheid verdreven.
VAN DEN STAM BENJAMIN.

1 : 21
-----

De lieden van den stam Benjamin, in wier erfdeel

1) Misschien identiek met de huidige Tell Arad, ongeveer 30 km. ten zuiden
van Hebron.
2) Zie Num. 21 : 2, 3.
3) De naam chorma (de Statenvertaling: Horma) komt van cherem = ban.
4) In Simsons tijd bleken alle drie weer echt filistijnsche steden, vgl. 14 : 19;
16 : 1 en 1 Sam. 5 : 10 e.a..
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Jerusalem gelegen was, hebben de Jebusieten, de inwoners
van Jerusalem, niet verdreven uit hun schuilhoeken na de
verwoesting en verbranding van hun stad door Juda en
Simeon. Het gevolg van deze nalatigheid was, dat de Jebusieten zich er weer genesteld hebben, zoodat zij daarna
midden tusschen de lieden van Benjamin, in Jerusalem gewoond hebben, tot op den dag dat de schrijver dit schreef.
VAN EFRAIM EN MANASSE.

1 : 22 Het huis van Jozef, dat zijn de stammen Efraim en
Manassel), trok ook op naar Bethel2), dat gelegen was op
de grens van hun en Benjamins erfdeel; en de HEERE
was met hen, zooals bleek uit den goeden of loop van hun
onderneming. Die onderneming verliep zeer voorspoedig.
23 Toen het huis van Jozef Bethel liet verkennen — de naam
24 van de stad was toen Luz 3) —, zagen de verkenners een
man uit de stad komen. Zij hielden hem aan en zeiden
tot hem: Wijs ons een ingang waardoor wij de stad ongemerkt kunnen binnenrukken, dan zullen wij als belooning
25 u genade bewijzen en u sparen. Toen wees die man hun
een plaats, waar zij ongemerkt de stad konden binnenkomen. Zoo kwamen zij binnen en sloegen de stad met
het scherpe zwaard, maar dien man en zijn heele geslacht
26 gaven zij vrijen aftocht, gelijk als zij beloofd hadden. Die
man is toen weggetrokken naar het land der Hethieten4)
en daar bouwde hij een stad, welke hij Luz noemde, om
de herinnering aan het voormalige Luz uit Benjamins erfdeel, te doen voortleven. Aldus heet die stad aldaar, tot
op den dag dat de schrijver dit schreef.
27
Manasse's stam heeft niet het heele gebied dat hem
als erfdeel was toegewezen, zoo gezuiverd van Kanaanieten
1) Van den stam van Manasse woonde de helft aan de oostzijde van den
Jordaan, de andere helft, hier hedoeld, had zijn erfdeel ten westen van den
Jordaan. Het erfdeel van Efraim en half Manasse lag, ruwweg gezegd, in het
midden van het westjordaansche land.
2) Beth-el = huis Gods. Eigenlijk behoorde Bethel tot Benjamins erfdeel,
vgl. Joz. 18 : 22.
3) Uit te spreken als Loets.
4) De naam Hethieten hangt samen met Chatti, een oud, groot y olk, dat in
Klein-Azie van de 14e tot de 12e eeuw vOOr Chr. een machtig rijk heeft gevormd.
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als hij Luz heeft gedaan. De vlakte van Jizreel, waar de
Kanaanieten sterk bewapend waren, onder meer met ijzeren strijdwagens, heeft hij in de macht van de Kanaanieten
gelaten. Inzonderheid heeft hij niet verdreven Beth-Sean
met de bijbehoorende plaatsen, en Taanaeh met bijbehoorende plaatsen, en de inwoners van Door met de onderhoorige plaatsen, en die van Jibleam met de onderhoorige
plaatsen, en de inwoners van Megiddo met zijn onderhoorige plaatsen'). De Kanaanieten waren in deze streken
zoo sterk, dat zij naar eigen verkiezing in hun land konden
blijven wonen, zulks ondanks het felt, dat hun land aan
Manasse, als erfdeel van den IIEERE, was toegewezen. —
28 Toen Manasse in later tijd sterker werd, onderwierp hij
deze Kanaanieten aan zich en verplichtte hij ze tot heerendiensten en dwangarbeid. Maar hen heelemaal verdrijven
en uitroeien, zooals geboden was 2 ), daartoe hebben de
lieden van Manasse den geloofsmoed en volharding niet
gehad.
29 En wat den stam van Efraim aangaat, deze heeft de
Kanaanieten, de inwoners van Gezer 3 ), de belangrijkste
stad uit het kustgebied, niet verdreven. Derhalve zijn in
Gezer de Kanaanieten, ofschoon onder de opperheerschappij van Efrain, blijven wonen.
VAN ZEBULON.

1 : 30 Zebulon heeft de inwoners van Kitron 4 ) en de inwoners van Nahalol 4 ) niet verdreven, zoodat de Kanaanieten ook in dit stamgebied zijn blijven wonen. Zij zijn wel
1) Vgl. Jozua 17 : 11. Beth-Sian = „huis der rust", het tegenwoordige Beisan,
gelegen aan den noordelijken voet van het Gilboagebergte, waar Saul gevallen
is in den strijd met de Filistijnen, 1 Sam. 31 : 10. Taiinach, teruggevonden onder
den tegenwoordigen heuvel Talinek, op de noordelijke helling van den Karmel,
vanwaar het de vlakte van Jizreel beheerscht.
Door, havenstad aan de kust van de Middellandsche Zee. Jibleam lag waar
het gebergte van Efram neergolft in de vlakte van Jizreel. Megiddo, sterke vesting aan den zuidrand van de vlakte van Jizreel.
2) Deut. 7 : 2 v.v..
3) Gezer, teruggevonden onder den heuvel of tell ed-Dsjezari, die den wadi
of waterloop es-Saran beheerscht, welke van Ekron den toegang vormt naar
Jerusalem.
4) Ligging onbekend.
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onderworpen en tot heerendiensten verplicht geworden,
maar zij bleven hun invloed uitoefenen.
VAN ASER1).

1 : 31 Aser heeft de inwoners van Akko 2 ), aan de kust van de
Middellandsche Zee, niet verdreven, noch de inwoners
van Sidon, Achlab, Achzib, Chelba, Afek en Rechob.3)
32 Dientengevolge was zijn positie niet benijdenswaardig: de
Aserieten moesten midden onder de Kanainieten blijven
wonen. Deze laatsten vormden de eigenlijke bevolking van
het land en bleven hun stempel op ,de samenleving zetten.
De Aserieten namen het hun toegewezen erfdeel dus heelemaal niet in bezit.
VAN NAFTALI4).

1 : 33 Met Naftali stond het ongeveer evenzoo. De stam Naftali heeft de inwoners van Beth-Semes 5 ) en de inwoners van
Beth-Anat niet verdreven, zoodat hij evenals Aser moest
blijven wonen midden onder de kanaHnitische bevolking
van het land. Wel behield hij de opperheerschappij, zoodat de inwoners van Beth-Semes en Beth-Anat hem onderworpen en tot heerendiensten verplicht werden.
VAN DAN.

1 : 34 Met de lieden van Dan was het nog al minder gesteld.
Zij werden door de Amorieten 6 ) uit ,de vlakte langs de
Middellandsche Zee-kust, het gebergte van Maim inge1) Het gebied van den stam Aser was een strook van ± 4 km. breed, langs
de kust van de Middellandsche Zee, ten noorden van den Karmel.
2) Akko, belangrijke havenstad aan de fenicische kust.
3) Sidon, tegenwoordig Saida is de bekendste, en misschien oudste van de
fenicische steden. Afek niet te verwarren met een Afek ten noordwesten van
Jerusalem en een in de buurt van Jizreel.
4) Het gebied van Naftali omvatte het latere opper-Galilea, ten westen van
het meer van Galilea en den bovenloop van den Jordaan.
5) Ligging onbekend; niet te verwarren met het bekende Beth-Semes op de
grens van Juda en Benjamin, waar de verbondsark aankwam uit het filistijnsche
land, 1 Sam. 6 : 15.
6) De Amorieten schijnen met de Kanaanieten de hoofdbevolking van het
land te hebben gevormd.
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drongen, zoodat zij schier geen woonruimte overhielden
en op zoek zijn gegaan naar andere streken'). De Amorieten
bleven in de vlakte de baas en lieten de lieden van Dan.
35 niet toe naar de laagte of te dalen. Aldus verkozen de Amorieten om te blijven wonen in Har-Cheres, Ajalon 2 ) en
Saalbim. Maar toen Dan niet 'bij machte bleek hen te onderwerpen, hebben de stammen van het geslacht van Jozef,
Efraim en 'half Manasse, wier gebied aan de kustvlakte
grensde, hen onderworpen en tot heerendiensten gedwon36 gen. Het gebied van deze Amorieten strekte zich uit van
den pas van Akrabbim en van Sela en van hoogerop, in de
richting van het gebergte van Juda. Het zuidelijk gedeelte
van Kanaan werd grootendeels door hen bewoond.
••

DE ENGEL DES HEEREN KOMT ISRAEL ZIJN ONTROUW
VERWIJTEN.

2 : 1 Toen de nalatigheid van de stammen van Israel in het
verdrijven en uitroeien van de Kanaanieten uit de hun
toegewezen gebieden, gebleken was, kwam de Engel des
HEEREN 3 ), de Verschijning, waarin de HEERE Zelf Zich
openbaarde, tot de vergadering van de oudsten, om hun
hun ongeloof en ontrouw te verwijten. Hij kwam van
Gilgal 4 ) in de Jordaanvlakte, de eerste legerplaats van het
yolk, nadat het over den Jordaan was getrokken. Mar was
indertijd het verbond vernieuwd van de zijde des HEEREN,
en dair had het yolk zich in een plechtigen eeredienst
opnieuw, ni de „afwenteling van den smaad van Egypte",
aan den HEERE verbonden 5 ). En Hij trok bergopwaarts,
waarschijnlijk met de verbondsark mee, naar Bochim6),
1) Vgl. de geschiedenis van Richt. 18.
2) Ajalon, het huidige Jalo, ligt 3 uur gaans ten westen van Gibeon.
3) De Engel van den HEERE treedt boven de geschapen engelen, welke alle
werktuigen en dienaars van God zijn, zeer duidelijk uit, als zijnde van anderen
aard. Van Hem wordt niet gesproken als van een dienaar. Zijn verschijning
en Zijn woorden dekken tzich meestal met de verschijning en de woorden van
den HEERE Zeif. Deze verschijning des HEEREN bereikte haar hoogtepunt in
Christus, Die het „uitgedrukte Beeld" en „de Zoon" is, in Wien God Zich
ten voile !ieeft geopenbaard en aan ons geschonken.
4) Gilgal = wenteloord, vgl. Jozua 5 : 9; zie Paraphrase.
5) Zie Jozua 5 : 9.
6) Bochim = weenen, zie vers 5.
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ergens in het bergland gelegen. In dat komen van Gilgal,
riep Hij de herbevestigde verbondsgemeenschap van Gilgal in de herinnering terug. Toen Hij ging spreken, begon
Hij met de herinnering aan de verlossing uit den slavendienst van Egypte. Ten tweede sprak Hij over de verbondsbreuk van het yolk, nu zij den eisch des HEEREN om
het gansche land van Kanaanieten en afgoden to zuiveren,
niet gehouden hadden. En ten derde kondigde Hij hun aan,
dat de toorn des HEEREN nu ontstoken was, en dat Hij
nu niet langer hun vijanden in hun hand, maar hen in
in de hand hunner vijanden geven zou.
Aldus sprak de Engel van den HEERE: Ik heb
ulieden uit Egypte doen optrekken en u gebracht in dit
land, dat Ik aan uw vaders had toegezegd onder eede. Ik
heb immers vroeger gezegd: „Ik zal Mijn verbond met
ulieden niet verbreken van geslacht tot geslacht." Welnu,
Ik heb dien eed niet gebroken, gelijk gij weet, dat Ik
nimmer Mijn Woord breek, Ik, de God van waarheid en
2 trouw. Maar gij hebt het verbond verbroken! Immers bij
de verbondsluiting heb Ik van ulieden geeischt, dat gij
Been verdrao. zoudt sluiten met de inwoners van dit land.
Gij moest hen uitroeien, en hun altaren, de teekens van
hun afgoderij, omverwerpen en vernietigen. Op deze wijze
moest gij dit land heiligen en voor den IHEERE alleen opeischen. Maar, zie nu, wat gij gedaan hebt. Gij hebt geen
acht geslagen op Mijn verbondseisch! Gij hebt naar Mijn
stem niet geluisterd! Wat hebt gij nu anders gedaan dan
3 Mijn verbond gebroken? Daarom ben ik van het houden
van Mijn beloften ontslagen en komt Mijn verbondswraak l) .
Zoo zeg Ik dan nu: Ik zal de Kanaanieten niet voor u
verdrijven! Gij zult met uw eigen zonden gestraft worden. De Kanaanieten zullen uw blijvende vijanden zijn
vlak naast u. En hun goden zullen een voortdurende verleiding voor u vormen, een strik waarin gij verward zult
raken.
Toen de Engel van den HEERE deze ontzettende straf
4
aan de leiders van de lieden van Israel had aangekondigd,
5 barstte het yolk uit in luid geween. Daarom heeft men de
plaats waar dit gebeurd is, Bochim genoemd, naar dat
1)
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weenen. 1 ) In hun verslagenheid hebben zij den HEERE
toen nog offers gebracht ten teeken van berouw; offers die
echter geen baat brachten, want de HEERE eischte gehoorzaamheid en niet offerande op dit oogenblik.2)
B. DE ONTROUW IN ZONDIGE VERBINTENISSEN EN AFGODENDIENST. 2 : 6-3 : 4.
OVERZICHT VAN DE GESCHIEDENIS NA JOZUA'S DOOD.

2 : 6 Toen Jozua, nit de verdeeling van het land, de lieden
van Israel had gezegend, waren de stammen weggetrokken,
elk naar zijn toegewezen stamgebied, om dat in bezit te
nemen en het te zuiveren van de resteerende KanaHnieten.3)
7 In dien tijd diende het yolk in zijn geheel den HEERE. En
het bleef den HEERE dienen zoolang Jozua leefde en
zoolang de leidslieden uit Jozua's tijd in leven waren; dus
nog geruimen tijd ni Jozua's dood. Deze leidslieden waren
van het geslacht, dat al de groote daden van den HEERE
gezien had, de daden die ^Hij gedaan had voor Israel, bij
den intocht in het land.
Maar Jozua, de zoon van Nun, de knecht van den
8
HEERE, is gestorven toen hij honderd en tien jaren oud
9 was, en men heeft hem begraven in het gebied van zijn
eigen erfdeel: te Timnath-Heres 4 ), op het gebergte van
Efrain, noordelijk van den berg GaHs.
10 Toen daarna ook het heele oudere geslacht, dat onder
leiding van Jozua de groote verlossingsdaden van den
HEERE had meegemaakt, uit den kring der levenden verzameld was tot den kring der ontslapenen, stond er een
nieuw geslacht op, dat de oorlogen des HEEREN niet had
meegemaakt. Dit geslacht had den HEERE niet z66 leeren
kennen als de gestorvenen. Ook het werk, dat Hij ter
verlossing van Israel gedaan had, hadden zij niet zoo
1) De naamgeving heeft dus plaats gehad naar aanleiding van deze gebeurtenis,
zooals vaker gebeurt.
2) Zie 1 Sam. 15 : 22.
3) Jozua 22 :6 v..
4) In Jozua 19 : 50 en 24 : 30 staat Timnath-Serach. Het verschil is ontstaan
door verwisseling van de eerste en laatste letter van het laatste woord.
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leeren kennen. Dat geslacht gaf zich geen rekenschap van
de belofte en den eisch van het verbond. De Kanaanieten
zagen zij niet meer als vijanden des HEEREN, maar als
cg oede buren.
11 Zoo kwamen zij er toe am dingen te gaan doen, die
een gruwel waren voor den HEERE. Zij gingen verbintenissen aan met de Kanaanieten. Huwelijken werden over
en weer gesloten. Men ging zelfs de afgoden van de Kanaanieten, de baals'), dienen.
12 En den HEERE, den God van hun vaderen, Die hen
uit Egypte had uitgevoerd, begonnen zij te verlaten. Want
Hem en de natuurgoden tegelijk dienen, kon niet. Nu zij
andere goden naliepen, de goden van de volken die rondom
woonden, en nu zij zich voor die goden aanbiddend neerbogen, en den HEERE op een lijn stelden met hun bails,
tergden zij den tHEERE, Die de eer, die Hem alleen toekomt, niet aan andere goden wilde zien gebracht.
Toen zij aldus den HEERE en Zijn verbondsdienst ver13
14 lieten en de bails en astarte's 2) dienden, is de toorn van
den HEERE tegen hen ontbrand. In Zijn toorn gaf hij hen
over in de macht van roovers, die hen uitplunderden. Hij
verkocht hen aan hun vijanden van rondom, met als gevolg,
dat zij zich niet langer konden staande houden tegen die
15 vijanden van rondom. Wanneer zij uittrokken om hun
vijanden aan te vallen, was de sterke rechterhand des
HEEREN, die anders Zijn yolk beschermde, tegen hen
gekeerd ten kwade. Dat was in overeenstemming met hetgeen de HEERE vroeger had gesproken en bezworen met
1) Baal = beer, bezitter, eigenaar. Het woord wordt ook van menschen gebruikt. Dc man is de bail = de eigenaar van zijn vrouw; de burgers van een
stad worden de bawls, de heeren of bezitters van de stad genoemd. De balls
waren natuurgoden. Krachten, die door God in de natuur werken, als groeikracht, zonnewarmte, regen, vruchtbaarheid enz., werden door de heidenen
vergoddelijkt. Men zag ze aan voor zelfstandige, boven den mensch staande
machten. Bij de Kanaanieten werden vele bawls vereerd. Elke stad, elk dorp
had soms zijn goden.

2) Hebreeuwsch: As jtaroth = meervoud van asjtoreth. Asjtoreth is de vrouwelijke vorm van ball, nauw verwant of misschien gelijk aan de godin as jera,
zie bij 3 :7. Bij de Kanaanieten vinden wij de geslachtsonderscheiding der
menschen op de godheid overgebracht. Naast den mannelijken bail staat de
vrouwelijke batilat. Zij was de godin van de vrouwelijke voortbrengingskracht,
van de zinnelijke lief de en wellust, aan wier dienst zich zoowel „schandjongens"
als „schandmeisjes" wijdden.
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een eed. Hij had immers tevoren gezegd, dat dit gebeuren
zou, wanneer zij Rem en Zijn verbondsinzettingen zouden
verlaten. Nu was het zoo. Zij konden geen enkele overwinning meer behalen. Maar wanneer zij in groote benauwdheid geraakten tengevolge van ,de groote onderdrukking door de vijanden, kreeg de HEERE medelijden
16 en verwekte Hij richters, die hen verlostten en bevrijdden
uit de macht van hun plunderaars. Hij liet hen niet los,
Hij bleef trouw aan Zichzelf en derhalve ook aan Zijn
verbond. Zelfs toen het yolk ontrouw werd, bleef Hij de
Trouwe. In Zijn trouw liet Hij Israel niet los, hoezeer Hij
het ook overgaf in de macht van de vijanden. In dezen weg
van verdrukking trachtte Hij de zouden en de ontrouw
van Zijn yolk te overwinnen. Maar daarvoor was een geschiedenis van eeuwenlange worsteling noodig. De verlossing die de richters brachten, was telkens slechts
17 tijdelijk. Het yolk luisterde naar zijn richters ook niet.
Zij bleven de andere goden naloopen.
Zooals een ontrouwe vrouw doet, die het heilig echtverbond verbreekt en zich met een anderen man afgeeft,
zoo bleef Israel het huwelijksverbond met den 'HEERE
verkrachten door zich neder te buigen voor andere goden.
Ja, zij hebben zich gehaast om dat te doen. Zij hebben
zich als het ware beijverd, om zoo vlug als zij maar konden,
den weg te verlaten, welke hun vaders, in gehoorzaamheicl
aan de geboden van den 'HEERE, bewandeld hadden.
Neen, gelijk hun vaders gedaan hadden, deden de latere
geslachten niet.
18 Wanneer de HEERE richters verwekte voor het yolk,
dan was de !HEERE ook met die richters, dan zegende Hij
hun pogingen om het yolk te verlossen uit de macht van
de vijanden. Ook ondersteunde hij de pogingen van de
richters om het yolk weer terug te roepen tot het levee
in overeenstemming met den eisch van het verbond. De
verlossing die de richters brachten, duurde dan telkens
zoolang als de richter leefde, en dat niet omdat het yolk
zich tot den dienst Vdn den HEERE in Zijn verbond had
omgekeerd, maar omdat de HEERE telkens medelijden
had, wanneer Hij het gekerm van het yolk onder hun
19 verdrukkers en tyrannen hoorde. Maar zoodra de richter
die verlossing bracht, gestorven was, vielen zij opnieuw of
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en zondigden zij nog erger dan hun vaders onder vroegere
richters gezondigd hadden. Zij liepen de andere goden weer
na om deze te dienen, en zich er voor te buigen. Zij leerden
niets en zij lieten niets na van hun slechte praktijken en
hardnekkigen levenswandel.
20 Om deze herhaalde en aldoor ernstiger zonde van
afgoderij, ontvlamde de toorn van den HEERE z4545 geweldig tegen Israel, dat 'Hij besloot om niet een van de
volken die nog achter gebleven waren bij Jozua's dood,
uit te roeien, maar ze te laten leven, opdat zij Israel zouden benauwen. De HEERE heeft toen gezegd: Omdat dit
yolk den eisch heeft geschonden van het verbond, hetwelk
Ik met hun vaderen heb opgericht, en omdat zij daarin
21 toonen naar Mijn stem niet te willen luisteren, daarom
zal Ik ook verder Been van de volken, die Jozua, toen hij
stierf, nog achterliet in het land, voor hen uitdrijven.
22 Ik trek Mijn handen nu van hen af, met het doel, om door
deze volken Israel op de proef te stellen, of zij ten laatste
tot den weg van den HEERE, hun Verbondsgod, willen
terugkeeren en daarop willen wandelen, zooals hun vaderen gedaan hebben, Of dat zij dat niet willen.
23 Tevoren was de bedoeling van den HEERE geweest,
voorzoover deze aan Israel bekend was, om deze kanaanitische volkeren uit te roeien, maar nu ging Hij hen
voorloopig sparen en liet hen tijdelijk, door het ongeloof van Israel, in het land. Hij wilde Israel opnieuw de
gelegenheid geven om te toonen, dat het Hem wilde dienen.
Voor het aanbieden van deze gelegenheid moesten de
overgebleven kanaanitische volken dienst doen. Zooals nu
achteraf blijkt, gingen Gods bedoelingen reeds zoover, toen
Hij ze niet allemaal in Juda's hand had overgegeven. Er
was toen al ongeloofsnalatigheid in het verdelgen. Maar
ook door de ongeloofsnalatigheid voert de HEERE Zijn
raadsplan uit. Hij wordt door de zonde niet verrast, maar
leidt door de zonde heen, den weg van Zijn yolk in souvereine oppermacht.
LUST VAN AGHTERGEBLEVEN KANAANIETEN.

3 : 1
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door hen op de proef te stellen, namelijk dat gedeelte van
Israel, idat Ili het geslacht van Jozua kwam, dat geen
ondervinding had van de oorlogen met de Kanaanieten.
2 Juist die geslachten van de Israelieten, die van de
vijandschap van de Kanaanieten tegen den HEERE en
tegen Zijn yolk niets geleerd hadden, en die zich, zonder
weerstand te bieden, hadden verzwagerd met hen, die ze
moesten bestrijden en verdelgen, moesten de vijandschap
en den haat van , de Kanaanieten leeren uit eigen ervaring.
Zij moesten ook den strijd des geloofs leeren strij den. Dat
is de strijd, waarin de overwinning niet wordt bevochten
door de kracht of het geweld van ide strijders, maar door
de Macht van den MERE. Daartoe moesten de volgende
volken blijven wonen in het land:
3 De vijf vorsten van de Filistijnen 1 ), en al de Kanaanieten en Sidoniers en de Ilevieten die gewoond hebben
op het gebergte van den Libanon 2 ), vanaf den berg Baal4 Hermon 3 ) tot waar de iweg naar Hamath begint. Zij waren
bestemd om, zonder dat zij zich daarvan iets bewust waren,
de Israelieten op de proef te stellen, opdat zou uitkomen,
of zij al of niet zouden hooren naar de geboden van den
HEERE, iwelke 'Hij aan hun vaderen door den dienst van
Mazes had voorgeschreven, deze geboden voornamelijk,
am in geloofsgehoorzaamheid den strijd aan te binden
met de heidensche bewoners van het land en deze uit te
rocien.
1) Zie Jozua 13 : 2-6.
2) ,De Kanaanieten en Sidoniers en de Hevieten die op het Libanongebergte
woonden" zijn: le de kanaanitische stammen van het noordelijk kustgebied;
2e de Hevieten, die dieper landinwaarts woonden, zie Gen. 34 : 2, Jozua 9 en
Jozua 11 : 3.
3) Baal-Hermon = Badl-Gad, gelegen aan den voet van het Hermongebergte,
Jozua 13 : 5.
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TWEEDE DEEL. 3 : 5-16 : 31.
DE RICHTERS. 3 : 5-16 : 31.
••
OTHNIEL.

3 :5 Zoo woonden de lieden van Israel Ili Jozua's 'dood
tusschen de Kanaanieten, Hethieten, Amorieten, Feresieten,
llevieten en Jebusieten i), de oorspronkelijke bewoners van
het land, waarvan er velen .waren achtergebleven in hun
vestingen en steden.
6 Maar in plaats dat de Israelieten vijanden van deze
Kanaanieten bleven, er op uit, om hun altaren en godshuizen uit te roeien, gelijk de HEERE hun geboden had, 2) begonnen zij contact met hen te zoeken en verbintenissen met
hen aan te gaan. Zij namen zich 'dochters van deze Kanaanieten tot vrouwen, en gaven hun eigen dochters aan de
zonen van deze menschen ten huwelijk, hoewel de HEERE
had gezegd, dat zij voor zich en hun zonen geen vrouwen
mochten nemen van de oorspronkelijke bewoners van het
land,3) opdat deze heidensche vrouwen de israelitische
mannen niet zouden meetronen naar de afgoden.
Dat laatste gebeurde nu. De lieden van Israel gingen
met deze vrouwen mee om de afgoden te . dienen. Zulks
ook tegen het strenge verbod van den HEERE in. Hij had
immers gezegd, dat zij zich niet mochten buigen voor een
1) Deze opsomming van volksstammen komt vaker, en in dezelfde volgorde,
in de Schrift voor. Zoo in Exodus 3: 8. Uit Genesis 10 : 15 blijkt, dat niet
alleen de Kanadnieten gezien moeten worden als afstammelingen van Kanadn,
den kleinzoon van Noach, maar dat de andere, bier genoemde volksstammen ook
van Kanaiin afstammen, dus tot de Kanaanieten in ruimeren zin kunnen worden
gerekend.
2) Zie Exodus 34 : 13; Dent. 7 : 5.
3) Zie Exodus 34 : 16.
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anderen god, maar dat zij moesten bedenken, dat de eigennaam van HEERE ook was de IJverzuchtige tegen de vermenging van Zijn yolk met de heidenen.')
7 Aldus deden de lieden van Israel hetgeen een groot
kwaad was in de oogen van den HEERE. Zij vergaten de
verbondsinzettingen en eischen en zij dienden de baals en
asjera's2).
8 Derhalve is de toorn van den HEERE ontbrand tegen
Israel en heeft Hij hen verkocht in de macht van KuschanRischataim, de koning van Aram-der-twee-stroomen 3). Deze
geweldenaar veroverde en onderwierp het land. En acht
jaren hebben de lieden van Israel Kuschan-Rischataim
gediend.
9 Maar toen de lieden van Israel in hun flood tot den
HEERE riepen, heeft de HEERE een verlosser voor hen
verwekt, die hen uit de machtige greep van KuschanRischataim heeft bevrijd. Het was Othniel, de zoon van
Kenaz, de jongere broer van Kaleb4).
10 De Geest van den HEERE, den God des verbonds, is
op hem gekomen. Derhalve ging zijn hart open voor de
woorden welke de HEERE gesproken had, en zag hij, in,
levend geloof, scherp Israels verbondsrechten en verbondsplichten. In dat geloof heeft hij Israel geleid in overeenstemming met den eisch des verbonds. Ook trok hij
uit ten oorlog tegen de onderdrukkers. En de HEERE
gaf Kuschan-Rischataiim, den koning van Aram, in zijn
macht, zoodat Othniel de overhand kreeg over den ge11 weldenaar Kuschan Rischatalm. Toen kreeg het land weer
rust, veertig jaar lang. Doch eindelijk is Othniel, de zoon
van Kenaz, gestorven.

1) Zie Exodus 34 : 14.

2) Asjera kan beteekenen: le heilige of gewijde paal, d.i. de gestyleerde
boom of paal, geplaatst vlak bij het altaar, vgl. Ex. 34 : 13. De Statenvert.
heeft „bosch". Deze paal moest de gedachte levendig houden aan het boschje,
waar de aanbidders van de godin elkaar ontmoetten. 2e kan het woord asjera de
godin voorstellen. Zij is ongeveer dezelfde als de vrouwelijke baal, zie de foot
bij 2 : 13.
3) Aram-der-twee-stroornen is niet Mesopotamia (Statenvert.), het gebied
tussehen Eufraat en Tigris, hetwelk de Grieken Mesopotamia" (= tusschen-destroomen) genoemd hebben, maar boven-Syria, het gebied van Haran.
4) Over Othniel, zie Richt. 1 : 13 v. en Jozua 15 : 13, 14.
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3 : 12 Weer gingen . de lieden van Israel doen hetgeen verkeerd was in de oogen van den HEERE, en niet in overeenstemming met den eisch van Zijn verbond. Zij gingen
verbintenissen aan met de Kanaanieten in het sociale en
religieuze leven. Toen maakte de HEERE Eglon, den
koning van Moab, in het Zuiden, zoo sterk, dat hij Israel
niet alleen durfde aanvallen, maar ook kon overweldigen,
althans voor een . deel. ^1-lij overweldigde namelijk het oostjordaansche land en het middengedeelte van het westjordaansche gebied. 'Dit deed de HEERE, omdat de lieden
van Israel opnieuw gedaan hadden hetgeen kwaad was in
de oogen des HEEREN.
Eglon verbond ,zich met de Ammonieten en Ama13
lekietenl) . Daarop trok hij eerst het Oostjordaanland binnen
en veroverde het gebied van Rulben2). Daarna kwam hij
over den Jordaan, versloeg Israel en nam bezit van de
palmstad Jericho3). Zoo legde hij beslag op Israel voor
14 langen tijd. De lieden van Israel hebben Eglon, den koning
van Moab, achttien jaren lang moeten dienen.
Maar toen de lieden van Israel in hun nood tot den.
15
HEERE leerden roepen, toen zij weer zagen, dat de andere volken hun vijanden waren, en de 'HEERE alleen
hun Helper en Vriend was, toen hoorde (le HEERE, en
verwekte hun een man die hen zou verlossen. Dat was
Ehud, de zoon van Gera, uit den stam van Benjamin. Hij
was een man die linksch was. Van deze eigenaardigheid
der benjaminitische soldaten, zou hij een listig gebruik
maken tegen Ehud.
1) De Ammonieten, een BedoeInenstam, oorspronkelijk wonende ten noorden
van de Moabieten, vgl. -de foot bij 3 : 5. Zij werden eerst door de Amorieten,
en daarna door Israel naar het Oosten gedrongen, toen de Gadieten het gebied
tusschen Arnon en Jabbok in bezit namen, vgl. Richt. 11 : 13 en Jozua 13 : 24 v.
De Amalekieten, een Bedoeinenstam, die reeds in Abrams tijd de woestijn
Paran bewoonde, Gen. 14 : 7. Men heeft wel gezegd, dat zij, blijkens Gen. 36 : 12,
nakomelingen van Esau waren, hetgeen Prof. G. Ch. Aalders echter bestrijdt.
Bileam spreekt in Num. 24 : 20 van „eersteling der volken", wat zal beteekenen:
heel oud yolk. Vgl. voar den strijd tusschen Israel en Amalek: Ex. 17 : 8 v.;
Richt. 6 : 3 en 33; 1 Sam. 15 : 27, enz..
2) Zie voor het gebied van Ruben: Jozua 13 : 15 v. en de noot bij vs 12.
3) In Deut. 34 : 3 wordt Jericho het eerst palmstad genoemd.
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De lieden van Israel waren aan de Moabieten onderworpen en schatplichtig en jaarlijks moest de schat, dien
zij verplicht waren te leveren, naar Eglon, te Jericho,
worden gebracht. De lieden van Israel waren gewoon om
Ehud, aan het hoofd van een gezantschap, dien schat te
laten 'wegbrengen. Vandaar dat Ehud volkomen op de
hoogte was van de omstandigheden, de inrichting van, en
de gewoonten in Eglons residentie te Jericho. Van deze
kennis trok Ehud partij bij zijn sluipmoord.
16 Toen Ehud weer de verplichte levering moest wegbrengen, had hij voor zichzelf een kort zwaard laten maken,
een soort dolk, aan twee kanten scherp, ongeveer een el
lang. Dit dolkmes droeg hij onder zijn kleeren, vastgegespt
op een ongewone plaats, waar niemand zoo'n wapen zou
17 vermoeden, namelijk aan zijn rechterheup. Schijnbaar
ongewapend, kwam hij aan het hoof d van zijn ondergeschikten, die de verplichte leveranties in natura het paleis
van Eglon 'binnen droegen. De moabitische koning was
18 een zeer corpulent man. Toen Ehud de leveranties die
zij moesten opbrengen, had afgeleverd, vertrok hij met de
mannen die gedragen hadden, en bracht hen zoover terug,
tot zij geheel buiten gevaar waren, maar zelf keerde hij
19 op zijn schreden terug, tot bij de afgodsbeelden, welke te Gilgal l ) staan. Hij kwam weer te Jericho, en liet zich opnieuw
aandienen bij den koning met een geheime boodschap,
naar hij voorgaf. Opnieuw werd hij tot den koning toegelaten, in het voorvertrek. Toen hij voor den koning verscheen, zeide hij: Ik heb een geheime 'boodschap aan u,
o koning! De koning gebood toen „stilte". Daarop trokken
al de hovelingen en dienaars die bij hem stonden, zich terug.
20 De koning ontving hem toen, niets kwaads vermoedend,
in zijn eigen kamer op de koele bovenverdieping, waar hij
heelemaal alleen was 2 ). Toen Ehud met hem alleen was,
21 zeide hij: Ik heb een woord van God voor u! Op het
booren van deze woorden stond de koning op van zijn
1) Gilgal kan verschillende plaatsen aanduiden: le een plaats ten westen
van den Jordaan, in de buurt van Jericho, Jozua 5 : 9, 10; 2e een plaats in
het hartje van Kanaan, Jozua 10 : 7, 14; 3e een plaats, in Jozua 15 : 7 vermeld.
Volgens Keil wordt de laatste hier bedoeld.
2) „Een prive-vertrek bovenop het platte dak, waar een aangename koelte
heerschte" (Goslinga).
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zetel. Maar Ehud liep op hem toe, stak zijn linkerhand
nit, greep het dolkmes van zijn rechterheup en stak dat
22 met zulk een kracht in des konings buik, dat zelfs hit
handvat na het lemmet, in het lichaam drong. Het vet
van het lichaam sloot zich om het lemmet, en puilde uit').
Ehud trok het wapen niet terug maar liet het zitten.
23 Daarop ging Ehud naar buiten op de galerij die ron•
dom het huis liep. Maar de deur van het bovenvertrek,
waar de koning vertoefde, sloot hij achter zich en gren24 delde haar, voordat hij heenging. Nauwelijks was hij vertrokken, of de hovelingen en dienaars van den koning
kwamen terug, maar toen zij zagen, dat, zie, de deur van
het vertrek gegrendeld was, zeiden zij: hij is zeker bezig
zijn voeten te bedekken in de koele binnenkamer 2). Laat
25 ons wachten. En zij hebben toen gewacht totdat zij er
verlegen mee werden, maar zie, hij deed de deur van het
bovenvertrek maar niet open. Toen zijn zij eindelijk den
sleutel3) gaan halen om de deur van buiten af te kunnen
openen. En toen zij deze geopend hadden, zie, toen lag
hun beer daar dood op den grond.
26 Onderwijl zij zoo talmden, was Ehud echter ontvlucht.
Hij was de afgodsbeelden bij de grenzen van het gebied
dat de soldaten van Eglon bezet hielden, gepasseerd, en
ontvluchtte naar ,Seira op het ,gebergte.
27 Toen hij daar was aangekomen, blies hij onmiddellijk
op den ramshoren. Dat was op het gebergte van Efrain
het sein van verzamelen tegen den vijand. Op dat sein
kwamen de lieden van Israel van alle kant aanzetten, en
zij trokken tezamen onder aanvoering van Ehud het ge28 bergte af. Ehud ging voorop als aanvoerder. Hij riep den
strijd uit tusschen Israel en de Moabieten. Volgt mij dade1) De moeilijkheid in dit vers is, dat het onderwerp van het werkwoord
uitgaan niet gemakkelijk is vast te stellen, vgl. Goslinga en Keil. Goslinga neemt
ingewanden als onderwerp; de Statenvert.: drek; wij volgden de zuid-afrikaansche vertaling, Kaapstad, 1934.
2) Een euphemistische uitdrukking voor „zijn behoeften doen".
3) In de Oudheid kende men onze draaibare sloten niet. Men gebruikte voor
de deurafsluiting een grendel, die niet alleen van binnen, maar ook van buiten
kon worden dichtgeschoven door middel van een riem of door de hand (dat
heeft Ehud gedaan toen hij wegging), maar die men van buitenaf slechts door
middel van een sleutel kon wegschuiven. Zulk een sleutel gingen de knechten
hier halen. Voor afbeeldingen van zulke sleutels, zie Chr. Encyel., V, 199, 200.
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lijk, zeide hij, want de HEERE heeft uw vijanden, de Moabieten, in uw macht gegeven. En de Israelieten trokken
hem achterna. Zij daalden het gebergte af in de richting
van den Jordaan en bezetten de veren, i) de doorwaadbare
doorgangen van den Jordaan, in de richting naar Moab.
Zij lieten niemand over de rivier gaan. Op deze wijze sneden zij de Moabieten van hun achterland af en beletten hen
zoowel het terugtrekken als het halen van versterkingen.
De moabitische bezetting in de Jordaanvlakte bij Jericho
29 zat dus in de val. Toen hebben zij de worsteling aangebonden met deze afgesneden bezetting. En de lieden van
Israel hebben tocen, in deze worsteling, ongeveer t? en
duizend mannen van de Moabieten verslagen; alien forsche,
krachtige, goed gebouwde mannen. Geen enkele ontkwam.
Zoo werd Moab in die dagen vernederd onder Israels
30
h and.
Ehud was de man die de leiding in handen had genomen, in het geloof, dat Israel zijn vijanden overtrof in kracht,
indien het slechts geloof de in en gehoorzaamde aan den
HEERE, zijn God. De HEERE had dezen man gegeven,
omdat ,Hij het gebed van Zijn yolk had gehoord. Van Hem
was de uitredding gekomen. Van Hem kwam ook de rust
van tachtig jaar, welke nu, voor dit deel van Israel, volgde.2)
SAMGAR.

3 : 31 Na Ehuds richterschap, waarschijnlijk gedurende de
tachtigjarige periode van rust voor een deel van het land,
kwam Samgar, 3 ) de zoon van Anat. Hij woonde in een
der stamgebieden in het Westen, grenzend aan de streek
waar de Filistijnen 4 ) heerschten.
1) Overzet-veren had men in den ouden tijd niet. De veren waren plaatsen
waar men de rivier kon doorwaden.
2) Het yolk vormde in dezen tijd geen eenheid meer. Het was in vier ge
deelten uiteengevallen: het Overjordaansche, het Zuiden, het gebergte van
Efraim en het bergland van Galilea. Ehuds verlossing was beperkt tot het
derde deel, het bergland van Efralm. Van onderling contact tusschen deze
verschillende deelen was nauwelijks meer sprake.
3) Van Samgar is niet meer bekend dan bier wordt meegedeeld. Deze eene
daad is van groote beteekenis geweest; hij toonde door dit optreden, dat
Israel de vijanden kon verslaan met het eerste het beste wapen, indien het
maar in geloof den strijd begon.
4) Zie bij 3 : 3.
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Het land lag open voor de invallen van allerlei filistijnsche roolbenden'). Samgar echter versloeg een bends
van de Filistijnen met een verachtelijken ossenstok. 2) Dat
onaanzienlijke wapen was voldoende voor hem om zeshonderd man te verslaan. Alzoo heeft de 'HEERE ook in
hem een redder gegeven voor een gedeelte van het yolk.
DEBORA EN BARAK.

4 : 1 Na den dood van Ehud gingen de lieden van Israel
weer doen wat niet in overeenstemming was met den eisch
van het verbond. Zij verdreven de Kanaanieten niet. Zij
lieten rustig toe, dat de stad Razor, die indertijd door
Jozua was verbrand, omdat de toenmalige Jabin3), de
koning van Hazor4), de leiding had gehad van de koningen
van het Noorden in hun weerstand tegen Jozua, werd herbouwd. Blijkbaar hadden de lieden van Israel niets geleerd uit de kastijdingen. Zij deden opnieuw wat kwaad
was in de oogen van den HEERE. Daarom werd de straf
zwaarder. Eerst waren zij overgegeven aan een vreemde
als Kuschan-Rischataim5) ; daarna had de HEERE een
ouden vijand dichter bij huis, macht over hen gegeven.
Het werd nog smadelijker. Nu gaf !Hij hen over aan een
vijand, die woonde binnen het heilig erfland. Een vijand
lien Jozua, een kleine eeuw geleden, had overwonnen.
Dien zij echter niet hadden verdreven. d rat een schande!
Eon overwonnen vijand kreeg nu macht over hen!
2 De 'HEERE verkocht hen in de hand van Jabin, een
nakomeling van den eersten Jabin, dien Jozua had overwonnen. Deze Jabin regeerde weer in het herbouwde en
versterkte ;Razor. Zijn legeroverste was Sisera. Deze woonde
te Haroseth der heidenen6). Hij onderdrukte Israel.
1) Zie 5 : 6, 7.
2) „Een ongeveer 5 voet lange staf met aan het eene einde een ijzeren punt,
aan het andere een schoffelijzer" (Goslinga).
3) Zie Jozua 11 : 10-12.
4) De stad lag ten zuidwesten van het Hoele-meer, dus in het uiterste Noorden van het land.
5) Zie Richteren 3 : 8 v.v..
6) Misschien was er ook een Haroseth-der-Israelieten; het is echter niet
bekend. Gewoonlijk neemt men aan, dat dit Haroseth-der-heidenen lag aan de
beek Kison, aan den voet van den Karmel.
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3 Toen de nood echter groot werd, gedachten de lieden
van Israel aan hun Verlosser van ouds af, en rij riepen
tot den HEERE. Want zij konden en durf den niets doen
tegen den onderdrukker. ESisera beschikte immers over
een overmacht van negenhonderd ijzeren strijdwagens. Hij
heeft de Israelieten in het Noorden van het land zwaarder
en langer verdrukt dan Kuschan-Rischataim en Eglon,
namelijk gedurende twintig jaar.
4 De HEERE hoorde echter het geroep van Zijn yolk.
Hij was reeds bezig Zijn instrument gereed te maken om
hen to verlossen. Daar was in dien tijd in het midden van
het land een vrouw, die in haar omgeving Israel richtte,
in overeenstemming met den eisch en de inzettingen van het
verbond. Het was een heel bizonder verschijnsel, dat een
vrouw de rechtspraak pleegde en de wet des HEEREN
bij het yolk in eere bracht. De oorzaak van dat ongewone
verschijnsel lag in de eerste plaats in het verval van de
mannen. De mannen waren verflauwd in ijver voor de wet
des tHEEREN. Zij zochten gemeenschap met de Kanaiinieten. Van de priesters in den tabernakel, die het yolk
nit de wetten omtrent het verbond moesten onderwijzen,
ging geen invloed ten goede meer uit. Het optreden van
een vrouw was een teeken van de laksheid der mannen.
In de tweede plaats was het ook een teeken van Gods,
barmhartigheid. Nu er geen mannen meer waren om het
yolk van en uit het verbond te onderwijzen, gaf de HEERE
een vrouw, die Zijn naam en Zijn wet in eere hield. Deze
vrouw heette Debora. Zij was een pr9fetes, door den Heiligen Geest gedreven. Zij was gehuwd. Haar man heette
Lappidoth.
5 De plaats waar zij zitting hield om het yolk te onderrichten en recht te spreken overeenkomstig de inzettingen
van den IHEERE, was onder den palm, die naar haar
genoemd is: palm van Debora. Dat was tusschen llama
en 'Bethel, op het gebergte van Efrain. De lieden van
Israel in het middengedeelte van het heilige land, leerden
haar kennen en gingen tot haar met hun rechtszaken.
6 Toen de verdrukking van Jabin zeer zwaar was, Het
zij Barak tot zich roepen. Hij was de zoon van Abinliam,
uit Kedes in Naftali, uit de buurt van Hazor. Zij sprat:
tot Barak: De HEERE, de God van Israel, heeft dit bevel
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gegeven... Ga, trek opwaarts naar den berg Tabor') en
neem met u tienduizend man van de lieden van Naftali en
Zebulon, dan ,zal Ik, de HEERE, Sisera, de legeroverste van
7 Jabin met zijn vechtwagens en zijn legermassa naar u toe
trekken bij de beek Kison en Ik zal hen in uwe hand
:-..-even.
,
8 .Doeh Barak zag de strijdwagens van Sisera voor zich
en durfde het niet aan. Hij antwoordde haar: Aileen begin
ik niet aan de uitvoering van deze opdracht. Als u met
mij meegaat, zal ik gaan, maar zoo u niet meegaat, ga ik niet.
Dit antwoord kwam niet voort nit wantrouwen aan de
profetische gaven van Debora, maar uit ongeloof. Hij
geloof de niet, dat de HEERE machtig was om hem de
overwinning over den geduchten Sisera te geven. Door dat
ongeloof ontbrak hem heldenmoed voor de worsteling.
9 Toen sprak Debora: Ik zal stellig met u gaan, nu
gij dat eischt; maar nu een vrouw de sterkste in geloof
moet wezen, nu zal op den weg van strijd en overwinning
dien gij gaat, de eer straks niet veer u zijn. Zij zal aan
een vrouw gegeven worden. De HEERE zal Sisera overleveren in de hand van een vrouw!
Teen maakte Debora zich gereed en reisde terstond
met Barak naar Kedes in het Noorden, em aldaar de voorbereidingen te treffen voor den tocht naar den berg Tabor.
10 Overeenkomstig het goddelijk bevel heeft Barak de
strijdbare mannen nit Zebulon en Naftali samengeroepen
te Kedes. Ook nit naburige stammen kwamen er manner].
op, die gehoor gaven aan zijn oproep. Tenslotte had liki
tienduizend man bijeen. Dezen volgden hem naar den
Tabor. Debora ging ook mee.
11 Om het volgende goed te kunnen begrijpen, moeten
wij weten dat Heber de Keniet zich had afgescheiden vain
Kain2 ), den stamvader der Kenieten, van de nakomelingen van Hobab, den zwager van Mozes; en verder dat
deze Heber zijn tenten had gespannen tot in de buurt van
1) De berg Tabor ligt aan den noordoostelijken rand van de vlakte van
Jizreel. Het is een prachtige krijtkegel, tegenwoordig heet hij Dsjebel et-Tour,
562 meter hoog.
2) Deze naam duidt bier niet aan den oudsten zoon van Adam, maar den
stam der Kenieten, voorzoover deze stam met Israel was meegetrokken; vgl.
Num. 24 : 21 v..
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het eikenbosch te ZaUnaim, dat bij Kedes ligt.
Zoodra men aan Sisera had gemeld, dat Barak, de
zoon van Abiniiam, met een strijdmacht was opgetrokkcn
13 naar den berg Tabor, heeft Sisera al zijn strijdwagens, dat
waren negenhonderd ijzeren wagens, en al de manschappen die hij tot zijn beschikking had, uit Haroseth der
heidenen, samengetrokken in het dal van de beek Kison,
om tegen Barak op te rukken. Als Barak van den berg
afkwam, 1v-elide Sisera ';hem in de vlakte verpletteren.
Sisera wist echter niet, dat de HEERE hem juist daarheen
trok om Zelf hem daar te doen verpletteren door Barak.
14 Op dat tijdstip zeide DebOra tot Barak: Breek nu
op en val aan. Want dit is de dag, waarop de HEERE
Sisera in uw hand geeft! Rukt de HEERE Zelf niet your
uw aangezicht uit?
Toen rukte Barak van den steilen berg af naar het
dal van den Kison en zijn tienduizend mannen achter hem
15 aan. Zij overvielen Sisera. En de HEERE heeft door
buitengewone natuurverschijnselen Sisera's leger voor Israil
in verwarring gebracht, zoodat zij voor het scherpe zwaard
van Barak in verwarring de vlucht namen. In de verwarring van de katastrofale vlucht klom de legeroverste
16 Sisera van zijn wagen af om te voet te vluchten. Barak
vervolgde de wagens en het leger tot bij Haroseth der
heidenen. Het heele leger van Sisera werd door het scherpe
zwaard vernietigd. Daar bleef niemand over. Wat hadden
de gevreesde vechtwagens te beteekenen voor den HEERE
en voor Zijn yolk dat geloofde en gehoorzaamde?
17 Sisera, die van zijn wagen was geklomniten, vluchtte
op zijn voeten. Hij was in de buurt van Hebers tenten
gekomen, en hoopte in Hebers tent een schuilplaats te
vinden, omdat er vrede was tusschen Jabin, den koning van
Hazor, en het geslacht van Heber, den Keniet. Met die
overleggingen liep hij naar de tent van Jael, de vrouw
van Heber.
18 Jael kwam naar buiten, toen zij hem zag komen.
Zij liep Sisera tegemoet en herkende hem. Zij was van
harte den God van Israel toegedaan. Terwij1 de slag aan
den gang was, brandde zij van verlangen naar de overwinnig van het yolk des IJEEREN. Nu zij in den vluchteling
Sisera herkende, begreep zij, dat de HEERE hem en zijn
12
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leger in Israas hand had gegeven. Toen ontwaakte in haar
de lust om met Israel mee te strijden tegen den vijand. En
zij besloot het te doen met vrouwenwapens. Zij noodigde
Sisera vriendelijk uit: „Korn binnen mijn heer! Kom binhen bij mij! Wees niet bevreesd", zeide zij. Toen trad hij
bij haar binnen in de tent. Zij gaf den doodelijk vermoeiden man een ligplaats en dekte hem toe met een
deken.
19 Toen zeide hij tot haar: Geef mij toch wat water om
te drinken, want ik heb dorst. Zij nam echter den melkzak i) ,
maakte dien open, liet hem melk drinken uit een schaal en
dekte hem weer toe met de deken.
20 Daarna zeide hij: ,Ga nu bij den ingang van de tent
staan en wanneer er iemand komt en u vraagt: is hier
iemand? dan moet gij zeggen: neen.
21 Spoedig daarna lag hij in een diepen slaap. Maar Jael,
Hebers huisvrouw, nam een houten tentpen en greep een
zwaren hamer in haar hand, liep zachtjes op hem toe, en
dreef met zware slagen de pen dwars door de slapen van
zijn hoofd, in den grond. Zoo werd hij in zijn slaap bewusteloos en stierf2).
1) Melk werd bij de Bedoeinenstammen in een lederen zak bewaard en
koel gehouden, evenals wijn en water.
2) De vraag is, hoe wij over Jaels daad moeten oordeelen. Was deze daad
goed of kwaad? Verdient Jael lof of iblaam? Voor het beantwoorden van deze
vraag is beslissend, dat in het lied van Debora, Jael om haar daad openlijk
geprezen wordt: „Gezegend zij boven de vrouwen Jael" (5 : 24-27). Van dat
lied belijden wij, dat het is ingegeven door den Heiligen Geest. Zou de Geest
haar daad prijzen als zij niet prijzenswaardig was? Hiermee is de bovengestelde
vraag beantwoord. Wij moeten aannemen, dat Jael bij haar daad werd gedreven
door brandende liefde voor den HEERE en Zijn y olk. Zij hoopte vurig op de
overwinning van Israel. Zij haatte den tyran. De Kantteekenaars van den Statenbijbel zeggen, dat Jael deze daad bestaan heeft, niet uit eigen opzet, maar
omdat de Geest des HEEREN een heiligen ijver voor Jehova in haar verwekte.
Over de nianier waarop zij Sisera doodde, wordt gewoonlijk afkeurend gesproken, ook door hen die het bovenstaande onderschrijven. Zoo noemt S. G.
de Graaf, Verbondsgesch. I, 324, de wijze waarop Jael streed, niet te verdedigen.
Dr A. Kuyper Sr meent in „Vrouwen uit de H. Schrift", biz. 56, dat de wijze
waarop zij haar daad deed, niet door God is goedgekeurd. „Zij nam de toevlucht
tot laakbare slimheid", schrijft hij. Goslinga meent, dat niet te veroordeelen
valt, dat zij list gebruikte. Zijns inziens is Jael echter te ver gegaan en heeft
zij de grens tusschen list en bedrog overschreden.
Onze conclusie is: Jael wordt geprezen door den HEERE, dus is zij te prijzen.
Haar daad was niet volkomen. Wie zou dat durven beweren? Maar die onvol-
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22 En zie, juist kwam Barak in de omgeving, Sisera
achtervolgend. En Jael ging haar buiten, hem tegemoet,
en zeide tot hem: Kom mee, en ik zal u den man aanwijzen, dien gij zoekt. Toen hij bij haar binnenkwam, lag
Sisera daar dood op den grond, met de pen door de slaap
van zijn hoofd!
23 Zoo heeft God op dien dag voor Israel gestreden, en
Jabin, den beroemden en machtigen koning van NoordKanain, doen bukken voor de lieden van Israel. Israel
24 was verlost van de langdurige dwingelandij. Nu ging
omgekeerd de hand van Israel op Jabin, den beroemden
koning van Noord-Kansan, steeds zwaarder drukken, totdat zij hem uitgeroeid hadden met heel zijn macht, zulks
in overeenstemming met den eisch van het verbond des
HEEREN1).
LOFLIED VAN DEBORA EN BARAK2).

5 : 1 Op den grooten dag van de overwinning hebben Debora en Barak, de zoon van Abimiam, samen het lied
gezongen, dat uit DebOra's profetischen geest was opgeweicl,
komenheid van haar daad geeft ons geen recht om hoog van den toren te
blazen, alsof Jael immoreel zou hebben gehandeld. Zulk een beoordeeling van
Jaels daad kan geveld worden, wanneer men, op humanistisch standpunt, de
menschelijke persoonlijkheid als gaaf ziet, en geen, of onvoldoende oog heeft
voor de realiteit in deze kromme wereld. Zelfs Gods kinderen blijven in deze
kromme wereld ver van de volkomenheid, in hun goeden en rechten strijd voor
den Naam des HEEREN.
Voorts lette men op de oostersche zeden. James Neil wijst daarop in zijn
„Palestina en de Bijbel", 233. Hij merkt op, dat Jael alleen thuis was en dat
in geen geval een man, een vreemdeling, het recht had om haar tent binnen
te treden. De vrouwenafdeeling van de tent was ontoegankelijk voor den man.
Daarom was die afdeeling juist het eenige gedeelte van de tent waar hij verborgen kon blijven. Jael laat hem binnen. Wat kan zij anders? Sisera was zeker
vastbesloten om toelating of te dwingen. Uit het oogpunt van een Bedoeinenvrouw kon Jael echter geen grooter onrecht en zwaarder beleediging worden
aangedaan! 'Haar echtgenoot of broer zou verplicht zijn geweest haar te wreken
door Sisera bet leven te benemen. Neil schrijft: „Er zijn voorbeelden van
Arabische krijgslieden, die zich in de vrouwentent schuil hielden, maar altijd
volgde er het doodvonnis op, want erger inbreuk op de oostersche zeden laat
zich niet denken". Jael voltrekt het vonnis, dat Sisera zich op den hals heeft
gehaald, en hij valt als een eerlooze vrouwenschender. Jael is een heldin, van
dit standpunt bezien.
1) Zie Lev. 18 :24 v.; Dent. 9 : 1-6; 12 : 29 v., enz..
2) Dit prachtige lied geeft een levendige voorstelling van de geweldige wor45
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ter gelegenheid van den triomf over Jabins geduchte legermacht.
Hier volgt het lied.
(Lof aan den HEERE)
Omdat de legeraanvoerders als helden het yolk hebben aangevoerd in Israel;
omdat het yolk zich gewillig betoonde toen Barak
verzamelen blies, zullen wij den HEERE prijzen! Van Hem
was heldenmoed en gewilligheid!
Luistert, gij koningen van rondom! Leent het oor, gij
3
vorsten!
Wij zullen niet roemen in onze kracht. Ik zal wel
zingen. Maar tot eer van den HEERE zal ik zingen. Tot
eer van den God Israels zal ik psalmzingen!
4 HEERE, toen Gij uittoogt in Mozes' dagen uit het gebergte Seir, in het Oosten, Uw yolk, komend uit Egypte,
in het Westen, tegemoet;
toen Gij voortschreedt uit de velden van Edom, op weg
naar den Sinai, om daar Uw erfdeel to ontmoeten,
toen beef de de aarde, bewoog') de hemel,
en de wolken goten water uit2).
5 Bergen sidderden voor het aangezicht des HEEREN,
ook deze Sinai, de troonzetel waarop de HEERE neerdaalde.
Zij schudde voor het aangezicht van den HEERE, den
God van Israel.
Zoo zijt Gij opnieuw gekomen in majesteit!
Wie zou voor U niet sidderen?

2

steling tussrhen Israel en Sisera. Het is een geestdriftige jubelzang op de overwinning van Israel.
Het kan niet naar een vast schema, in strophen van gelijke lengte en bouw,
worden ingedeeld. De hebreeuwsche poezie volgt andere regels dan de nederlandsche. Rijm en strophenbouw ontbreken in , het hebreeuwsche vers. De eenige
indeelingsmogelijkheid ligt in den gedachtengang. Den gedachtengang kunnen
wij in enkele hoofddeelen onderscheiden, welke wij door opschriften aangaven.
1) Volgens de lezing van enkele handschriften der Septuagint; vgl. ook
Goslinga, Forte Verkl. I, 94.
2) Het geheele vers 4 is poetisehe beschrijving van de majestueuze natuurverschijnselen, die met de komst van den HEERE gepaard gingen.
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(Israels vernedering)
6

7

Welk een vernedering was gekomen over Uw yolk!
In de dagen van Samgar, de zoon van Anat, de held
die alleen over de Filistijnen triomfeerde,
en in de dagen van Jael, de heldin, die de vluchtende
Sisera doodde in haar tent,
was het met Israel zoover gekomen, dat de wegen verlaten lagen en de reizigers langs verborgen paden hun weg
zochten.
De dorpen lagen verlaten in Israel, verlaten.
Op het land was geen veiligheid meer,
totdat ik, DebOra, opstond;
ik een moeder in Israel, ben opgestaan.
(Oorzaak van die vernedering)

8

9

Wanneer men in Israel nieuwe goden verkoos, die de
vaderen niet hadden gediend,
dan drong de strijd door tot voor Israels poorten,
dan kwam de vijand voor de muren der steden.
finder de veertig duizend l ) strijders van Israel was
dan geen schild of speer te zien.
Niemand was in staat het land te beschermen tegen
den binnenvallenden vijand.
Mijn hart neigt zich naar Israels leiders, die nu gewillig
zijn opgetreden onder het yolk, met schild en speer. —
Prijst den HEERE!
Van Hem was die gewilligheid.
(Wekroep tot het yolk)

10

li

Merk op, o yolk!
Gij voornamen, die rijdt op blanke ezelinnen —
Gij, die in uw woning zit op weelderige tapijten —
Gij kooplieden, die langs den weg reist —
merkt op, denkt na!
beschouwt en overweegt wat de HEERE gedaan heeft!"
En gij, herders, die ver van het gedruisch der boogschutters, tusschen de drinkbakken vertoeft,

1) Natuur]ijk een rond getal, allerminst bedoeld als een opgave van het
aantal „soldaten" waarover Israel beschikte.
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bezingt ook daar de gerichtsdaden des HEEREN;
de rechtvaardige daden aan het landsvolk van Israel
bewezen!
Nu heeft het yolk des HEEREN de schuilhoeken in
de bergen verlaten,
en is weergekeerd binnen de muren der stad.
(Wekroep tot Debora zelf)
12

13

14

15

Waak op, waak op, DebOra!
Waak op, waak op, hef een lied aan!
Sta op, Barak!
fiord u aan tot den strijd!
Leid uw gevangenen weg, noon van AbinOam!
(Antwoord)
Toen, op mijn roep, is het overblijfsel van de edelen
afgetrokken naar het slagveld.
Toen is het yolk des HEEREN voor mij afgetrokken
onder de helden!')
Uit Efraim kwamen zij op, de helden, die hun woningen
geworteld hadden op het gebergte van Amelek.2)
Zij gingen achter u, Benjamin; onder uw mannen
togen zij heen.
Uit Machir3) traden de aanvoerders aan.
Uit Zebulon toog men voort onder den staf van Barak,
den troepenwerver.
Ook waren de vorsten van Issaschar bij Debora;
samen met de bovengenoemden.
Zooals Issaschars vorsten, toog ook Barak voort, gelijk
de bliksem.
In het dal van den Kison viel hij neer.

1) Wij volgen de lezing van de Septuagint. In den hebreeuwschen tekst is de
HEERE Zelf onderwerp van den zin. Daarin staat, dat de HEERE is afgetrokken
onder de helden.
2) Streek ten zuidwesten van Sichem, vgl. 12 : 15. Misschien hadden daar
vroeger Amalekieten gewoond.
3) Machir = de halve stam van Manasse, welke ten westen van den Jordaan
woonde. De halve stam die ten oosten van den Jordaan woonde, stamde ook
van Machir af, vgl. Jozua 13 : 31, maar deze helft wordt straks, in vers 17, naar
de landstreek waarin ze wonen, Gilead genoemd.
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Als de bliksem uit den hemel
stormde hij op zijn voeten van den Tabor den vijand
tegemoet.
(Geen antwoord op den roep)

16

17

18

Aan de beken van Ruben — groote voornemens des
harten!
Waarom bleeft gij zitten tussehen de veestallen?
Waarom bleeft gij luisteren naar het fluitspel van de
herders?
Aan de beken van Ruben waren de beraadslagingen
des harten groot! Maar tot de daad kwam Ruben niet!
Gilead bleef rustig aan den overkant van den Jordaan.')
En Dan — waarom bleef hij toeven bij de schapen?
Aser bleef zitten bij de kust van de groote Zee,
en bleef rustig bij zijn havens.
Maar Zebulon!
Zebulon is een yolk dat zijn leven niet heeft ontzien
tot den dood toe.
Ook Naftali niet, dat woont op de hoogvlakten.

(De strijd)
Koningen rukten aan.
19
Zij streden.
Wat hebben die koningen van Kaman geworsteld bij
TaUnach2),
bij de wateren van Megiddo!3)
Maar geen stukje zilver hebben zij ,gewonnen, ditmaal.
Van den hemel streden de sterren!
20
De sterren uit hun banen, streden met Sisera!
De beek Kison sleurde hun doode lichamen voort.
21
De beck van het bloedige treffen4),
de beck Kison!5)
1) De halve stam van Manasse woonde daar, en de stam van Gad, Jozua
13 : 25, 31.
2) Een kanaHnitische stad aan den zuidwestelijken rand van de vlakte van
Jizreel. Tegenwoordig een klein dorpje: Talinoek.
3) Waarschijnlijk ten noordwesten van Talinach.
4) Kedoemim komt alleen hier voor; waarschijnlijk samentreffen, ontmoeten.
5) De Kison is geen machtige rivier, maar een bergstroom, die aan alle
zijden bergbeekjes in zich opneemt. 's Winters, in den regentijd, zwellen zijn
49

Richteren 5 : 22—

22

Schrijd voort mijn ziel, schrijd voort met kracht!
Toen kletterden de paardenhoeven van het rennen,
van het rennen der helden in hun vlucht.
(Vloek)

23

Vloek de stad Meroz, zegt de Engel des HEEREN,
ja, vervloek ihaar burgers, omdat zij zelfs aan de achtervolging niet deel wilden nemen.
Zij zijn den HEERE niet komen helpen —
Zij zijn Hem niet tot hulp geweest onder de helden!
(Lof)

24

25
26

27

Maar gezegend boven de vrouwen, zij Jael,
de vrouw van Heber, den Keniet.
Gezegend zij zij boven de overige vrouwen die in
tenten wonen.
Toen hij water vroeg, de vluchtende onderdrukker,
gaf zij melk;
in een sierlijken drinkschotel bracht zij room.
Haar hand zocht naar de houten tentpen,
'haar rechterhand strekte zij uit naar den hamer der
werklieden;
daar hamert zij Sisera; doornagelt zijn 'hoofd,
verbrijzelt en doorboort den slaap van zijn hoof d.
Tusschen haar voeten kromp hij ineen, viel en lag
dood!
Tusschen haar voeten kromp hij ineen en viel.
Daar, waar hij ineenkromp, daar werd hij overweldigd.
(Sisera's moeder)

28

Uit het venster tuurde zij uit,
de moeder van Sisera.

wateren geweldig. Maar 's zomers worden alle beken droog. Eerst lager, in de
buurt van de kustvlakte, heeft hij altijd water. Met tragen loop bereikt hij de
zee bij Haifa. Bij den mond heeft hij een brecdte van 9 tot 12 meter en gewoonlijk niet sneer diepte dan 1 meter.
De Kison heeft meegestreden tegen Sisera's leger. Wij moeten denken aan
een vreeselijk onweer, met bliksem, donder en ontzaggelijke stortregens, waardoor de Kison in korten tijd een gevaarlijke bergstroom werd. Hoe gevaarlijk
zoo'n bergstroom kon zijn, deelt James Neil mee in „Palestina en de Bijbel".
blz. 14.
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29

30

Zij riep door het traliewerk l ) luid:
Waarom toeft toch zijn wagen?
Waarom komt hij niet?
Waarom blijft uit het getrappel van zijn. paarden?
De schrandersten van haar vorstinnen antwoordden
haar!
Doch zij herhaalde bij zichzelf haar woorden.
Zij antwoordden haar:
Zij hebben stellig buit gevonden en verdeelen die nu:
Een slavin; twee slavinnen voor iederen man —
Een buit van kleurige kleederen voor Sisera —
Een buit van kleurige kleederen, bont lewerkt —
Een bontgeborduurd kleed; twee bent geborduurde
doeken voor zijn hals.
(Conclusie)

31

Zooals hij, moeten al Uw vijanden omkomen, HEERE.
Maar die Hem liefhebben, zijn als de zon, opgaande
in haar kracht.
Toen kreeg het land veertig jaren rust.
GIDEON.

Inleiding.
6 : 1 De lieden van Israel gingen, na den tijd van Debora
en Barak, voort, om van den HEERE of to wijken en to
doen wat kwaad was in Zijne oogen. Zij zetten de uitroeiing van de Kanaanieten niet voort; de eerste eisch
welke de HEERE hun, in Zijn verbond, nadrukkelijk
gesteld had. Zij sloten zich zelfs al meer bij de heidensche
inwoners van het land aan, en dienden de bails en
astarte's 2 ). Teen heeft de HEERE hen overgegeven in de
macht van de Midianieten 3 ), een bedoeinen-volk, uit de
woestijngebieden van bet Oosten afkomstig. Gedurende
1) Glasvensters bestonden nog niet.
2) Zie de foot bij 2 : 11 en die bij 2 : 13.
3) De Bijbelsche mededeelingen over Midian zijn vrij vaag. In Genesis 25 : 2
wordt Midian in verband gebracht met Ketura, een vrouw van Abraham. Blijkens
Ex. 3 woonden Midianieten in het zuidoosten van het Sinai-schiereiland. Ook
woonde een deel van hen blijkbaar aan de oostelijke grenzen van Kanan.
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zeven jaren gaf Ilij hen over aan de ^Midianieten.
2 De macht van de Midianieten drukte zwaar op Israel.
Dat blijkt uit het feit, dat de Israelieten zich genoodzaakt
zagen, om de natuurlijke schuilplaatsen die de bergen
boden, voor zich in gereedheid te brengen: de holen en
de oude rotsburchten van de vroegere bewoners van
het land. Zij trokken zich, telkens als de vloedgolf der
Midianieten aankwam, daarheen terug. Niet, om zich uit
die versterkte schuilplaatsen te verweren, maar uitsluitend
om lijf, have en voorraden zoo veilig mogelijk te bergen
3 voor de roovers. Als een vloedgolf van roovers kwamen de
nomaden, in ontelbare drommen, elk jaar opzetten tegen
, den tijd dat de oogst rijpte. Bet waren niet alleen de
Midianieten. Ook de Amalekieten 1) en de Arabieren, alien
lieden uit het Oosten. Zij kwamen opzetten uit het Oosten,
4 trokken den Jordaan over, overstroomden de vlakte van
Jizreel, drongen vandaar de vruchtbare kustvlakten binnen
tot Gaza, in het land der Filistijnen toe. Zij sloegen hun
tenten dan op en roof den en verwoestten al het gewas tot
bet land kaal was. Zij lieten geen levensmiddelen, geen
5 schaap noch os noch ezel over in Israel. Want zij kwamen
opzetten, niet als soldaten, maar als bedoeinen met hun
vee en hun tenten. Zij vestigden zich tijdelijk in het land
vloeiende van melk en honing, alsof zij de bezitters ervan
waren. Als sprinkhanen in zwermen kwamen zij. Ontelhaar waren zij, en ontelbaar hun kameelen. Zoo vielen zij
telken jare het land binnen om het te berooven van vee
6 en oogst. Het land werd dientengevolge zeer verarmd.
De lieden van Israel begonnen in deze ellende den
HEERE aan te roepen. Dat wil niet zeggen, dat zij zich
tot den HEERE bekeerden. Zij roepen den HEERE aan
vanwege de Midianieten. De rechte wijze om Hem aan te
roepen, kenden zij echter niet meer. Van den eisch en de
belofte van Zijn verbond waren zij vervreemd.
7
Niettegenstaande die vervreemding, antwoordde de
1) De Amalekieten worden in Gen. 36 : 12 nakomelingen van Esau genoemd.
In Gen. 14 : 7 worden zij reeds aangeduid als „de keur der natien", waaruit wel
moet worden afgeleid, dat zij ouder zijn dan Esau, en sedert zeer vroege tijden
als het voornaamste yolk van het sinaitische gebied golden. In Mozes' tijd was
het een machtig y olk. Het streed bij Rafidim tegen Israel, Ex. 17 : 8, en haalde
zich den vloek des Heeren op den hals.
52

-6 : 13

HEERE. Toen de lieden van Israel tot Hem riepen van8 wege de Midianieten, zond Hij een profeet tot hen. Die
bracht de boodschap, die zij moesten hooren om tot het
inzicht te komen, Wie de THERE was, en dat hun wezenlijke nood niet gelegen was in de Midianieten, maar in hun
verbondsverlating. De profeet bracht maar een boodschap.
Die eene boodschap moest het yolk tot bekeering leiden.
Het licht der profetie was noodig om den HEERE zoo te
kunnen aanroepen, dat het Hem behaagde, en om eigen
nood recht en grondig te leeren kennen. De boodschap
die de profeet bracht, luidde aldus: Zoo spreekt de
HEERE, de God Israels: Ik Zelf heb ulieden opgevoenl
9 nit Egypte en ulieden verlost uit de slavernij. Ik Zelf heb
u telkens vrijgemaakt, uw benauwers voor u verdreven,
10 hun land aan u geschonken. En Ik heb tot ulieden ge.
zegd: Ik ben de HEERE uw God. Ik alleen. Gijlieden
moogt de goden van de Amorieten in wier land gij woont,
niet vreezen. Die of goden zullen u terugleiden in , de slavernij
waarvan. Ik u verlost ,heb. Maar gijlieden hebt niet naar
Mijn stem geluisterd, geen acht geslagen op Mijn gebod.
Deze profeet met zijn boodschap, was het eerste
blijk van de genadige verhooring van het 'gebed. De HEERE
wilde het licht van Zijn Woord weer ontsteken.
De roeping van Gideon.
6 : 11 Daarna kwam het tweede blijk van de genadige verhooring. De Engel des HEEREN 1) kwam op zekeren dag
als een mensch. Als een man ging Hij zitten onder den
terpetijnboom die te tOfra staat. Ofra was een dorpje in
het stamgebied van West-Manasse. Joas, de Abiezriet was
er dorpshoofd. Gideon, de zoon van Joas, was juist bezig
tarwe uit te kloppen op een vreemde plaats. Niet op den
vrijen dorschvloer, maar in den wijnpersbak. Zulks deed
hij op deze plaats, om de tarwe in veiligheid te brengen
voor de Midianieten. De Engel des HEEREN kwam in zijn
12 nabijheid. En Hij vertoonde Zich aan Gideon en sprak tot
hem: De 'HEERE is met u, — sterke held!
13
Gideon, die niet wist 'wien bij voor zich had, had veel
1 ) Zie noot bij 2 : 1.
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over de vernedering van zijn yolk gedacht. Hij liep daar
voortdurend mee rond. Daarom dacht hij bij het woord
van den man, niet aan zichzelf, maar aan zijn yolk. Hij
was van meening, dat het duidelijk was, dat de HEERE
niet met zijn yolk was. Daarom antwoordde hij: Och,
mijn heer, als de HEERE met ons is, waarom zijn dan al
deze dingen ons overkomen? Waar zijn dan al de wonderteekenen, waarvan onze vaders ons verteld hebben, als zij
van het verleden verhaalden en eindigden met de vraag:
Heeft de HEERE ons niet nit Egypte opgevoerd? Waar
zijn die nu? Nu heeft de HEERE ons verworpen en overgegeven in de macht der Midianieten.
Gideon zag de toestand van Israel in het rechte Hat.
Hij zag, dat de wezenlijke nood van het yolk niet was
gelegen in de Midianieten, maar in de kastijdende hand.
des HEEREN, die Israel overgaf in de macht der Midianieten.
14 Toen keerde de HEERE Zich tot Gideon. Want Hij
was -het, Die daar zat onder den boom. Zoo dicht was Hij
bij Zijn yolk, dat Hij kwam om met een van de mannen
van Israel te spreken van aangezicht tot aangezicht. Zijn
heerlijkheid en ontoegankelijke majesteit waren echter omhuld en verborgen. Hij sprak dan tot Gideon: Ga heen in
deze uw geloofskracht, dat de HEERE het yolk vrijheid
en voorspoed geeft of verdrukking en vernedering, en
verlos Israel uit de macht van de Midianieten! Ben 1k
Zelf het niet, Die u zend?
15 Maar Gideon, die nu begon te vermoeden, Wie tot
hem sprak, aarzelde. Hij geloofde het woord des HEEREN,
maar anderzijds was hij zich zijn geringheid bewust. Hij
vroeg: Och mijn Heer, waarmee zou ik Israel verlossen?
Wie ben ik? Zie, het geslacht waartoe ik behoor, is het
geringste van Manasse's stam en ik zelf ben de jongste
van mijn vaders familie.
16 Toen sprak de iHEERE tot hem: Niet vanwege de
machtige middelen waarover gij beschikt, zult gij de Midianieten kunnen verdrijven, maar omdat 1k met u zal zijn,
diarom zult gij de iMidianieten slaan met e'en slag, alsof
gij inplaats van ontelbare horden een man dooddet.
Toen begeerde Gideon, die onder het spreken al dui17
delijker bemerkte, dat hij met een bovenaardsche verschij-
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ping te doen had, een. teeken. Hij begeerde dat teeken niet
uit ongeloof, maar als een garantie om zijn geloof te bevestigen. Als ik dan genade in Uwe oogen gevonden heb, sprak
hij, Beef mij een teeken, dat Gij Zelf Die zijt, Die met
18 mij spreekt. Verwijder U toch niet van deze plaats totdat
ik terugkom met mijn offergaven en die voor U neerzet.
En .Hij vond het goed. Hij zeide: Ik zal blijven totdat gij
terugkomt.
19 Toen ging Gideon naar binnen en maakte een bokje en
een of a l) meel gereed voor den maaltijd. Van het meel
bakte hij overvloedig ongezuurde broaden. Het vleesch bereidde hij en deed hij daarna in een mandje. Het vleeschnat deed hij in een kom en bracht hij tot Hem, Die nog
steeds onder , den terpetijnboom wachtte. .Hij zette dat alles
20 voor Hem neer. Toen beval de Engel Gods hem om het
vleesch en de brooden op een rotssteen te leggen, daar
vlakbij, en om het vleeschnat daarover nit te gieten. Gideon
deed het. De groote steen was het altaar. De brooden met
21 het vleesch het offer. De Engel des HEEREN strekte teen
den staf, die in 'Zijn hand was, uit, en raakte met de punt
het vleesch en de ongezuurde broaden aan. Meteen vlamde
vuur uit de rots. Dat vuur verslond vleesch en ongezuurde
brooden als een offer. Intusschen verdween de Engel des
HEEREN uit Gideons gezicht. Gideon zag Hem niet meer.
Hij zat niet meer ,onder den boom.
Daar had Gideon nu het begeerde teeken, dat hem
garandeerde, dat de man die hem verschenen was, de
22 HEERE was. Maar het verschrikte hem, nu .hij bemerkte,
dat het de Engel van den HEERE was geweest. Hij zeide:
Och Heere HEERE! Ik heb den Engel des HEEREN gezien
van aangezicht tot aangeziebt! Zijn vrees was door zijn.
23 t,g eloof niet overwonnen. Maar de HEERE Zelf troostte
hem, en zeide, waarschijnlijk door een ingeving in zijn hart:
Vrede zij u! Vrees niet, gij zult niet sterven.
24 Uit dank en als teeken van zijn geloof, bouwde Gideon
op die plaats een altaar voor den HEERE. Dat was iets
heel ongewoons in die dagen in Israel. Men bouwde altaren
voor de baals, maar niet voor den HEERE. Gideon noemde
dit altaar echter: „De HEERE is vrede". Vrede met Zijn
1)

Meer dan 20 liter.
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Hij wil Zijn yolk niet in toorn vernietigen, maar het
verbond houden. Dat had de komst van den HEERE Zelf
Gideon duidelijk gemaakt. En daarvan deed hij in den
bouw van dit altaar met dezen naam, belijdenis. 1 ) Dit
altaar stolid nog op den dag dat de schrijver dit schreef,
te Ofra der Abiezrieten.
De eerste daad.
6 : 25 In den nacht, volgend op den dag waarop 'Gideon het
altaar voor den HEERE igebouwd had, gaf de HEERE
Gideon opdracht om den baalsdienst te Ofra uit te roeien
en den eeredienst van Israels 'God te .herstellen. Daar stond
namelijk te Ofra een altaar van den ibaH1 2 ) en , daarbij stond
'een paal, die de godin astarte 3 ) voorstelde. Dat altaar en
die gewijde paal mochten daar niet blijven staan. Het yolk
moest den ,HEERE alleen dienen. Daarom kreeg Gideon'
de opdracht om een van de stieren van zijn vader te nemen
en dien te offeren aan den HEERE. Het mocht niet een
wille'keurige stier zijn. Het moest zijn de tweede van zeven
jaar. Aldus moest in den zevenjarigen leeftijd van het Bier
tot uitdrukking komen, dat er tusschen dit offerdier en
de zonde van het yolk samenhang bestond. Na zeven jaren
van overgave aan de vijanden, komt de HEERE weer
terug om de gaven van Zijn yolk genadig aan te nemen.
Hij heeft Zijn trouw niet te niet gedaan.
Voorts zeide de HEERE: Breek het altaar van bawl,
dat met goedvinden van uw vader gebouwd is, of en hak
den heiligen paal om van ;de .godin astarte, welke paal
26 naast het altaar staat. Bouw dan een altaar voor den
HEERE, uw God, op den top van den berg waarop de
versterking van Ofra ligt. Bouw het altaar door steenen
1) Keil rnerkt op, dat deze verschijning (theophanie) veel overeenkomst vertoont met die welke aan Abraham in het bosch van Mamre is gegeven, Gen. 18.
Daar verscheen de Engel des HEEREN ook in een volledige menschelijke
gestalte als een reiziger; daar liet Hij Zich ook spijs voorzetten. Het onderscheid
is dit, dat de drie mannen, die tot Abraham kwamen, de hun voorgezette spijs
aannemen en eten, zich door Abraham dus laten onthalen, terwijl hier de
Engel des HEEREN het voedsel wel aanneemt, maar als een offer voor den
HEERE.
2) Zie de foot bij 2 : 11.
3) Zie de foot bij 2 : 13.
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op te stapelen naar het oude voorschrift voor den altaarbouw; bouw het als een altaar dat beantwoordt aan de
inzetting van Mijn verbond. Neem dan den tweeden slier
van zeven jaren en offer hem als een brandoffer, met de
stukken hoot van den heiligen astartepaal, welken gij
hebt omgehakt.
27 Toen nam Gideon tien 'mannen van zijn knechten,
van wie hij wist, dat zij .00k tegen den baalsdienst waren,
en deed wat de HEERE hem had opgedragen. Maar omdat
hij vreesde, dat zijn familie en de mannen van de plaats
het nooit zouden toelaten, deed hij het niet overdag maar
des nachts.
28 Toen de lieden van de stad 's morgens vroeg waren opgestaan, stonden zij voor een voldongen feit. Zie, het altaar
van den baba lag omvergeworpen en verwoest. De heilige
paal, die er naast had gestaan, was omgehakt. Voorts vonden zij de overblijfsels van het offer van den tweeden stier
op het nieuw gebouwde altaar op den top van den berg!
29 Met verbazing zeiden zij tot elkaar: Wie heeft dit gedaan? Toen men verder zocht en navroeg, bleek al spoedig, dat Gideon het gedaan had. Er waren teveel getuigen
bij geweest om het op den duur verborgen te houden. Weldra deed het gerucht de ronde: Gideon, de zoon van Joas,
heeft dit stuk begaan!
30 Toen kwamen de mannen van Ofra naar Joas en zeiden: Breng uw zoon uit. Ilij moet sterven! Omdat hij het
altaar van den bawl heeft omvergehaald en den heiligen
paal, die er naast heeft gestaan, heeft omgehakt. Wat zou
Joas doen? Hoe zou hij kiezen? Gespannen moet Gideon
de beslissing van zijn varier hebben afgewacht.
31 De genade des .HEEREN deed Joas de goede keuze
doen. Hij sprak tot ,de heele menigte die voor hem stond:
Wat nu? Als baals zaken verdedigd moeten worden, moet
gijlieden dat dan doen? Moet gij voor hem strijden? Moet
gij hem helpen? Kan hij zichzelf niet helpen als hij ,aan,,,o-erand wordt? Zal ik u eens wat antlers zeggen?
b t, • — Wie
het waagt om voor hem te strij den, die zal dezen morgen
nog gedood worden. Als baal een god is, laat hij dan voor
zichzelf strijden nu men zijn altaar heeft omvergeworpen!
Bij .dit krachtige woord van Joas bleef het.
32
Daarom werd Gideon vanaf dien dag Jerubbaal ge57
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noemd, naar deze gebeurtenis. Men zei namelijk, wat Joas
gezegd had: Laat baal met hem twisten omdat hij zijn
altaar heeft omvergeworpen.
De toerusting voor den strijd.
6 : 33 Het kwam weer zoover, dat al de Midianieten en
Amalekieten en de lieden van het Oosten met hun ontelbaren aanhang zich aaneengesloten hadden voor hun inval
in Kanaans vruchtbare streken. Zij waren den Jordaan
overgetrokken en schoven het vruchtbare dal van Jizreel
binnen, waar zij hun legerplaatsen opsloegen en zich voorloopig vestigden. Natuurlijk had Gideon in dien tusschen10 niet stil gezeten, maar veel met zijn menschen gesproken.
34 Nu moest de daad komen. En die kwam. De Geest
des HEEREN nam geheel bezit van Gideon. Hij maakte,
dat Gideon uit het geloof aan het Woord des HEEREN
leefde. Daarom vermocht Gideon alles, en durfde hij zijn
daad aan. Hij blies namelijk op de ramsbazuin. Dat was het
teeken van verzamelen. De eersten die kwamen om met
hem op te trekken, waren de menschen van zijn eigeri
35 geslacht: de Abiezrieten. Verder zond hij boodschappers
uit naar den geheelen stam van Manasse, voorzoover deze
stam ten westen van den Jordaan woonde. Ook Manasse
kwam, en volgde hem. Ook zond hij boden naar de noordelijke stammen, naar Aser, Zebulon en Naftali; en velen
uit deze stammen trokken naar de vlakte van Jizreel„,
Gideon tegemoet.
36 Toch had Gideon voortdurend te strijden met twijfel.
Het is niet gemakkelijk, om op den HEERE, den Onzienlijke te vertrouwen. Hij zeide tot den HEERE: Indien Gij
werkelijk door mijn hand Israel wilt verlossen, gelijk Gij
gezegd hebt, geef dan een duidelijk teeken om mijn geloof
37 te bevestigen, nu het er op aan komt. Zie, ik zal een
schapenvacht, het kleedingstuk van den herder, op den
open dorschvloer neerleggen, in den nacht. Wanneer de
yacht alleen nat zal zijn van den dauw, en heel de aarde
droog, dan zal ik daaruit de gevolgtrekking maken, dat Gij
door mijn hand Israel wilt verlossen, zooals Gij gezegd
38 hebt. En aldus gebeurde. Toen Gideon den volgenden
morgen vroeg was opgestaan, kon hij de schapenvacht
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uitwringen. Hij wrong er een schaal vol water uit, terwijl
de aarde rondom droog was. Het was of de wollen yacht
alle vocht tot zich had getrokken. Nog was de twijfel niet
overwonnen. Zou God het nog eens zoo willen maken, dat
39 het duidelijk werd, dat Hij bij hem was? Weer sprak
Gideon tot God: Laat Uw toorn toch niet tegen mij ontvlammen, wanneer ik nog een keer tot U spreek over deze
zaak. Laat mij nog een keer een proef nemen met de wollen yacht. Nu omgekeerd. Nu zij de yacht droog. De yacht
alleen, terwijl het land rondom vochtig zij van den dauw.
Dat zou nog wonderlijker zijn, omdat wol de eigenschap
40 heeft om vocht tot zich te trekken. In den volgenden nacht
heeft God echter alzoo gedaan. De wollen yacht alleen was
droog, maar overal op den grond was de dauw.

De schiftin,g van het yolk.
7:

1

Daarna liet Jerubbaal, dat is Gideon, al het yolk dat
uit de verschillende, genoemde stammen, naar hem was
toegestroomd, vroeg in den morgen opstaan en aantreden.
Zij hebben vervolgens hun legerplaats opgeslagen op een
terrein, gelegen boven de bron Harod. Het legerkamp van
de Midianieten lag nu ten noorden van hen. Vanaf den
heuvel More strekte de legerplaats der Midianieten zich uit,
de vlakte van Jizreel in. In noordelijke en westelijke richting zag Gideon niets dan bedoeinententen, al maar bedoeinententen.
2 Toen zeide de HEERE tot Gideon: Er is te veel yolk
bij u. Teveel voor Mij om de Midianieten in hun macht te
geven. Ik ben het toch, 'Die de overwinning geef. Als Ik
u de overwinning zou geven, terwijl gij met zooveel yolk
de Midianieten aanvielt, zou Israel zich tegen 'Mij kunnen
beroemen op eigen daden. Het yolk zou kunnen zeggen:
onze eigen hand heeft ons bevrijd. Die mogelijkheid moet
zelfs vermeden worden. Het yolk moet de gelegenheid niet
krijgen om te roemen op eigen kracht. Ontwijfelbaar en
onweersprekelijk moet blijken, dat Mijn hand Israel ver3 lost. Laat daarom ten aanhoore van het heele leger uitroepen, dat zij die wat bang en angstig zijn met het oog op
den komenden aanval, kunnen teruggaan. Zij kunnen langs
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een omweg van het gebergte van Gilead l), weer vertrekken naar hun haardsteden.
Deze bekendmaking had een onverwacht gevolg. Niet
minder dan twee en twintig duizend manschappen keerden
terug, van de twee en dertig duizend, die bij Gideon waren.
Tien duizend bleven achter. Nu was het leger van Gideon,
vergeleken met de menigte van honderd vijf en dertig
duizend2) Midianieten, waartegen het den strijd moest beginnen, uiterst gering geworden.
Maar het was nog te groot. Er moest geheel geen reden
overblijven voor Israel om zichzelf te beroemen. Het moest
onomstootelijk vaststaan, dat niet het getal, maar dat de
4 HEERE Zijn yolk redding had gegeven. Daarom sprak d6
HEERE tot Gideon: Nog is het yolk te talrijk. Laat ze atdalen naar het water van de beek Harod, dan zal Ikzelf
ze daar voor u uitzoeken. Degene van wien Ik u zeg: Deze
zal met u gaan, idie zal met u uittrekken. Maar elk van
wien Ik u zeg: Deze zal niet met u gaan, die zal met u niet
5 uittrekken. Toen liet Gideon de .mannen naar het water
afdalen om te drinken. En de HEERE zeide tot Gideon,
waarschijnlijk in diens -hart: Elk, die voorover op den
grond zal gaan liggen en met zijn tong van het water zal
lekken, zooals een hond lekt, .dien zult gij afzonderlijk
stellen. Eveneens zult gij apart zetten al wie op zijn
knieen zal bukken en het water met de hand naar zijn
6 mond zal brengen. Het getal van hen, die voorover liggende
lekten als een hond, was driehonderd man, maar al de
overigen, dus negenduizend en zevenhonderd man, gingen
op liun knieen liggen om het water te scheppen met de
7 hand naar den mond. Toen zeide de HEERE: Door de
driehonderd man, die gelekt hebben, vooroverliggende,
zal Ik ulieden verlossen en de Midianieten in uw hand
overgeven. Door deze mannen, die hoofdzakelijk uit uw
eigen omgeving zijn, Abiezrieten, zal Ik de overwinning
geven. Al de andere manschappen kunnen teruggaan naar
hun woonplaatsen.
8
Deze driehonderd namen nu de rantsoenen in ont1) Wij volgen hier den masoretischen tekst, ofschoon de beteekenis van deze
woorden niet geheel duidelijk is.
2) Zie 3 : 10.
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vangst van de rest, zoodat zij ruim genoeg hadden, en
ook de ramsbazuinen. Van dit kleine leger was elke man
uitgerust met een levensmiddelenkruik en een ramsbazuin.
Waarschijnlijk speelde Gideon het veldtochtsplan reeds
door het hoof d, toen hij dit zoo regelde dat elk van de
driehonderd een kruik en een bazuin tot zijn beschikking
had. Gelijk de HEERE bevolen had, liet Gideon al de
andere manschappen, negenduizend en zevenhonderd in
getal, naar hun tenten gaan. Slechts de driehonderd mannen hield hij bij zich over. Een groepje dat in het niet
verzonk, vergeleken bij het leger der Midianieten, dat beneden hem, in de vlakte lag. Met dit kleine getal moest
hij optrekken. Zijn daad moest ten voile een geloofsdaad
zijn. De ,overwinning moest als een geschenk des HEEREN
openbaar worden.
De aanval.
7 : 9 Den volgenden nacht gebeurde het, dat de HEERE
door ingeving tot Gideon sprak. Hij zeide tot hem: Sta op!
Daal met uw leger al in het kamp van den vijand, want 1k
10 heb het geheel in uw macht gegeven. Indien gij er echter
tegenop ziet om met uw legertje de tienduizenden Midianieten aan te tasten, ga dan eerst met uw knecht Pura
naar beneden, besluip het kamp en beluister den vijand.
11 Daar zal uw geloof gesterkt worden. Daar zult gij uit hun
eigen mond hooren, wat Ik u zeg, dat Ik hen in uw hand
geef. Dat zullen zijzelf voor uw ooren tot elkaar zeggen.
Gij zult dan hooren hoe vreesachtig zij zijn en hoe alle
moed om u te overwinnen, hun ontbreekt. Gij zult uit het
gehoorde moed putten om de ongelijke worsteling te beginnen. 'Onbevreesd zult gij daarna met uw driehonderd
man naar het vijandelijk kamp afdalen.
Toen ging 'Gideon met zijn knecht Pura naar beneden.
Hij daalde of tot aan de uiterste voorposten van de gewapende macht der vijanden. Deze gewapende macht bestond
uit mannen, die voor den strijd waren uitgerust. Zij moesten den legertros van vrouwen en kinderen en beesten en
12 vee bewaken. De Midianieten en Amalekieten en al de
lieden van het Oosten, hadden zich in de vlakte verspreid,
zoo talrijk als een sprinkhanenzwerm. Hun kameelen waren
13 ontelbaar als het zand aan het zeestrand. Toen Gideon de
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uiterste voorposten van de gewapende macht der Midianieten bereikte, zie, toen hoorde hij in het duister opeens
een man spreken. Die man was juist bezig aan een ander
zijn droom te vertellen. „Wel", zeide hij, „ik heb daar
gedroomd, dat een hardgebakken gerstebrood de legerplaats
der Midianieten kwam binnenrollen. Het rolde tegen de
tent en sloeg die om. Deze stortte ineen en kwam totaal
ondersteboven te liggen. Het was een ravage van belang!"
14 Daarbij zei de ander: „Dat gerstebrood, het onaanzienlijke
brood der armen, is niets anders als het zwaard van Gideon,
den zoon van Joas, den Israeliet. God heeft de Midianie15 ten en het heele kamp in zijn macht gegeven."') Toen
Gideon het verhaal van dezen droom en zijn uitlegging
gehoord had, knielde hij neer in den nacht en aanbad den
HEERE. Hoe duidelijk was hem nu gebleken, dat de angst
zich in de harten van deze mannen had genesteld. Dat
was van den HEERE. Hij had dit talrijke leger rijp gemaakt voor de nederlaag.
Daarop keerde hij terug naar het leger van Israel. Daar
gekomen, gaf hij onmiddellijk het bevel: Opstaan! Maakt
u gereed voor den aanval! Op staanden voet! Want, zeide
hij, de HEERE heeft het leger der Midianieten in uwe
hand gegeven. Hij heeft het gezegd. En Hij heeft het mij
ook getoond!
16 Toen verdeelde Gideon zijn legertje van driehonderd
man in drie gelijke aanvalscolonnes. Deze moesten van
drie zijden de gewapende macht van de Midianieten n.aderen. Aan iederen man Het hij een ramsbazuin en een
leege kruik in handen geven. En in de leege kruik, een
17 brandende fakk.el. Daarna gaf hij zijn bevelen. Tot zijn
1) Keil merkt op, dat deze droomuitlegging in de gegeven omstandigheden
voor de hand lag. 'Gideons naam was blijkbaar bekend geworden. Het gerstebrood als voedsel van de arme volksklasse, was een voor de hand liggend symbool voor Israel, dat in de oogen van de Midianieten gering werd geacht. Het
ontwaken van Israel onder Gideons leiding was bij de Midianieten niet onbekend gebleven en heeft hen angstig gemaakt. Die innerlijke angst kon zich
gemakkelijk manifesteeren in een droom, waarin verwoesting over het kamp
kwam. Ook de vorm van den droom is gemakkelijk verklaarbaar. Voor de
non'iaden is de tent hun burcht, hun rijkdom. De akkerlieden stellen zij zich
gemakkelijk voor als broodbakkers. Gods hand heeft den angst in de harten
verwekt. Die hand heeft ook den droom gegeven, en wel op dit moment, zoodat
Gideon hem moest hooren en door droom en uitlegging bemoedigd word.
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eigen aanvalsgroep zeide hij: Let goed op mij, en doe mij
precies na. Let vooral op, wanneer ik de uiterste voorposten van den vijand bereikt heb. Wat ik dan doe, moet
18 gijlieden mij precies nadoen. Tot de andere groepen sprak
hij: Wanneer ik, en alien bij mij, op de ramsbazuinen
blazen, dan moet gijlieden ook op de ramsbazuinen blazen
zoo hard als igij blazen kunt! Rondom het heele vijandelijke kamp moet dat blazen gelijktijdig beginnen. Voorts,
moet gij alien denzelf den strijdkreet uitstooten: Voor den
HEERE en voor Gideon.
19 Zoo trokken de drie groepen onder bedekking der
duisternis naar beneden. Gideon en de honderd man die
bij hem waren, bereikten de uiterste voorposten van het
vijandelijk legerkamp bij het begin van de middeiste nachtwake. Even te voren was de wacht afgelost. Alles was in
diepe rust. Terstond gal Gideon het sein. En alien bliezen
op de ramsbazuin en sloegen , de kruiken die zij in de
20 hand hadden, in stukken. Hetzelfde deden ook de andere
colonnes. De drie colonnes bliezen op de ramsbazuinen
zoo hard als zij maar konden. Zij braken de kruiken. Grepen met hun linkerhand de brandende fakkels, terwijl zij
in de rechter de ramsbazuinen hielden, am te bazuinen.
Daartusschendoor schreeuwden zij hun strijdkreet: Het
21 zwaard van den HEERE en van Gideon! Terwiji zij
bliezen, schreeuwden en met hun fakkels zwaaiden, bleven
zij staan waar zij stonden. Elke man bleef op zijn plaats.
Aan de verschillende kanten van de legerplaats. Niemand
begaf zich naar de vijanden. Zij staken geen zwaard uit.
Maar heel het leger van den vijand, opgeschrikt uit
den slaap door het bazuingeschal en geschreeuw, daarna
in wijden omtrek fakkels ziende, waant zich omsingeld en
in de pan gehakt. Men draaft door elkaar, roept en
schreeuwt en zoekt zijn leven te redden in een wanhopige,
or delooze vlucht.
22 Terwiji de driehonderd mannen van Gideon niet anders doen dan, met hun fakkels in de hand, maar blazen
op de bazuin, heeft de HEERE door de paniekstemming
bij de vijanden, het zwaard van den een tegen den
ander gekeerd. Duisternis en angst beletten de vluchtenden elkaar te herkennen. De een strijdt met den ander.
Elk waande zich tusschen vijanden en trachtte zich met
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het zwaard doortocht te verschaffen. Ten laatste vlood heel
het leger, voorzoover het kon ontkomen, in de richting
van Beth-Sitta'), en naar Sereda 2) tot aan den oeyer van
Abel-Mehola3 ) boven Thabat.
Dc achtervolging.
7 : 23 Toen werden op Gideons bevel de manschappen van
Israel uit Naftali en Aser en uit den geheelen stain
'Manasse ten westen van den Jordaan, die hij naar huis had
laten terugkeeren, weer opgeroepen om deel te nemen aan
de achtervolging. Deze begonnen onmiddellijk met de
24 achtervolging en jaagden de Midianieten na. Eveneens
zond iGideon boodschappers uit in het geheele bergland
van EfraIm, dat zich in zuidoostelijke richting uitstrekte
tot aan het Jordaan-gebied. Die boodschappers brachten
dit verzoek tot het yolk: Trekt bergafwaarts de Midianieten tegemoet in het Jordaandal. Snijdt hun de toegang
tot de veren af, tot bij Beth-Bara en den Jordaan. Op deze
boodschap verzamelden zich alle mannen van Efraim en
bezetten de veren tot in de buurt van Beth-Bara en den
25 Jordaan. Zij kweten zich zoo goed van hun werk, dat zij
zelfs twee vorsten van de Midianieten gevangen genomen
hebben. Deze heetten Oreb4) en Zeeb5). Oreb hebben zij
gedood bij de rots Oreb, en Zeeb bij de wijnperskuip van
Zeeb. Beide plaatsen hebben dus hun naam aan deze gebeurtenis ontleend.°) Na deze gevangenneming bleef men
de Midianieten achtervolgen tot over den Jordaan. De
hoof den van Oreb en Zeeb namen zij mee als bewijsstukken van hun wapenfeit, om deze aan Gideon te toonen.
Die brachten zij bij hem aan den overkant van den Jordaan, waar Gideon met zijn troep reeds was gekomen vo5Or
de anderen, wij1 hij zelf de achtervolging het eerst had
1) Men meent dezen naam terug te vinden in het tegenwoordige Schatta, gelegen aan den weg die uit de Jizreelvlakte naar Beth-Sean (thans: Beisan) leidt.
2) Algemeen geidentificeerd met Zarthan, zie 1 Kon. 4 : II. Wellicht thans:

Tell es Sarem.
3) De geboorteplaats van Eliza; 1 Kon. 19 : 16; 4 : 12.

4) Oreb = raaf.
5) Zeeb = wolf.
6) In Jesaja 10 : 26 wordt dit als een geweldig wapenfeit in herinnering gebracht. Blijkbaar is daar een groote slachting onder de Midianieten aangericht.
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ingezet. Daardoor had hij op alle anderen een voorsprong.
8 : 1 Then de mannen van Efraim Gideon daar aantroffen,
traden zij alles behalve vriendelijk op. Zij lieten blijken,
dat zij de overwinning niet zagen als een geschenk van den
HEERE. En zeker niet uitsluitend als een geschenk van
Hem. Zij traden Gideon met verwijten tegemoet. Duidelijk
bleek, dat zij zich gepasseerd gevoelden, omdat Gideon hen
niet had laten roepen voor de aanval begon. Vooral hen,
Efraimieten, die zich zoozeer lieten voorstaan op hun
voorrang onder de stammen. Zij zeiden tot Gideon: Wat
beteekent dit eigenlijk, dat u ons aangedaan hebt, door ons
niet te laten roepen toen gij zijt uitgetrokken tegen de
2 Midianieten? Zij maakten hem heftige verwijten. Zij ,hadden
de eer van den strijd willen hebben! Alsof den HEERE de
eer niet alleen. toekwam! Maar Gideon gaf een antwoord,
dat getuigde van groote wijsheid en zelfbeheersching, twee
uitnemende leidershoedanigheden. Hij vroeg: Wie heeft
nu ,eigenlijk meer gedaan dan gijlieden? ifletgeen ik gedaan
heb, wat is het in vergelijking met wat gijlieden gedaan
hebt? Is de nalezing van Efrain niet beter dan de wijn.
oogst van Abiezer? Is hetgeen gij gedaan hebt tijdens de
achtervolging niet veel .belangrijker dan dat, wat ik met
3 mijn driehonderd Abiezrieten gedaan heb? God heeft de
vorsten Oreb en Zeeb in uw hand, niet in de mijne, gegeven.
En wat heb ik eigenlijk kunnen verrichten, vergeleken met
den slag, dien gijlieden geslagen hebt. Toen Gideon op deze
wijze gesproken had, bedaarde hun opgewondenheid wel,
maar zij gaven toch niet Gode alleen de eer.
4 ,Diezelfde ongeloofshouding kwam nog sterker uit,
toen Gideon met zijn driehonderd man den Jordaan was
overgestoken, en, moe van de achtervolging, bij Sukkoti)
aankwam. In Sukkot wilden zij zich graag verkwikken voor
5 zij de achtervolging zouden voortzetten. Gideon vroeg
daarom aan de lieden van Sukkot om brood. Geef toch
eenige ronde brooden voor de mannen die mij volgen, zeide
hij, want zij zijn moe. Ik ben namelijk bezig Zebach
Tsalmuna, de koningen van de Midianieten, te achter6 volgen. Maar de leidslieden van Sukkot waren laf en bang
en ongeloovig. Zij aanvaardden de ,hulp, die God Zijn yolk
1) Sukkot = hutten. Plaats gelegen ten zuiden van de Jabbok, Gen. 33 : 17.
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bereid had, niet. Zij beef den voor de mogelijke wraak van
de Midianieten wanneer zij hulp zouden verleenen aan
Gideon, en zij weiger iden den geringen ,steu,n, welken
Gideon vroeg. Bovendien hoonden zij Gideons legertje,
alsof het tegen zoo'n machtigen vijand toch niets zou kunnen uitrichten.!Smalend vroegen zij: Is de afgehouwen hand
van Zebach en Tsalmuna reeds in uw hand, dat wij brood
aan uw leger zouden moeten geven? Hebt ;hij de overwinning al behaald? Hoe verblind waren deze menschen in
hun ongeloof, dat zij nog niet zagen, dat Gideon inder7 daad de overwinning had behaald. Toen dreigde Gideon
hen. Dat ongeloof zou hij straffen, zoodra de HEERE hem
ook de laatste overwinning gegeven had. Hij sprak: Wanneer de HEERE Zebach en Tsalmuna in mijn macht Beef t,
zal ik uw naakte ruggen dorschen met woestijndorens en
distelen.
8 Eenzelfde ongeloofshouding vond .hij bij de inwoners
van Pnuell). Toen hij van Sukkot opwaarts trok naar
Pnuel en daar op dezelfde wijze sprak met de mannen dier
stad, ,gaven de lieden van Pnuel hem hetzelfde antwoord
9 als die van Sukkot. Daarom sprak hij tot de mannen van
Pnuel: wanneer ik met vrede terugkom, zal ik dezen
burchttoren, de sterkte en trots van uw stad, omver laten
halen.
10 Intusschen waren Zebach en Tsalmuna in Karkar. Zij
waren daar met hun sterk gedund, maar nog altijd talrijk
leger. Zij hadden nog viiftien duizend man bij zich. Dit
was de rest van het gansche leger van Arabieren en lieden
van het Oosten, dat zij gehad hadden. Het aantal der gevallenen beliep de honderd en twintig duizend man. Allen
mannen die het zwaard konden hanteeren. Vrouwen, kin11 deren en grijsaards zijn hier buiten rekening gelaten. In
Karkar waren zij tot rust gekomen. Zij meenden, dat de
achtervolging afgeloopen was. Die rust kwam hun echter
duur to staan. Gideon trok namelijk opwaarts, langs den
„weg der tentbewoners", een karavaanweg vanaf de bedding
der Jabbok. Eerst hield hij die bedding tot voorbij Pnuel.
Daarna ging hij langs genoemden weg in oostelijke richting
van Nobach en Jogbeha. Daar overviel en sloeg hij het leger,
1) Pnuel is wel hetzelfde als Pniel.
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dat onbeschermd en open, geen kwaad vermoedend, zich
12 had neergelaten. Zebach en Tsalmuna sloegen op de vlucht.
Maar Gideon joeg hen achterna. En het gelukte hem om
de twee koningen ,der Midianieten, Zebach en Tsalmuna,
gevangen te nemen, nadat hij het heele leger had in verwarring gebracht en uiteengejaagd.
Daarna keerde Gideon, de zoon van Joas, als overwin13
naar terug uit den strijd. ^Hij kwam nu vanuit het Zuiden,
langs den pas van Cheres naar de Jabbok, om zijn bedreiging aan .de inwoners van Pnuel en Sukkot uit te voeren.
14 In de buurt van Sukkot ving hij een jongen op, die thuis
hoorde bij de menschen van Sukkot. Dien jongen ondervroeg hij. Van hem kwam hij te weten wie de oudsten en
leiders van de stad waren. Die jongen ,schreef namelijk de
hoof den en leiders van Sukkot voor hem op. Het waren er
15 zeven en zeventig. Toen trok Gideon Sukkot binnen en
sprak tot de lieden van de stad: Hier zijn nu Zebach en
Tsalmuna omtrent wie gijlieden mij bespot hebt, toen gij
zeidet: Is de afgehouwen handpalm van Zeba en Tsalmuna
al in uw hand, dat wij verplicht zijn om aan uw vermoeide
16 manschappen brood te geven? Hier zijn ze nu! Daarop
nam hij de ondsten van de stad en de woestijndorens en
distels, waarvan hij gesproken had. En hij liet die mannen
daarmee kennismaken, gelijk hij gedreigd had. Hij strafte
hun ongeloof streng.
17 Daarna trok Gideon naar Pnuel en wierp den burchttoren van de stad omver. Hierbij lieten verscheidene mannen der stad het leven, omdat zij tegenstand boden.
Zoo tuchtigde Gideon de bewoners van beide steden,
omdat zij zich niet slechts uit laffe, zelfzuchtige motieven
hadden onthouden van deelname aan de achtervolging,
maar wijl zij zelfs Gideon en zijn strijd gehoond en bespot
hadden. In dien hoon tegen Gideon, hadden zij den HEERE
gehoond, Die Gideon had geroepen tot redder van Zijn
-yolk.
18 Daarna trok Gideon terug over den Jordaan. De beide
koningen der Midianieten voerde hij mee, om hen in de
plaats waar zijn vaderlijk huis stond, te , Ofra, te straffen
voor hun wreedheid jegens zijn broeders, die zij in het
open veld vermoord hadden. Toen zij te Ofra gekomen
waren, stelde Gideon hen terecht. Hij liet hen voor zich
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brengen en stelde hun de vraag: Hoedanige mannen waren
dat, die gij bij Tabor hebt doodgeslagen? Zij antwoordden:
Het waren mannen gelijk als u. leder van hen zag er nit
19 als een koningszoon. Toen zeide Gideon: Het waren mijn
eigen broeders, zonen van mijn ,eigen moeder. Zoo waarachtig als de ,HEERE leeft, als ,gij hen in het leven gelaten
had, ik zou u niet dooden. Maar nu veroordeel ik u ter
20 dood om den moord op mijn broeders te wreken. Na dit
vonnis liet Gideon het bevel volgen tot Jether, zijn oudsten
zoon: Sta op! Dood hen! Hij gaf dit bevel aan zijn zoon
om deze koningen den smaad aan te doen, dat zij, machtige
vorsten als zij geweest waren, door de hand van een knaap
geveld zouden. worden. Maar zijn zoon trok het zwaard
21 niet uit, omdat hij bang was. Hij was nog zoo jong. Toen
zeiden Zebach en Tsalmuna: Sta gij zelf op en val op ons
,aan. Want zooals de man is, is zijn kracht. Dit is geen
kinder- maar mannenwerk. Toen stond Gideon op en doodde eigenhandig Zebach en Tsalmuna. Hij nam zelf al
hun schatten: de kleine zilveren of gouden maantjes, die
als sieraden aan ide halzen van hun kameelen hingen. Dat
was zijn eigen buit.
Gideons regentschap.
8 : 22 Toen de achtervolging beeindigd was en de mannen,
die uit de verschillende ‘stammen, van Manasse, Aser, Zebulon en Naftali, daaraan deelgenomen hadden, weer huiswaarts konden gaan, kwamen deze mannen met een verzoek. Deze mannen, die eerst door den gemeenschappelijk
doorstanen druk hun saamhoorigheid hadden gevoeld en
nu, in den strijd, Gideons leiderschap hadden leeren waardeeren, zeiden tot Gideon: Wees koning over ons! Heersch
erfelijk over ons! Gij en uw zoon en uw kleinzoon. Het
koningschap komt u toe, want gij hebt ons verlost uit de
macht van de .Midianieten. En wij gevoelen behoefte aan
een centraal gezag, aan het bezit van een vorst, zooals de
23 kanaanitische volken dat ,00k hebben. Dit verzoek ging
niet van den HEERE uit. Deze mannen begeerden een
koning, omdat de heerschappij van den HEERE voor hen
niet genoeg was. Doch Gideon weigerde. Hij besefte zuiver
de grenzen van zijn roeping. Hij wist, dat de HEERE hem
niet had geroepen tot het koningschap, maar om het yolk
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van de Midianieten te verlossen. Hij antwoordde den mannen: Ik zelf wil over u niet heerschen en ook mijn zoon
mag geen koning over ulieden zijn. De HEERE is uw
Koning en Hij zal over ulieden regeeren. Daarbij moet
gij blijven.
24 Toch gedroeg Gideon zich later min of meer als een
oostersch worst. Hij ging maatregelen nemen om de plaats,
die de HEERE hem onder het yolk gegeven had, veilig
te stellen voor de toekomst. Hij zeide tot de mannen: Laat
ik u een verzoek doen: Laat ieder mij uit zijn persoonlijken
buit een ring geven! De verslagen vijanden hadden name14 gouden ringen gedragen. Dat was bij de Ismaelieten1),
waartoe de Midianieten behoorden, gewoonte. Zij waren op
25 gouden
ringen verzot en ieder droegbdie. .Toen antwoordden
r,
zij: Wij zullen die met genoegen geven. En zij spreidden
een mantel uit. Iedereen wierp daarop een ring van zijn
26 buit. Het gewicht van het totaal aan gouden ringen dat
Gideon gevraagd had, bedroeg duizend en zevenhonderd
sikkels2) goud. Bij idit gewicht zijn niet meegeteld de
maantjes van de halzen der koningskameelen, welke Gideon
persoonlijk ten buit gevallen waren, en ook niet de oorbeilen en purperen gewaden, welke de midianitische koningen gedragen hadden. Ook zijn niet meegeteld de snoeren,
die aan de halzen der koningskameelen geweest waren.
Dit alles heeft Gideon als zijn particuliere bijdrage nog
toegevoegd aan de zeventienhonderd sikkels, die het yolk
27 vrijwillig gaf. Voor al , dit goud liet Gideon een kostbaar,
met goud bestikt en met edelsteenen bezet, hoogepriesterlijk schouderkleed 3 ) vervaardigen. Dit priesterkleed heeft
hij in zijn stad, Ofra, een plaats gegeven als een belangrijk
stuk voor een heiligdom. Hij liet er alvast een eeredienst
voor inrichten! Er kwam dus een heiligdom te Ofra, waar
men het ,aangezicht des HEEREN kon zoeken en waar men
Hem kon vragen om openbaring van Zijn wil door de
1) Zie Gen. 25 : 12-18.

2) Sikkel = gewicht. Wijst op het oude gebruik om het geld te wegen, wijl
men geen munteenheden als betaalmiddel bezat. Volgens Bijb. Kerkelijk
Woordenboek I, 280, bedroeg een Sikkel goud 1 /0 deel van ons kilogram.
3) Het schouderkleed (eefood) is het opperkleed van den hoogepriester, dat
met schouderbanden words bevestigd om het bovenlichaam. Bij dat opperkleed
behoort de borstlap. De hesehrijving daarvan kan men vinden in Exodus 28 en 39.
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Urim en Tummim. Dit was een groote misstap. Blijkbaar
wilde hij ,Ofra doen concurreeren met Silo. Maar de
HEERE had het makers van zulke illegale heiligdommen
verboden. De gevolgen bleven niet uit. Heel Israel, voorzoover het in het Noorden van het land woonde, ging in dit
onwettig heiligdom den HEERE en zijn verbondseisch verlaten! 'Ook voor Gideon en zijn huis is dit heiligdom een
valstrik geworden. Gideon greep hier op eigenwillige wijzc
in in het ambt van de aaronitische priesters. Hij deed
alsof hij kon beschikken over den dienst des HEEREN.
Dat kon de HEERE niet ongewroken laten. Het gevolg was,
dat Gideons eenvoud wegging. Hij verhief zich boven de
ordinantien van den HEERE! Hij vergat, dat hij slechts
een dienstknecht van den HEERE moest zijn, en meer niet.
Gideons eind.
8 : 28 Dit is dan het einde van ide overheersching der Midianieten. Zij hadden het onderspit gedolven en moesten
bui,gen voor de lieden van Israel. En zij hebben het hoofd
niet meer opgestoken. Het was voor goed gedaan met hun
macht. In iGideons dagen heeft het land veertig jaar rust
gehad.
Na deze gebeurtenissen trok Jerubbaal, de zoon van
29
Joas, zich terug naar zijn particuliere bestaan. Hij woonde
30 weer in zijn huis te , Ofra. Toch ging Gideon zich in zijn
particuliere leven ook als een heidensch vorst gedragen.
Hij had vele vrouwen. En zeventig zonen uit zijn verschil31 lende vrouwen. Behalve zijn vrouwen te Ofra, had hij
nog een bijzit te Sichem. Deze bijzit schonk hem ook een
zoon. Hij gaf dien zoon den naam Abimelech.')
32 Ten laatste is Gideon, de zoon van Joas, op hoogen
leeftijd gestorven. Hij is begraven in het graf van zijn
vader Joas, in Ofra der Abiezrieten.
Het geschiedde, toen Gideon dood was, dat de lieden
33
van Israel dadelijk weer omkeerden van achter den
———
1) Het hebreeuwsche werkwoord voor geven beteekent niet eenvoudig noemen,
doch: een naam toekennen als bijnaam, vgl. Goslinga, K. Verkl. I, 146.Daarom
meent Goslinga, dat de naam gegeven is in verband met Abimelechs karaktertrekken, in dit geval zijn heerschersnatuur. Abimelech = koningsvader, kan
ook worden weergegeven als: mijn vader is koning. Deze laatste vertaling is
de eerst voor de hand liggende.
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HEERE, Dien zij, hoewel onwettig en onzuiver, toch gediend hadden tijdens Gideons leven. Zooals hoereerende
vrouwen een anderen man, die haar eigen man niet is,
naloopen, zoo liepen zij de baals weer na. Baal-berithl)
34 vooral. Dezen baal hebben zij tot hun god gemaakt. De
lieden van Israel hebben dus den HEERE, hun God, niet
in gedachtenis gehouden, Hem, Die hen uit de macht van.
35 al hun vijanden rondom gered had. En geheel in overeenstemming met deze ontrouw jegens den HEERE, gedroegen zij zich ook jegens Gideons familie. Zij vergaten het
huis en geslacht van Jerubbaal, dat is Gideon. Zij vergaten al het goede, dat Jerubbaal aan Israel gedaan had. Zij
bewezen zijn nakomelingen geen lief de en geen trouw.
ABIMELECH.

Zijn, misdaden.

9 : 1 Na den dood van Gideon begaf Abimelech, de zoon
van Jerubbaal en diens bijzit 2 ) te ,Sichem 3 ), Abimelech,
die den verkeerden geest van zijn vader geerfd had, zich
naar Sichem, naar de broeders van zijn moeder. Hij sprak
daar niet alleen met zijn ooms, maar met het heele geslacht van de familie van zijn moeder, Welk geslacht daar
woonde. Hij zeide, dat de zeventig zonen van Gideon een
2 heerschappij in Israel wilder). vestigen. Spreekt toch, zoo
sprak hij, ten aanhoore van al de vrije burgers van Sichem
en geeft antwoord op de vraag: wat is ulieden wenschelijker, en wat komt u beter voor, dat zeventig mannen
over u heerschen, namelijk al de zonen van Jerubbaal,
of dat een man over u heerscht? En bedenkt, als ik over
u heersch, dat ik van uw eigen vleesch en been ben; dat
gij van mij geen hard juk te dragen krijgt, zooals vreemden u dat opleggen. De zeventig zonen van Gideon zijn
vreemden voor u. Ik ben van uw bloed. Daarom reken ik
1) Baal, zie noot bij 2 : 11. Berith = verbond. Baal-Berith beteekent waarschijnlijk verbondsbaal. Wij hebben hier waarschijnlijk een vorm van syncretisme, d.w.z. elementen van de kanaanitische godsdiensten werden versmolten
met elementen van den israelitischen dienst des HEEREN.
2)

Zie thoofdst. 8 : 31.

3) Gelegen in het dal tusschen de bergen Ebal en Gerizim. Tegenwoordig
beet het Nabloes.
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op uw steun om aan de macht te komen.
3 Toen de broeders van zijn moeder ten aanhoore van
al de burgers van Sichem op dezelfde manier over Abimelech gesproken hadden als hij over hen, en zij hem als
kroonpretendent naar voren geschoven hadden, toen werd
het hart dezer vrije burgers voor Abimelech gewonnen.
Allen stemden met het plan in om hem koning te maken.
„Hij is toch immers van ons bloed", zeiden zij. „Hij is onze
broeder".
4 Zij deden hem toen toekomen een bedrag van zeventig
zilverlingen uit den tempelschat van het huis van hun god
Baal-berith1). Voor dat geld huurde Abimelech ijdele en
lichtvaardige mannen, die voor niets terugdeinsden en voor
5 geld alles veil hadden. Deze mannen zijn hem gevolgd.
Met deze bende trok hij naar Ofra, naar zijn vaders
familie. Daar gekomen, overviel hij zijn familie; liet zijn
broeders gevangen nemen en doodde hen daarna alien op
een en dezelfde rots. Zeventig mannen, zonen van Jerubbag, doodde hij. Een ontsnapte echter. Jotham, de jongste
zoon van Jerubbaal, wist in het leven te blijven. Hij had
zich verstopt en wist aan de moordenaarshanden van zijn
broer te ontkomen.
6 Na dezen zeventigvoudigen moord, waarbij hij met
een slag al zijn eventueele mede-candidaten voor den troon
uit den weg geruimd had, lag de weg voor Abimelech vrij
om koning van Sichem te worden. Hij begaf zich naar
Sichem en liet zich daar tot koning uitroepen. Al de
burgers van Sichem, en eveneens die van de bovenstad2),
van den burcht, zijn in een volksvergadering samengekomen. In die vergadering zijn ze er toe overgegaan om
Abimelech, bij den eikeboom van het gedenkteeken dat bij
Sichem is, tot hun koning te kiezen.
7 Toen deze koningskeuze aan Jotham, den ontsnapten
zoon van Gideon, werd medegedeeld, begaf hij zich naar
Sichem. Hij ging staan op een vooruitstekende, overhan1) Zie de noot bij 8 : 33.
2) Waar wij omschreven „eveneens die van de bovenstad", staat letterlijk
„die van Beth-Millo", hetgeen de Statenvertaling weergeeft als: huis Millo.
Wat dat woord Millo precies beteekent, is raadselachtig. Wij volgen de wel
zeer waarschijnlijke gissing van Goslinga, K. Verkl., dat Millo = burcht, in dit
Leval bovenstad.
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gende punt van een steilen rotswand van den berg Gerizim.1). Daar stond hij boven de stad. Vandaar kon hij de
burgers toespreken. Op dat punt gekomen, zette hij zijn
stem uit, en riep de burgers aan. „Luistert naar mij, burgers
8 van Sichem. Zoo moge God naar u luisteren!" Daarop
verhaalde hij hun de volgende fabel.
Op zekeren dag gingen de boomen er op uit om een
koning voor zich te kiezen. Eerst gingen zij naar den olijfboom. Zij spraken tot den olijfboom: wees gij koning over
9 ons! Maar de olijfboom sprak tot hen: Zoude ik mijn
vettigheid laten gaan, die God en menschen in mij prijzen,
om te gaan zweven over de boomen?
Toen spraken de boomen tot den vijgeboom: Korn.,
10
11 wees gij koning over ons! Maar de vijgeboom zeide tot hen:
Zoude ik mijn zoetigheid en mijn goede vruchten vaarwel.
zeggen, om te gaan zweven over de boomen?
Toen spraken de boomen tot den wijnstok: Kom,
12
13 wees gij koning over ons! Maar de wijnstok zeide tot hen:
Zoude ik mijn most prijs geven, die God en menschen
vroolijk maakt, om te gaan zweven over de boomen?
Toen spraken a] de boomen tot den doornstruik: Kom
14
15 gij, en wees koning overons! En de doornstruik zeide tot
de boomen: Zoo gij het meent. Zoo gij mij werkelijk tot
koning over ulieden wilt verkiezen, kom dan en schuil
onder mijn schaduw. Doch zoo gij het niet meent, zoo gij
mij niet werkelijk tot koning begeert, — wee u! — vuur zal
van den nederigen doornstruik uitgaan en het zal de
trotsche cederen van den Libanon verteeren!
16 Daarna gaf Jotham de toepassing als volgt: Als gijlieden, burgers van Sichem, in ,oprechtheid en trouw gehandeld hebt, toen gij Abimelech koning hebt gemaakt,
en als uw bedoelingen zuiver zijn geweest, weest dan blij
met Abimelech en laat hij blij zijn met ulieden! Als gij
goed gedaan hebt aan Jerubbaal en zijn geslacht; als gij
hem en zijn nakomelingen behandeld hebt in overeenstemming met zijn verdiensten voor het yolk, dan moge
17 het u goed gaan! Maar gij weet wel beter! Mijn vader
heeft toch immers voor u gestreden en zijn leven gewaagd
1)

Deze berg moot zich met een steilen wand van 875 voet hoogte, aan de

zuidzijde van de stad verheffen.
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18 en u bevrijd nit de macht van de Midianieten, terwijl gij
nu zijt opgestaan tegen het huis en nageslacht van mijn
vader, en zijn zonen, zeventig mannen, op een Steen hebt
doen dooden. Gij hebt nu Abimelech, den zoon van zijn
slavin, tot koning uitgeroepen over de heeren van Sichem,
zulks omdat hij uit uw familie is. Noem dat maar goeddoen aan Gideon en zijn geslacht, zoo gij wilt. Gij weet wel
19 beter. Ik herhaal, als gij dan heden in oprechtheid gehandeld ihebt jegens Jerubbaal en zijn nageslacht, welnu,
weest dan blij met Abimelech, en laat hij blij zijn met
20 ulieden! Maar zoo gij niet in oprechtheid en trouw en
met zuivere bedoelingen gehandeld hebt jegens Jerubbaal
en zijn nageslacht, dan moge vuur uitgaan van Abimelech
en de burgers en heeren van Sichem en den burcht Millo
verteeren. Ook, omgekeerd, moge ,er vuur uitgaan van de
heeren van Sichem en van den burcht Millo, en Abimelech
verteeren. Aldus sprak Jotham. De vervulling van zijn
wensch 'bleef niet lang nit, zooals het vervolg van de geschiedenis leert.
21 Nadat Jotham op deze wijze de trouweloosheid van de
burgers van Sichem aan de kaak had gesteld, ging hij er
ijlings van door. Hij vluchtte naar Beer 1). Daar bleef hij
wonen uit vrees voor wraak van zijn broeder Abimelech.
Zijn val.
9 : 22 Abimelech heeft slechts drie jaar geheerscht over
Sichem en omgeving. Hij heeft geheerscht als een echte
tyran. Na drie jaren ging het al mis tusschen hem en de
burgers van Sichem, die hem eerst met gejuich hadden
binnengehaald. Zij wilden graag weer van hem af. En er
23 ontstond groeiende verwijdering. De diepste oorzaak van
die verwijdering was een daad van God, Die in Zijn beleid
de daden der menschen straft. Hij zond namelijk een
boozen geest tusschen Abimelech en de burgers van Sichem. Die geest verstoorde de goede verhouding. De burgers
van Sichem braken de goede trouw, die zij aan hun vorst
24 schuldig waren. Op deze wijze deed God het onrecht dat
tegen de zeventig zonen van Jerubbaal bedreven was, ,aan
1) Beer = put. Niet hetzelfde als Be eroth =putten,
Benjamin.
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het licht komen in het oordeel dat Hij over Sichem en Abimelech bracht. Dat onrecht werd gewroken. De Heere God
ging door de omwenteling in Sichem, het vergoten bloed van
dien zeventigvoudigen moord leggen op Abimelech, hun
broeder, den moordenaar. En op de burgers van Sichem, die
mee ,schuldig stonden. Zij hadden immers door hun tempelschatten Abimelechs handen gesterkt om dien broedermoord voor te bereiden').
25 De openlijke trouwbreuk van de burgers van Sichem
begon daarmee, dat zij, ten nadeele van Abimelech, hinderlagen gingen leggen op de bergen bij de verkeerswegen van
de stad, en omgekeerd: van elders naar de stad. Deze mannen in hinderlaag moesten de reizigers en de handelskaravanen plunderen. Dat plunderen ging niet om den
buit. Het had tot doel de wegen in de omgeving van
de stad onveilig te maken en daardoor de regeering
van Abimelech in discrediet te brengen bij de geheele
burgerij,. Immers, Abimelech moest zorgen voor de veiligheid der wegen. Zorgde hij daar niet voldoende voor, dan
begonnen de menschen op hem en zijn regeerbeleid of to
geven.
Dit plunderen van reizigers en karavanen werd aan
Abimelech geboodschapt op een tijdstip, dat hij zich niet
in de stad, maar elders beyond. Doch voor Abimelech te
Sichem kon zijn, om orde op zaken te stellen, kwam een
avonturier, een bendehoofd van onbekende iafkomst, de
stad binnen, en wierp zich op als nieuwe candidaat
26 voor de regeering van de stad. Gaa1 2), de zoon van Ebed,
heette hij. Hij rukte aan het hoofd van zijn broeders, zijn
verwanten, waarschijnlijk KanaHnieten, 'die zich bij hem
hadden aangesloten, de stad binnen, en maakte gebruik van
de verwarring en de anarchie aldaar, om de teugels in
handen te krijgen. Dit gelukte hem inderdaad. De burgers
van Sichem haalden hem binnen. Zij waren verheugd, dat
zij een nieuwen „beschermer" hadden, die hen tegen Abi27 melech kon verdedigen. De nieuwe regeeringstoestand
1) Zie 9 : 4.

2) Gal is „waarschijnlijk een kanaanitisch bendehoofd geweest, zooals er
blijkens de Amarnabrieven in dien tijd wel meer rondzwierven. Van de oneenigheden, gerezen tusschen Sichem en Abimelech, tracht hij gebruik te
maken om in Sichem zich van de macht meester te maken" (Noordtzij).
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moest natuurlijk met religieuze feesten worden ingewijd.
Daartoe werden oogstfeesten georganiseerd. De burgers
gingen alien naar buiten de stad om den wijnoogst in te
zamelen. Zij traders de wijnpers en hielden daarbij dansfeesten ter eere van de godheid, die den wasdom had
gegeven. Daarna ging het naar den tempel van hun god
Baal-berith. Daar offerden zij, en aten en dronken. Abimelech vloekten zij openlijk op dit feest. Van hem moesten
zij niets meer hebben.
28 Van de overmoedige stemming waarin de bevolking
geraakt was, maakte ,Gaal, de zoon van Ebed, nu gebruik
om hen volkomen achter zich te krijgen. Hij hield een
toespraak en zeide: Wie is Abimelech? Wie is Jerubbaals
zoon? Wie is hij, dat wij, vrije mannen van Sichem, die
gewend zijn ons aan niemand te onderwerpen, hem zouden
dienen? Is hij niet een Sichemiet? En is Zeboel niet zijn
stadhouder? Wat hebben wij, vrije mannen, eraan om hier
Abimelech en Zeboel te gehoorzamen? Waarom zullen wij
hier blijven? Zeker om hem te dienen! We denken er niet
aan. Weest gijlieden maar knechten, gij mannen van
illemor'), Sichems vader! Maar waarom zouden wij hem
29 dienen? Ach, was dit yolk hier maar eens in mijn hand,
dan zou ik Abimelech wel weg krijgen. Ik zou hem tot den
strijd uitdagen: Versterk uw legermacht! Ruk uit! En ik
zal u wegjagen.
Met dergelijke snoeverij en grootspraak trachtte hij
de burgers van Sichem geheel achter zich te krijgen.
30 Toen Zeboel, de overste van de stad, de stadhouder
van Abimelech, deze ophitsende woorden van Gaal, den
zoon van Ebed, hoorde, werd hij zeer kwaad. Hij trad
31 niet openlijk op. Maar hij zond in 't geheim boden naar
Abimelech met de boodschap: Zie, Gaal, de zoon van
Ebed, en zijn aanhang zijn in Sichem gekomen en, zie,
zij probeeren de stad tegen u op te zetten. En het gelukt
32 hen wonderwel. Daarom: Stel niet uit! Maak u in den
nacht gereed, en kom, met de manschappen die bij u zijn,
naar Sichem. En leg u in een hinderlaag in het veld,
33 ergens in de buurt van de stad. U kunt in den vroegen
1) Zie Genesis 33 : 19. „Sichems vader" beteekent, dat Hemor de starnvader
is van de kanaanitische bevolkin.g van Sichem.
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morgen als de zon opkomt, u gereedhouden om een onverhoedschen aanval op de stad te doen. Wanneer dan
Gaal met zijn mannen de stad uittrekt, u tegemoet, dan
loopen ze u rechtuit in de armen. 'Gij kunt dan met hen
afrekenen precies zooals u goeddunkt.
34 Abimelech nam den voorslag van Zeboel goed op. Hij
en de manschappen die bij hem waren, zijn terstond op.gerukt in den nacht. Zij hebben zich in vier afdeelingen in
hinderlaag opgesteld in de buurt van Sichem.
35 Toen nu Gaal, de zoon van Ebed, den volgenden
morgen met zijn mannen de stad uittrok en hij, buiten de
stadspoort gekomen, een oogenblik vertoefde, om den omtrek te overzien, brak op dat oogenblik juist Abimelech
36 met zijn manschappen op uit de hinderlaag. Gaal zag de
manschappen in de verte en zeide tot Zeboel, die hem
uitgeleide deed: Zie, daar dalen menschen van de bergtoppen af. Maar Zeboel zeide tot hem: Welneen, u ziet de
37 schaduwen van de bergen voor menschen aan! Doch
hield vol. Kijk, zei hij, daar komen inderdaad menschen
van het hoogste punt van het land af. Daar komt ook een
groep uit de richting van de toovenaarsterebint.
38 Toen diet Zeboel het masker van onwetendheid vallen.
Hij sprak tot Gaal: Waar is nu uw groote mond, waarmee
gij gezegd hebt: Wie is Abimelech, dat wij hem zouden
dienen? Zijn dit niet de mannen waarover gij minachtend
hebt gesproken? Daar zijn ze nu! Ruk nu uit en strijd
tegen hen!
En Gaal was wel genoodzaakt om uit te rukken, na
39 alles wat hij smalend over Abimelech had gezegd. Hij
rukte dan ook uit voor het oog van de burgers van Sichem
en streed tegen Abimelech. Maar hij maakte een slecht
40 figuur. Hij sloeg op de vlucht. Abimelech heeft hem
achtervolgd tot bij den ingang van de stadspoort. En
velen van Gaals mannen zijn gesneuveld, voordat hij zich
met zijn mannen achter de stadspoort in veiligheid had gebracht.
41
Abimelech echter trok zich na zijn snelle overwinning
terug mar het plaatsje Aroema, 1) waar hij verbleef.
1) Aroema, een plaats welke men meent ternggevonden te hebben in El
Orma, 14 km. ten znidoosten van Sichem.
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Sichem keerden de rollen intusschen om. Gaal werd
na zijn smadelijke nederlaag te Sichem niet langer geduld.
Zeboel had lang de rol van toeschouwer bij de twee strijdende partijen gespeeld, nu trad .hij op. Hij verjoeg GaHl met zijn
aanhang uit de stad.
42 Abimelech was echer niet voldaan met zijn overwinning op GaHl. Hij was voornemens de burgers van Sichem
geducht te straffen voor hun trouwbreuk en revolutie. Hij
‘zocht naar de goede gelegenheid voor zijn wraak. Die gelegenheid kwam reeds den volgenden dag. Toen de mannen van Sichem dien morgen uittrokken naar het veld, om
hun werk te gaan doen, werd dit aan Abimelech gebood43 schapt. Deze nam daarop zijn manschappen, splitste hen
in drie afdeelingen, en legde ze in een hinderlaag in het
veld, in de omgeving van Sichem. Toen hij zag, dat het
yolk de stad verliet, brak hij onverwachts tegen hen op en
44 hakte hen in de pan. Want Abimelech was met de afdeeling
die hij bij zich had, vooruitgestormd, en had een aanval
op de stad gedaan. ,Hij slaagde er niet in ,om de stad bij
verrassing binnen te rukken. Maar wel nam hij stelling
bij den ingang der stadspoort. Daardoor was de terugweg
voor de Sichemieten die buiten waren, versperd. De twee
andere afdeelingen die in een hinderlaag hadden gelegen,
overvielen al de mannen die in het veld aan 't werk waren
45 en versloegen hen totaal. Abimelech heeft toen dien heelen
dag tegen de stad gestreden en haar ingenomen. Toen hij
haar veroverd had, doodde hij de lieden die er in waren,
brak de stad zelf of en bestrooide de plaats waar zij gestaan had met zout, tot een teeken dat Sichems plaats
blijvend werd gedoemd tot onvruchtbaarheid en onbewoonbaarheidl) .
Toen de heeren van den burcht van Sichem 2) dit lot
46
van de benedenstad vernamen, gingen zij in het kelder47 gewelf onder den tempel van god-Berith. 3) Toen aan Abimelech geboodschapt was, dat al de heeren van den burcht
1) Het zout als teeken van onvruchtbaarheid is wel een herinnering aan het
zuidelijk deel van de Doode Zee, waar de steden Sodom en Gomorra gelegen
hebben.
2) Hetzelfde als Beth-Millo, vgl. hoot bij 9 : 4.
3) Hetzelfde als Baal-berith, zie foot bij 8 : 33.
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van Sichem zich verzameld hadden in die schuilplaats
48 onder den tempel, nam hij een snel besluit. Hij klom, gevolgd door al zijn manschappen op den berg Tsalmon.
Allen hadden hun bijl bij zich. Toen nam Abimelech zijn
bijl, hakte een boomtak af, legde die op zijn schouder en
zeide tot zijn manschappen die hem gevolgd waren: Wat
49 gij mij ziet doen, doe mij dat dadelijk na! Toen hakten al
die mannen elk zijn tak af, en zij volgden Abimelech, elk
met een tak op den schouder. Zij, wierpen die takken
op het keldergewelf. Toen staken zij het keldergewelf boven
het hoofd van de inzittenden in brand. De schuilplaats is
in vlammen opgegaan en al de inzittenden, ongeveer duizend mannen en vrouwen van den Sichemsburcht, zijn in
de vlammen omgekomen.
Daarna trok Abimelech naar Tebez, een plaats ten
50
noorden van Sichem, die blijkbaar ook tegen hem was op51 gestaan. Hij .sloeg het beleg om Tebez en nam haar in. In
het midden van de stad stond echter een sterke toren, een
burcht. In dien toren waren al de mannen en vrouwen en
al de heeren der stad gevlucht. Toen zij binnen waren,
sloten zij de deur en klommen boven op het dak van den
52 toren of burcht. Abimelech rukte voort tot bij den toren
en belegerde dien. Hij dacht dezelfde taktiek met dezen
toren te volgen, die hij bij de schuilplaats in Sichem had
toegepast! In brand steken! Toen hij dicht bij den ingang
van den toren kwam, met de bedoeling dezen in brand te
53 steken, wierp een vrouw van bovenaf een bovensten
molensteen 1 ) op Abimelechs hoofd en verbrijzelde hem.
54 den schedel. Terstond riep hij den soldaat, die zijn wapens droeg en zeide tot hem: Trek jouw zwaard en maak
een eind aan mijn leven, opdat zij niet van mij kunnen
zeggen: een vrouw heeft hem gedood. 2 ) Zijn wapendrager
55 doorstak hem toen. En Abimelech is gestorven. Toen de
mannen van Israel, zijn soldaten, zagen dat Abimelech,
1) Een molen is in den Bijbel een handmolen, die de vrouwen thuis gebruik
ten om de graankorrels met de hand fijn te malen. Deze handmolen bestond
uit twee ronde steenen met een middellijn van 1/3 of 1/2 meter en van 5 a 10
centimeter dikte. De onderste steen zat vast. De bovenste was draaibaar en werd
met de hand over den onderste heenbewogen.
2) Het was voor een man een smaad om door een vrouw gedood te worden.
Zie over Sisera bij hoofdst. 4 : 21.
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hun aanvoerder, dood was, vielen zij uiteen. Elk trok naar
zijn woonplaats. De strijd was beeindigd.
56 Zoo heeft God het kwaad van Abimelech, dat hij zijn
vader en diens familie had aangedaan door den zeventigvoudigen broedermoord, rechtvaardig op zijn hoofd doen te57 rugkeeren. En niet alleen zijn kwaad is gewroken. Ook al
het kwaad van de mannen van Sichem heeft God op hun
eigen hoofden doen terugkeeren. De vloek van Jotham, den
jongsten zoon van JerubbaHl, is over hen gekomen naar Gods
bestel. Vuur is uitgegaan van de burgers van Sichem en dat
vuur heeft Abimelech verteerd, en vuur is uitgegaan van.
Abimelech en dat vuur heeft de burgers van Sichem verslonden. Abimelech en Sichem zijn beide verbrijzeld onder den
vloek Gods.
TOLA EN

JAR.

10 : 1 In de dagen na Abimelech is Tola l ), de zoon van
Poea, de zoon van Dodo, als richter opgestaan. Hij was een
man uit den stam van Issaschar. Maar hij is opgetreden
om Israel te redden, in het stamgebied van Efraim, in het
midden van het Westjordaanland. Hij woonde in Samir,
op het gebergte van Efraim. Overwinningen van vijanden
2 en groote daden kennen wij van hem niet. Hij heeft het
y olk drie en twintig jaar lang geleid in overeenstemming
met de verbondsinzettingen en -rechten des HEEREN.
Als zoodanig wierp hij een dam op tegen den toenemenden
vloed van kanaanitisch heidendom in Israel, en redde hij
het yolk van den totalen ondergang in het heidendom. Toen
hij gestorven was, is hij te Samir begraven.
3 Na hem is in het Oostjordaanland Jar, de Gileadiet,
opgetreden als richter. Hij heeft het gedeelte van Israel
dat in Gilead 2 ) woonde, twee en twintig jaar lang gericht.
Bij hem zien wij de neiging tot het voeren van een vorste4 lijken staat. Hij had dertig zonen. Deze reden op dertig
ezels, als jonge prinsen van koninklijken huize. Zij bezaten
samen ook dertig steden. Deze worden tot op heden, den
dag dat de schrijver dit schrijft, de Jairsdorpen genoemd. Zij
liggen
in het land Gilead.
tya
1) De namen rola en Poea zijn oude namen nit Issaschar vgl. Gen. 46 : 13.
2) Gilead was de landstreek ten oosten van het Jordaandal.

80

-10 : 8

5

Toen Jail. gestorven is, is hij in Kamon begraven.
ONDERDRUKKING 'DOOR FILISTIJNEN IN HET WESTEN EN
AMMONIETEN IN HET °OSTEN.

10 : 6 Na Tola en Jail- gingen de lieden van Israel in het Oosten en Westen des lands door met het doen van hetgeen
kwaad was in de oogen van den HEERE. Zij weerstonden
den invloed van het kanaanitische heidendom niet. Zij
doorbraken de omheining, die de HEERE om hen getrokken had, toen Hij gebood, dat zij zich met de Kanaanieten
niet mochten vermengen. Zij hadden ook nagelaten om
te gehoorzamen aan den eisch des HEEREN, om de Kanaanieten met de ban der vernietiging uit te roeien en nu
vielen zij telkens ten prooi aan de zonden van die Kanaanieten. Dat was al straf. Zij dienden de baals 1 ) en
astarte's 2 ), de goden van de oorspronkelijke bewoners van
het land. Bovendien vereerden zij die in het Oosten woonden, de goden. van Aram3 ) en de goden van Sidon en de
goden van Moab en de goden van de lieden van Ammon.
Terwiji zij die in het Westen woonden, de goden van de Filistijnen vereerden. Den HEERE hadden zij verlaten. In Zijn
plaats hadden zij zich gewend tot het veelgodendom van
de oostersche volken. Zij vereerden dus goden .die geen
goden waren. Natuurkrachten, die de HEERE geschapen
had, het schepsel in plaats van den Schepper.
7 Daarom ontbrandde de toorn van den HEERE tegen
Israel. De HEERE wilde Israel in Zijn liefde, Zijn gemeenschap schenken, maar het yolk verwierp die gemeenschap en die liefde. Uit straf verkocht 'de HEERE hen
die ten westen van den Jordaan woonden, in de macht van
de Filistijnen, en hen die ten oosten van den Jordaan
8 woonden, in de macht van de lieden van Ammon. Vooral
de Ammonieten drongen op en drukten en verpletterden
Israel in 'dat eerste jaar zeer. Het liep met een jaar niet
af. Achttien jaar lang hebben de Ammonieten de lieden
van Israel, die aan den overkant van den Jordaan, in de
1) Zie de noot bij 2 : 11.
2) Zie de noot bij 2 : 13.
3) Aram wordt Syrig genoemd in de Statenvertaling. Onder dezen naam
wordt samengevat het gebied oostelijk en noordoostelijk van Palestina.
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landstreek van de Amorieten, in Gilead, woonden, onder9 drukt op een vreeselijke manier. Zij hielden niet eens stand
voor den Jordaan. Trokken hem over en drongen Efraim,
Benjamin en Juda binnen, zoodat het grootste deel van
10 Israel het zeer benauwd kreeg. Het ging om het bestaan
van het yolk in Kanaan.
In die benauwdheid riepen de lieden van Israel den
HEERE aan en zeiden: Wij hebben tegen U gezondigd,
want wij hebben onzen God verlaten en de baals gediend!
11 Then toonde de HEERE, dat Hij Zijn yolk niet had
losgelaten. Ilij hoorde naar hun gebed en antwoordde. Hij
wilde het yolk door deze tuchtiging tot Hem doen wederkeeren. Maar Zijn aangezicht was niet dadelijk tot hen
gewend, toen zij Hem begonnen aan te roepen. Hij antwoordde wel door Zijn knechten de profeten of priesters
die Zijn verbond nog niet vergeten waren, maar in Zijn
antwoord verweet Hij het yolk zijn trouweloosheid en
aldus sprak Hij — verlost en be..
afval. Heb Ik u niet
vrijd van de Egyptenaren, en van de Amorieten, van de
12 Ammonieten en Filistijnen? En toen de Sidoniers en Amalekieten en Maonieten ulieden verdrukten, en toen gijlieden
tot Mij geroepen hebt, heb Ik u toen niet telkens uit hun
13 macht verlost? Maar gijlieden hebt Mij telkens weer verlaten en andere goden gediend. Daarom komt er een eind
14 aan Mijn hulp en zal Ik ulieden niet meer verlossen. Gaat
maar heen en zoekt hulp bij hen, die gij als goden verkoren hebt. Roept die goden aan. Laten zij ulieden verlossen in den tijd nu gijlieden het benauwd hebt.
15 Toen spraken de lieden van Israel opnieuw tot den
HEERE: Wij hebben gezondigd. Doe met ons geheel gelijk
het U behaagt, zooals het goed zal zijn in Uwe oogen. Wij
hebben geen recht op Uw hulp. Maar wil ons toch in ,deze
benauwdheid, nu wij dreigen onder te gaan als yolk, verlossen!
16 Ook zetten zij hun schuldbelijdenis kracht bij door
de vreemde goden weg te doen uit hun kring. Zij herstelden den idienst des HEEREN. Maar geheel in orde was
het niet. Hun harten waren niet waarlijk tot den HEERE
bekeerd. Daarom werd de gemeenschap met Hem niet
ten voile hersteld. Toch ontfermde de HEERE Zich over
'het yolk. Hij zag het aan als Zijn yolk. Hij werd onge82
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duldig vanwege de moeite en ide ellende waaronder het
gebukt ging. Hij kon die niet langer aanzien. En Hij zond
verlossing.
JEFTA.

Zijn verkiezing.
10 : 17 De lieden van Ammon in het oostjordaansche land,
werden bijeengeroepen voor een nieuwen inval bij de
Israelieten, om hen nog zwaarder druk op te leggen. Zij
sloegen hun legerkamp ergens in Gilead op. Toen kwamen
de lieden van Israel die in het Oostjordaanland woonden,
ook bijeen, om te beraadslagen wat hun te doen stond. Zij
18 sloegen hun legerkamp op te Mizpa l ). Een leider en legeraanvoerder ontbrak den lieden van Israel echter. Zelfs
toen zij samengestroomd waren te Mizpa om zich te beraden over hetgeen hun te doen stond, waren zij nog zonder
aanvoerder. Hun samenkomen met de bedoeling zich te
verdedigen, was als een wanhoopsdaad. Wie moest hun
aanvoerder zijn? Die vraag stelden de mannen elkaar. Die
vraag stelden de stamhoof den elkaar ook. Wie is de man,
die den oorlog tegen de Ammonieten zal beginnen? We
zullen hem erkennen als hoof d van al de bewoners van
Gilead! Toen bracht de HEERE een man naar voren. Die
man was Jefta.
11 : 1 Jefta was een inwoner van Gilead, uit het oostjordaansche land. Hij was een dapper held. Hij was echter
de zoon van een hoer. Zijn vader heette Gilead, een man
uit het land Gilead. Die vader had ook een eigen vrouw.
2 Deze eigen vrouw had hem ook zonen geschonken. Toen
nu die zonen groot geworden waren en begrepen hadden,
dat Jefta, die in het vaderlijk gezin was opgevoed, niet
een zoon van hun moeder was, hadden zij hem weggejaagd. Zij hadden tot hem gezegd: Gij moogt in onze
familie niet mee erven. Want gij zijt geen zoon van onze
moeder. Gij zijt van een andere vrouw. Gij zijt een onwettig kind. Gij hebt geen recut op een kinderdeel. Zoo
1) Mizpa = uitkijktoren of wachttoren, die men uiteraard op hooggelegen
plaatsen bouwde. De naam komt meermalen voor, voor verschillende streken
van het land.
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3 hadden zij hun halfbroer verstooten. Jefta had daarop
de wijk genomen en woonde sinds idie verstooting in het
land Toob, bij de noordelijke grenzen van Gilead. Daar
was hij een bendehoofd geworden. Lichtzinnige lieden,
die het in de samenleving niet langer haidden kunnen
uithouden, hadden zich daar bij hem aangesloten. Die
•rokken onder zijn leiding op rooftochten uit. Jefta was hun
beproefde leider. Hij was een dapper man in den strijd.
Het was een tijd na deze gebeurtenissen, .dat de lieden
4
van Ammon oorlog voerden met Israel, zooals boven werd
5 meegedeeld. Toen dachten de oudsten en leiders van het
yolk aan Jefta. De HEERE, van Wien alle ,beleid is in de
beraadslagingen der menschen, bracht hun gedachten bij
hem. En toen de lieden van Ammon gereed lagen om
opnieuw het yolk onder zwaren druk te brengen, zijn de
6 oudsten van Israel Jefta gaan halen uit het land Toob. Zij
zeiden tot Jefta: Kom toch, en wees onze aanvoerder in
den strijd. Wij hebben geen aanvoerder. Wees gij het,
opdat wij de Ammonieten den oorlog kunnen aandoen.
7 Doch Jefta antwoordde den oudsten van Gilead aldus:
Hebt gijlieden mij niet met haat bejegend? Hebt gijlieden
niet meegeholpen om mij uit mijn vaders huis weg te
jagen? Hoe kon , dat gruwelijk onrecht mij worden aangedaan, zoo het niet door u geduld en goedgevonden was?
Waarom komt gijlieden •dan nu tot mij, nu gij in benauwd8 heid zit? De oudsten van Gilead gaven Jefta als volgt
bescheid op zijn uitval: Wij komen tot u terug, om te
erkennen, dat uw broeders niet goed met u gehandeld
hebben; om het onrecht, .dat u aangedaan is, ongedaan te
waken; om u volledig eerherstel te verschaffen. U ziet,
dat wij, u nog beschouwen als een der onzen, als een, die
bij ons behoort. Daarom willen wij u ook vragen om met
ons terug te gaan, opdat wij onder uw leiding tegenstand
kunnen bieden aan de lieden van Ammon. Zoo gij met ons
gaat, zult gij niet maar worden opgenomen in de familie
van uw vader, gij zult hoof d worden van al de bewoners
9 van Gilead. Daarop diende Jefta de oudsten van Gilead
van antwoord en zeide: Goed! Accoord! Nu gijlieden mij
op deze voorwaarde wilt terughalen om tegen de lieden
van Ammon te strijden, kom ik. Bezweer het mij. Wanneer
de HEERE de Ammonieten aan mij zal overgeven, dan zal
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10 ik dus uw aller hoofd zijn? Then hernamen de oudsten
van Gilead het woord en zeiden: Zoo hebben wij verklaard. En zoo meenen wij het. En zoo zullen wij doen!
Zij zwoeren een eed om het te bevestigen. De HEERE -zeiden zij — zij Toehoorder bij ons gesprek!
11 Zoo is Jefta met de oudsten van Gilead meegegaan en
het yolk heeft hem tot een hoofd en aanvoerder aangestelcl.
Jefta heeft .daarop de overeenkomst uitdrukkelijk voor het
aangezicht van den iHEERE, in de volksvergadering te
Mizpa, herhaald en vastgelegd. ,A1 wat hij op zich genomen
had en waartoe hij zich verplicht had, maar ook hetgeen
hem beloofd was, heeft hij nog eens openlijk en plechtig
voor het yolk uitgesproken, in de tegenwoordigheid des
HEEREN.
Zoo heeft de HEERE Jefta als verlosser aangewezen.
0
Niet door een bijzondere roeping, maar door de menschelijke en zondige overleggingen van de oudsten en van Jefta
heen. De oudsten zochten een dapperen aanvoerder; Jefta
zocht eerherstel. Meer niet. De mensch overdenkt zijn web,
maar .de HEERE stuurt zijn gang.
De onderhandeling.
11 : 12 Jefta's eerste daad was, gezanten naar den koning van
de lieden van Ammon zenden. Deze kregen de opdracht
om te informeeren naar de reden, die de Ammonitische
koning had, om Israel aan te vallen, „Wat is er tusschen
ons, .dat gij naar mij komt, om tegen mijn land te strijden?"
luidde de vraag, die zij aan den koning moesten voorleggen.
13 De koning van de lieden van Ammon zeide tot de
gezanten van Jefta: Dit is de reden. Israel heeft mijn land,
althans een stuk ervan, genomen, toen het is opgetrokken
nit Egypte. Het stuk dat Israel heeft genomen, wordt in
het Noorden begrensd door de beek Jabbok, in het Zuiden
door de beek Arnon, en in het Westen door de rivier de
Jordaan. Geef mij dat stuk in vrede terug, dan is de reden
voor den oorlog weggenomen en keeren wij naar onzc
haardsteden terug. Met deze boodschap kwamen de ge14 zanten bij Jefta. 'Maar Jefta ging door en zond nog eens ge15 zanten tot den koning van de lieden van Ammon. Die
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moesten zeggen: Aldus zegt Jefta: Israel heeft het land van
16 Moab en de lieden van Ammon niet genomen. Toen Israel
uit Egypte is opgetrokken, is het yolk door de woestijn
getrokken tot bij de Schelfzee l ) en is bij Kades2) aange17 komen. Daar aangekomen, bij de grenzen van het land der
Edomieten, heeft Israel gezanten gezonden tot den koning
van Edom met ,de vraag .om doortocht: „Laat mij toch
door uw land trekken". Maar de koning van Edom gaf geen
gehoor. Toen heeft Mozes 3 ) gezanten gezonden tot den
koning van Moab, met dezelfde vraag. Maar deze wilde
Israel ook geen doortocht verleenen. Daarom moest Israel
18 in Kades blijven. Daar vandaan is het yolk toen verder
door de woestijn ,getrokken, om het land van Edom heen,
in oostelijke richting, en om het land van Moab heen. Zoo
is het gekomen aan de oostzijde van het land van Moab.
Daarlangs ,zijn zij naar het Noorden voortgetrokken, tot
over de beek Arnon. Zij hebben hun legerkamp opgeslagen
aan de noordzijde van de beek Arnon. Dus niet in het gebied van Moab. Want de beek Arnon was toen de noordelijke
grens van Moabs land4 ). Zij bevonden zich nu in het gebied van Sihon, den koning der Amorieten. Ook met dezen
19 Amoriet heeft Israel gepoogd ,den vrede te bewaren. Israel
heeft, toen het daar was aangekomen, gezanten gezonden
naar Sihon, den koning van de Amorieten, den koning van
Ileshon, de stad waar hij woonde 5). Die gezanten hebben
gevraagd: Laat ons toch toe, dat wij dwars door uw land
20 trekken naar de plaats waar wij moeten zijn. Maar Sihon
iheeft Israel niet vertrouwd. Hij wilde het niet toestaan
door .zijn land te trekken. Sihon heeft al zijn manschappen
verzameld ten strijde tegen Israel. Zij hebben hun legerkamp opgeslagen, met duidelijke vijandelijke bedoelingen,
in Jachza, en zij hebben getracht Israel met de wapens
21 tegen te houden. Maar de HEERE, de God van Israel, heeft
Sihon en zijn heele yolk in de hand van Israel gegeven, en
1) Schelfzee = de Roode Zee.
2) Kades = Kades-Barnea, Num. 32 : 8; 34 : 4 e.a. Gelegen in den wadi Kades.
3) Zie Numeri 20.
4) Vroe g er had Moabs macht zich ook ten noorden van de beek Arnon uit.
gestrekt, maar dit gebied was door Sihon, den koning der Amorieten, aan den
vorigen koning van Moab ontnomen, Num. 21 : 26.
5) Zie Jozua 12 : 1.
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hen verslagen.Toen
heeft Israel het geheele grondgebied
0
0
0
der Amorieten, die destijds de bewoners waren van die
22 streek, in bezit genomen. Zij hadden niet een gedeelte,
maar het geheele grondgebied van de Amorieten in bezit
genomen, zooals het zich uitstrekt van de beck Arnon, in
het Zuiden af, tot bij de beck Jabbok, in het Noorden, toe.
23 Van de woestijn in het Oosten af, tot den Jordaan in het
Westen toe. Zoo hebben tdus de Israelieten .dit gebied
ongezocht gekregen. Zij zijn hier niet gekomen om te veroveren. Zij wilden geen oorlog met de oorspronkelijke bewoners. Zij begeerden slechts doortocht. Toen die crewelgerd werd, zochten zij van hun kant nog geen strijd. Aileen
teen de strijd hen door Sihon werd opgedrongen, moesten
zij zich verdedigen. Op deze manier heeft de HEERE,
Israels God, ongezocht, de A.morieten verdreven uit deze
streken, om voor Zijn yolk Israel hier plaats te bereiden.
En wilt u nu dit land in bezit nemen? Wilt u nu den
Amoriet opvolgen als erfgenaam? Wilt u nu zeggen, dat dit
24 gebied rechtens n toekomt? Is het niet beter, dat u in bezit
neemt wat uw god Kamos u als bezitting geeft, en dat wij
in bezit nemen wat de HEERE, onze God, voor ons vrijmaakt
en ons toewijst? En dat wij geen aanspraak gaan waken op
hetgeen onze goden ons niet hebben toegewezen? Is het niet
verstandiger, dat wij dat niet doen, en dat ii dat niet ,doet?
25 Bovendien, indien gij bij deze aanspraken die u meent te
hebben, volhardt, lijkt het of u meer rechten hebt dan de
koning van Moab. Zijt gij werkelijk zooveel beter dan hij?
Hebt gij meer rechten dan Balak l) , de zoon van Zippor, de
koning van Moab? Hij heeft Israels rechten op het veroverde gebied erkend! Of heeft hij ooit met Israel getwist
26 of met Israel gestreden? Terwijl Israel tech heel wat van
zijn voormalig grondgebied in bezit heeft. Israel heeft tech
gewoond in Hesbon met zijn bijbehoorende plaatsen, en in
Arai- met zijn bijbehoorende plaatsen, en in al de steden
die hangs tie beck Arnon liggen. In heel dit moabitisch
gebied, dat destijds aan Sihon, den koning der Amorieten,
onderworpen was, en dus door Israel in bezit genomen is,
hebben wij meer dan driehonderd jaar gewoond, en nimmer 'hebben de koningen der Moabieten er aanspraken op
1)

Numeri 22 :2 v..
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laten gelden! Hebt gij dan wel rechten op dit gebied? Zoo
ja, dan moet ik nog vragen, waarom Ammon al 'die steden
niet eerder, gedurende de driehonderd jaar dat wij hier
wonen, heeft opgeeischt. Er was toch overvloedig tijd
27 voor? Waarom komt u nu pas? Ik heb dus tegen u in geen
enkel opzicht overtreden. Ik heb uw rechten niet geschonden. Maar u behandelt ons slecht, en doet ons onrecht aan door tegen ons te komen strijden. Moge de
HEERE, Die Rechter is, heden oordeelen en rechtspreken
tusschen de lieden van Israel en de lieden van Ammon!
28 De koning van de lieden van Ammon heeft echter niet
geluisterd naar de iwoorden van Jefta, welke deze hem had
laten overbrengen door zijn gezanten.
Overtvinning en gelofte.
11 : 29 Toen de onderhandelingen met den koning van de
Ammonieten zonder resultaat bleven, moest Jefta naar
het zwaard grijpen. Toen is de Geest van den HEERE met.
Zijn kracht in Jefta gekomen. Daardoor werd hij bekwaam
om Israels redder te zijn. Hij geloofde in de imacht van
den HEERE om Zijn yolk te verlossen. 1) In dat geloof
greep hij cooed en trok hij dwars door Gilead, het stamgebied van Ruben en Gad, tusschen 'Arnon en Jahbok, en
.dwars door het stamgebied van de halve stam van Manasse,
het noordelijk 'deel van Gilead, ,om op dien tocht een
leger te werven. Toen hij een legermacht bijeen had, trok
hij naar Mizpa in Gilead, waar de ambtlieden en oudsten
bij elkaar waren2). En van Mizpa in Gilead begon hij
zijn veldtocht. Vandaar uit rukte hij tegen de Ammonieten
op.
30 Toch werd Jefta door den Geest des HEEREN niet geheel vrijgemaakt van verkeerde overleggingen omtrent de
hulp van den HEERE. Hij beloofde namelijk aan den
HEERE een ondoordachte en ongeoorloofde gelofte. Hij
zeide: Als U werkelijk de lieden van Ammon in mijn hand
31 geeft, dan ,zal U, 'den HEERE, toebehooren, wie uit de
deur van mijn huis zal uitgaan om mij te ontmoeten,
wanneer ik behouden en in welstand terugkom van do
1) Zie Hebreen 11 :32.
2) Zie 10 : 17.

88

-11 : 37

lieden van Ammon. Ik zal hem als een brandoffer U offeren. Deze gelofte was ondoordacht, want hij kon niet
weten wie hem het eerst zou ontmoeten. Wel imoest het
altijd een mensch zijn. ,Daarom was het oak ongeoorloofd.
Immers, menschenoffers waren den HEERE een gruwel.1)
Daarna trok Jefta met zijn Leger door naar de lieden
32
van Ammon om met hen to strij den, en de HEERE gaf hen
33 in Jefta's hand, zoodat Jefta hen totaal versloeg. Hij
heeft hen verslagen van Aroer 2 ) af, in de richting naar
Minnit. In dat gelded nam hij twintig steden. Tot bij
Abel-Keramim toe sloeg hij hen met een zeer grooten
slag. Aldus moesten de lieden van Ammon bukken voor
de lieden van Israel.
34 Toen Jefta als overwinnaar naar Mizpa terugkeerde,
op weg naar zijn huis, zie, toen ging zijn dochter hem tegemoet, aan het hoofd van een stoet jonge meisjes met tamboerijnen en trommels. Zij gingen den overwinnaar feestelijk begroeten met muziek, zang en reidansen. Zijn dochter
was onkundig omtrent de gelofte die hij had afgelegd. Zij
was zijn eenigst kind. Buiten haar bezat hij Been zoon of
dochter.
35 Hoe verschrok Jefta toen hij haar zag. Toen hij haar
zag, scheurde hij zijn kleeren, buiten zichzelf van droefheid. Smartelijk riep hij uit: Och, mijn dochter, mijn
kind, gij verplettert mij! Gij zijt het, die mij in het ongeluk stort! Waarom komt gij mij juist tegemoet! Ik heb
immers mijn mond opengedaan tegenover den HEERE,
en ik kan niet meer terug. Ik heb Hem een gelofte gedaan,
36 en ik kan die niet ongedaan maken! Maar zij antwoordde
hem, toen zij begreep dat haar vader een gelofte had afgelegd die haar ,aanging: Mijn vader, daar gij uw mond
hebt geopend tegenover den HEERE, maak het nu met
mij zooals het uit uw mond is uitgegaan. Doe mij zooals
gij beloofd hebt. De HEERE heeft u immers ten voile
wraak verschaft aan uw vijanden, de lieden van Ammon!
37 U moet uw gelofte nu stipt nakomen. 3 ) Zij voegde
1) Levit. 18 : 21 en Dent. 12 :29-31.

2) Aroer, ten oosten van Rabba, de hoofdstad van Ammon.
3) Over de verblinding van Jefta en zijn dochter, schrijft S. G. de Graaf :
„Reeds de beweegreden, waardoor Jephta de belofte gegeven had, was verkeerd.
Hij meende, dat hij zelf wel wat lij den moest, als de Heere die overwinning
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er nog het verzoek om uitstel van de voltrekking der gelofte
aan toe. „Slechts dit worde mij toegestaan", sprak zij,
„dat mij twee maanden uitstel worde gegeven, waarin ik
mij vrij kan bewegen, opdat ik kan weggaan en ongehinderd kan afdalen naar de bergen, om te weenen over mijn
maagdelijken staat, die nu niet tot de vruchtbaarheid van
den moederschoot zal kunnen ontluiken. Laat mij en mijn
38 vriendinnen die vrijheid." Dit verzoek stond haar vader
haar toe. Hij zeide: „Ga !" En hij liet haar twee maanden
gaan. Zij is toen weggegaan met haar vriendinnen gedurende twee maanden, om haar maagdelijken staat te be39 weenen op de bergen. Na afloop van de twee maanden is
zij naar haar vader teruggekomen, en hij heeft de gelofte,
die hij onnadenkend en ongeoorloofd gedaan had, aan haar
ten uitvoer gelegd. Op Welke wijze hij dat gedaan heeft,
is ons niet bekend. 1) Wij weten niet of ,hij haar als een
brandoffer geofferd heeft, of dat hij haar tot een afgezonderd en onvruchtbaar bestaan in een afgelegen oord heeft
gedoemd. In ieder geval heeft zij nimmer een man toebehoord, en is geen moeder in Israel geworden.
Tengevolge van deze daad van Jefta is het gewoonte
40 geworden in Israel, dat van jaar tot jaar de jonge meisjes
in Israel heengaan om de dochter van Jefta, den Gileadiet,
te bezingen en te prijzen, vier dagen in het jaar.

gaf. Zijn lijden, dat hij vrijwillig op zich nam, moest dan een soort afdoen zijn van
de verplichting, die Israel tegenover den Heere gekregen had. Alsof de
Heere niet uit vrije genade Zijn y olk redde! En alsof die gunst niet volkomen
door den Christus zou worden verdiend! En alsof wij ooit wat zouden kunnen
afdoen van de verplichting, die wij tegenover den Heere hebben! Bovendien,
wat beteekende zulk een offer voor den Heere? Zou het lijden van de dochter
van Jephta den Heere aangenaam zijn? Kon dat ooit wat van de schuld van het
y olk verzoenen?" Verbondsgesch. 1, 2e dr., blz. 337.
1) Over de gelofte van Jefta zijn drie opvattingen: a. de letterlijke. De
voorstanders daarvan meenen, dat de tekst geen andere opvatting toelaat dan
deze, dat Jefta zijn dochter heeft geslacht en als een bloedig offer heeft geofferd op het altaar; b. de ban-opvatting. Deze voorstelling van Cappellus, 1683,
meent, dat Jefta zijn dochter volgens de wet van de ban der vernietiging, gedood heeft; c. de z.g.n. geesteliike opvatting. De voorstanders daarvan gaan in
twee richtingen uiteen. Sommigen meenen, dat Jefta zijn dochter aan den
Heere heeft geivijd door haar, voor haar leven, aan den tabernakel te verbinden. Een soort vrouwelijk nazireaat dus. Anderen willen liever denken, dat zij
in een verlaten oord in de strengste aizondering heeft moeten leven (Goslinga).
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De Efraimieten tegen Jefta.
12 : 1 De ,eerzucht van den stam van Efraim was heel sterk.
Dat was gebleken bij de overwinning van Gideon. Toen
hadden de lieden van Efraim hem kwalijk genomen, dat
hij zonder hen de Midianieten had overwonnen.') Op
het bericht van Jefta's overwinning verzamelden de Efraimieten zich weer, en trokken met hun Leger den Jordaan
over, in de richting van de stad Zafon, naar Jefta. Bij
Jefta gekomen, verweten zij hem, dat hij hen niet had
geroepen tot den .strijd tegen Ammon. Zij spraken: Waarom zijt gij opgetrokken om tegen de lieden van Ammon te
strijden, en dat zonder ons te roepen, opdat wij samen met
u hadden kunnen uitrukken? Hun toorn was hevig. Zij
wenschten in de eer van de overwinning te deelen. „Wij
zullen uw huis boven uw hoofd met vuur verbranden",
zeiden zij.
2 Jefta vond niet het toornstillende woord, zooals Gideon eens 2 ). Hij antwoordde hun: Ik en mijn yolk in
Gilead, wij hadden een hevigen twist met de lieden van
Ammon. En ik heb toen ook ulieden opgeroepen om ons
te helpen. 3 ) Maar gijlieden hebt mij niet gehoord. Gij
hebt nu wel veel groote woorden, maar gij hebt mij, toen
het spande, niet uit de macht van de Ammonieten verlost.
3 En toen ik bemerkte, dat ik van uw kant geen hulp te
wachten had, heb ik mijn eigen leven in de 'waagschaal
geworpen. Toen ben ik zelf, met mijn mannen, uitgerukt
tegen de lieden van Ammon. En niet ik heb de overwinning behaald, maar de HEERE heeft het gedaan. Hij
heeft hen in mijn hand gegeven. Maar waarom zijt gij
heden tegen mij opgetrokken om oorlog met mij te voeren?
Daar is toch geen reden voor?
Jefta's antwoord bezwoer de boosheid van den broederstam niet. De wapens moesten beslissen. Daarom liet Jefta
4 het niet bij woorden. Hij riep terstond al de mannen van
Gilead bij elkaar, om tegen Efrain te .strijden. In dien
1) Zie 8 : 1-3.
2) Zie 8 : 2.
3) In hoofdstuk 11 wordt dit niet vermeld. Waarschijnlijk wordt het aldaar
niet vermeld, omdat het geen resnitaat heeft gehad.
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strijd waren de mannen van Gilead, onder de aanvoering
van Jefta, sterker dan de mannen van Efralm. Zij hebben
Efrain verslagen. Deze kregen aldus hun loon. Zij hadden
gehoond en gesmaald op de Gileadieten, en gezegd: Gijlieden zijt niet anders dan uitgeweken Efraimieten. Gij
mist heelemaal het recht om zelfstandig en op eigen houtje
op te treden. Gij zijt een onderdeel van onzen stam. Een
mengvolkje uit Efrain en Manasse. Nu kregen zij hun
deel van die gesmade Gileadieten!
5 De Gileadieten wisten de Efraimieten namelijk of te
snijden van de Jordaanveren. Zoo werd .hun den terugtocht naar hun eigen stamgebied belet. Het ging overigens
bitter toe in den strijd en de achtervolging. Wanneer efraimitische vluchtelingen bij de Jordaanveren kwamen, waar
Gileadieten gepost stonden, dan kwamen zij er niet over.
Wanneer zij zeiden: Ik moet door de rivier, dan vroegen
de mannen van Gilead die daar de wacht betrokken hadden: Zijt gij een Efraimiet? Als hij dan zeide: Neen, dan
6 vroegen zij hem: Zeg eens sjibboleth — rivier —. En als
hij dan niet scherp acht gaf om het precies uit te spreken,
maar het op de wijze van de Efraimieten zeide, als sibboleth, dan was hij er bij. Zij grepen hem dan en sloegen
hem onverbiddelijk dood bij het Jordaanveer. Zoo kreeg
Efrain een geduchte straf voor zijn hoogmoedige en dwaze
eerzucht! Op deze wijze zijn daar Coen twee en veertig
duizend man van Efrain gevallen.
7 Na dezen strijd werd Jefta's gezag onbetwist erkend.
Echter voornamelijk in het oostjordaansche land. Hij heeft
dat deel van Israel, dat in het Oostjordaanland woonde,
zes jaren lang geregeerd en bestuurd. Daarna is Jefta, de
'Gileadiet, gestorven, en begraven in een van de steden
van Gilead. In welke stad is niet bekend.
EBZAN, ELON, ABDON.

12 :8 Na Jefta hebben drie andere richters in Israel geregeerd. Zij hebben niet in het Oostjordaanland, maar in
het Noorden en Westen het richterambt bekleed. Van hen
is niet veel meer bekend dan hun namen.
De eerste na Jefta, was Ebzan uit Bethlehem, in
9 het Noorden van het land, afkomstig. Hij heeft zich schul92
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dig gemaakt aan het kwaad, om meer dan een vrouw tegelijk te nemen. Pit blijkt wel uit het getal van zijn zonen
en dochters. Hij heeft namelijk dertig zonen gehad. En
dertig dochters heeft hij uitgehuwelijkt. Voor zijn dertig
zonen bracht hij dertig jonge vrouwen in, die hem aangehuwde dochters werden. Hij heeft Israel zeven jaar lang
10 gericht. Daarna is Ebzan gestorven, en begraven in Bethlehem1).
Na hem heeft Elon, de Zebuloniet, een gedeelte van.
11
Israel gericht, namelijk een deel van de noordelijke stam12 men. Hij heeft Israel tien jaren gericht. 'Daarna is Elon,
de Zebuloniet, gestorven en hij is begraven te Ajalon 2 ), in
het stamgebied van Zebulon.
Na hem heeft Abdon, de zoon van Hillel, de Pirea13
toniet3 ), een deel van Israel gericht, namelijk ten westen
14 van den Jordaan, in Efraim. Bij hem kwam, naast het
bezit van meer vrouwen, de begeerte uit, om zich met
koninklijke eer te iomringen, op de manier van de kanaanitische koningen. Hij heeft veertig zonen en dertig kleinzonen gehad. Deze reden op zeventig jonge ezels. Dat was
15 uiting van vorstelijke static. Hij heeft Israel acht jaar lang
gericht. Abdon, de zoon van Hillel, de man uit Pireaton
afkomstig, is daarna gestorven en te Pireaton begraven. Dit
Pireaton ligt in het gebied van Efraim, op het gebergte van
de Amalekieten3).
SIMSON.

Geboorte.

13 : 1 Toen, na de verlossing onder Barak en Gideon, Israel
doorging met van den HEERE of te wijken, gaf de HEERE
hen die ten westen van den Jordaan woonden, over in de
macht van de Filistijnen. Hen die ten oosten van den
Jordaan woonden, gaf hij over in de macht van de Am1) Niet het bekende Bethlehem, uit Judea, maar het minder bekende, uit
Zebulon, ten noordwesten van Nazareth, Joz. 19 : 15. Tegenwoordig: Reitlilm.
2) Ligging onbekend.
3) De stad Pireaton lag in Efraims stamgebied. „In het gebergte der Amalekieten" beteekent, dat in het gebied van Efrain' waarschijnlijk een ama1okitische nederzetting lag.
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monieten. De lieden van Israel waren doorgegaan met dingen
te doen die verkeerd waren in de oogen van den HEERE.
Zij dienden de baalsi) en astarte's2), de goden van Aram
en Sidon, van Moab, de Ammonieten en ,de Filistijnen.
Veertig jaar Mang gaf de HEERE hen toen over in de
imacht van de Filistijnen. Al die jaren werd het Westjordaanland ionderdrukt, werd de ark ten laatste genomen en
Israel zeer diep vernederd.
De HEERE verwekte echter in dien bangen tijd een
bizonder man, die de macht van Hem moest toonen in
geweldige daden. Die man was Simson. Reeds zijn geboorte
was wonderlijk. i0mdat die zoo wonderlijk was, wordt hij
verhaald. Die geboorte doet ons denken aan de wonderlijke geboorte van den Christus.
Hier volgt de geschiedenis.
2 Er was een man uit Zora,8) gelegen op de westelijke
helling van het judeesche bergland. Hij was uit het geslacht der ,Danieten, maar woonde in het stamgebied van
Juda met een heele nederzetting van zijn stamgenooten.4)
Hij heette Manoach. Zijn vrouw was onvruchtbaar en had
geen kinderen gekregen.
3 Juist aan deze ionvruchtbare vrouw, die tot teen geen
kinderen had gekregen, is de Engel van den HEERE5)
verschenen, hetgeen ons aan de verschijning van den Engel
Gabriel aan Maria, de moeder van Jezus, doet denken.
De Engel sprak tot haar: Zie, gij zijt onvruchtbaar en
hebt den kinderzegen niet ontvangen, maar gij zult nu
zwanger worden en een zoon krijgen. Door deze vrouw te
kiezen als moeder van den toekomstigen verlosser, deed de
HEERE uitkomen, dat de verlossing alleen door een bizondere beschikking van Hem tot stand zou komen. Zij kon
niet uit innerlijke krachten van Israel opkomen, dock.
1) Zie de noot bij 2 : 11.
2) Zie de noot bij 2 : 13.
8) Een plaats die eerst aan Juda, later aan Dan werd toegewezen, Jozua 15 : 33,
maar na de scheuring van het Rijk tijdens Rehabeams troonsbestijging weer bij
Juda is gekomen, 2 Kron. 11 : 10. Waarschijnlijk het huidige Soera, ten noorden van Beth-Semes.
4) Deze hadden zich hier gevestigd. Blijkens hoofdst. 18 trokken zij later
naar het Noorden, op zoek naar een nieuwe woonplaats.
5) Over den Engel des HEEREN, zie de foot bij 2 : 1.
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moest van boven, van Israels God komen.
4 De Engel vervolgde tot de vrouw: Neem uzelf nu
echter in acht, en drink geen wijn of sterken drank, en
eet niets dat onrein is'), waardoor gijzelf onrein zoudt
5 worden. Want zie, gij zult zwanger worden. En uw kind
zal een bizonder kind zijn. Een kind waarmee de HEERE
een bizonder verbond aangaat, ten teeken voor Zijn afvallig
bondsvolk. Omdat dit kind in een bizondere betrekking
tot den HEERE zal staan, mag geen scheermes op zijn
hoof d komen. De zoon dien gij krijgen zult, zal, van den
moederschoot af, een nazireeer 2 ) van God wezen. En hij
zal zich als een nazireeer moeten gedragen. iij zal een
begin
t, maken met het verlossen van Israel uit de macht
van de Filistijnen. Het doel van zijn leven zal zijn: aantoonen, dat Ik, de HEERE, Israel van zijn vijanden kan
verlossen. Dat Ik machtig ben om door een man legers op
de vlucht te jagen. Dat moet hij Mijn yolk toonen, opdat
Israel de bron van zijn kracht weer zoeke. Die bron is
gelegen in het houden van het tweede deel van Mijn verbond, het bewaren van Mijn verbondsinzettingen.
6 De vrouw ging daarop naar binnen, en zeide tot haar
man, toen deze thuiskwam: Daar is een man Gods, een
profeet, tot mij gekomen. Zijn voorkomen en uiterlijk
was echter als het uiterlijk van een Engel Gods, zeer vreese
lijk en ontzagwekkend. Daarom heb ik niet naar zijn naam
gevraagd, en ook niet waar Ihij vandaan kwam. 1k durfde
het niet. Zelf heeft hij mij zijn naam ook niet meege
7 deeld. Maar hij heeft tot mij gezegd: Zie, gij zult zwanger
worden en een zoon krijgen. Dat kind zal een heel bizon1) „Onrein" gold van de dieren. In Levit. 11 en Deut. 4 : 3-20 vindt men een
lust van „refine" en „onreine" dieren, Wat „onrein v is, mocht niet worden
geofferd; mocht den HEERE niet worden aangeboden als eerstelingsgave;
mocht ook door geen Israeliet worden gegeten.
2) Nazireeer, van het heibreeuwsche nazier :_-_- gewijd worden aan. Een nazireeer
is een aan-God-gewijde. Zoowel man als vrouw, kon zich tijdelijk tot zulk een
aan-God-gewijde maken, door zich aan de drie voorschriften te houden, Num.
6 : 1-7. Die drie voorschriften zijn: a. zich onthouden van alle prikkelende
dranken; niets van den wijustok mocht worden gebruikt; b. het hoofdhaar laten
groeien; c. iedere aanraking met een doode vermijden. Simsons nazireaat droeg
een bizonder karakter. Het was niet vrijwillig, maar door God opgelegd. En het
was niet tijdelijk, maar voor het leven. Het derde voorschrift, geen doode aanr
raken, schijnt voor Simson niet gegolden te hebben.
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der kind zijn. Drink daarom geen wijn of sterken drank
en eet niets wat onrein is. Die zoon van u zal een nazireeer
van God zijn, terstond, van den moederschoot af, tot aan
den dag van zijn dood toe.').
8 Toen heeft Manoach den HEERE gebeden, dat die man
Gods ook tot hem, als man en hoofd van zijn gezin, zou
mogen komen. Hij smeekte: Och HEERE, laat toch de
man Gods, dien Gij gezonden hebt, nog een keer tot ons
komen, opdat hij ons kan leeren wat ,wij doen moeten met
den zoon dien wij zullen krijgen. Manoach bad dit niet
omdat hij twijfelde aan de voorzegging van den man Gods,
maar vanwege de groote verantwoordelijkheid die zij
hadden voor de ,opvoeding van dit bizondere kind. Hij
en zijn vrouw hebben geloofd. Hij wilde echter graag
precies weten hoe en wat zij zouden moeten doen.
9 God heeft naar het gebed van Manoach geluisterd. Hij
verhoorde het. De Engel van God is nog een keer tot de
vrouw gekomen, toen zij in het veld zat, bezig met haar
werk. Haar man, Manoach, was weer niet bij haar. Zij
wist echter van zijn wensch iom zelf den man Gods te ont10 moeten. Daarom liep zij haastig weg, naar haar man, om
het hem te vertellen. En zij zeide: Zie, diezelfde man is
11 gekomen, die de vorige keer tot mij gekomen is. Toen
stond Manoach op en liep zijn vrouw achterna en hij kwam
bij den man Gods, die geduldig zat te wachten. En Manoach
vroeg hem: Zijt gij ,die man die met mijn vrouw gesproken
12 heeft? Toen antwoordde de man: Ja. Daarop vroeg Manoach : Wanneer uw woorden uitkomen, hoe moeten wij dan
den jongen behandelen? Wat zal zijn levensregel en levensgewoonte moeten worden? Wilt u ons dat nog eens goed
zeggen?
13 Toen sprak de Engel des HEEREN, want Hij was het,
Die als een man met Manoach .sprak: Alles wat Ik de vrouw
heb gezegd, moet zij stipt houden. Zij moet er zich voor
14 wachten iets te gebruiken wat Ik haar verboden heb. Van
alles wat van den wijnstok afkomstig is, mag zij niet eten,
ook geen druiven dus t) , en sterken drank mag zij niet drin1) Over het doel van het levenswerk van den jongen spreekt zij volgens den
tekst niet, hetgeen echter niet wil zeggen, dat zij aan haar man niet heeft
meegedeeld, dat hij een begin zou maken met de verlossing van Israel.
2) Zie Num. 6 : 3.
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ken. Evenmin mag zij iets eten dat haar onrein maakt.
Kortom, alles wat Ik haar geboden heb, moet zij nauwkeurig
onderhouden.
15 Manoach, die in den man den Engel des HEEREN nog
niet had herkend, durfde .blijkbaar niet verder vragen. Hij
was dankbaar voor deze herhaling. In zijn dankbaarheid
bood hij den man Gods een imaaltijd aan. Hij zeide tot den
Engel des HEEREN: Laten wij u toch even mogen terughouden van direct vertrek. Blijf bij ons eten! Laten wij een
bokje voor u mogen slachten en gereedmaken.
16 De Engel van den HEERE antwoordde Manoach echter: Als u Mij wilt houden om te blijven eten, moet Ik u
teleurstellen. Ik zal van uw brood niet eten. Maar als u
misschien een brandoffer wilt gereedmaken, doe dat gerust,
en offer dat dan aan den ,HEERE. U hebt daar wel reden
voor, nu u deze blijde boodschap voor u en voor uw yolk
hebt ontvangen. Ik wil Mij wel laten ophouden om bij
dat offer tegenwoordig te zijn.
Manoach begreep uit deze duidelijke toespeling van
den Engel van den 'HEERE nog niet met Wien hij te doen
had. 1 ) Hij Wilde eigenlijk wel weer weten van dezen Bode
17 Gods. Wie hij was en hoe hij heette. Daarom vroeg hij aan
den Engel van den HEERE: Hoe is uw naam? Ik vraag
dit, opdat wij u onze erkentelijkheid kunnen betoonen
voor het brengen van uw boodschap, als uw boodschap in
vervulling is gegaan. Nu wilt u geen bewijs van dankbaarheid aannemen, sta ons toe, dat wij u in de toekomst danken met eenig blijk van erkentelijkheid.
18 Licht berispend, beantwoordde de Engel van den
HEERE zijn vraag afwijzend. Waarom vraagt gij naar
Mijn naam, sprak !Hij. Die is immers wonderlijk!2)
19 Toen volgde Manoach de gegeven wenk op, nam een
bokje en bereidde dat voor het offer. Hij nam ook een
spijsoffer en offerde het bokje en het spijsoffer op de
rots die daar was, aan den HEERE. Intusschen bleef de
Engel des HEEREN daar wachten, terwijl Hij wonderlijk
20 handelde voor de oogen van Manoach en zijn vrouw. Toen
1) Zijn vrouw heeft dadelijk scherper gezien, vgl. vers 6.
2) „Wonderlijk" is niet op te vatten als eigennaam, maar als praedicaat
van God.
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de altaarvlam opsloeg naar boven, voer de Engel van den
HEERE plotseling in de vlam op, naar boven. Hij was
opeens verdwenen! Manoach en zijn vrouw hebben dat
beide gezien met hun oogen. Toen zij dat gezien hadden,
vielen zij beiden met hun aangezicht op den grond. Nu begrepen zij, dat hier niet een mensch bij hen was geweest.
Maar meer dan een mensch.
Daarna is de Engel van den HEERE niet meer ver21
schenen aan Manoach en zijn vrouw.
Manoach begreep nu, wat hij eerst niet verstaan had,
dat hij inderdaad met den Engel van den HEERE had van
22 doen gehad. Hij schrok daar geweldig van. Tot zijn vrouw
zeide hij: Nu zullen wij beslist sterven, omdat wij een
iGoddelijk wezen gezien hebben. 1 ) Dat was bijgeloovige
23 vrees. Bij zijn vrouw was meer helderheid en geloofsklaarheid. Zij zeide tot hem: Als de HEERE ons wilde dooden,
dan zou Hij niet van onze hand een brandoffer en een
spijsoffer aangenomen hebben. Dat is toch een bewijs, dat
Hij een welgevallen in ons heeft. Bovendien zou Hij ons
juist nu niet al deze .dingen hebben doen zien, en zulke
dingen hebben gezegd als wij nu gehoord hebben, wanneer Hij de bedoeling had ons weg to doen van de aarde.
Hij zou ons toch zulk een heerlijke belofte niet geven, als
Hij ons wilde dooden?
24 De goddelijke belofte is in vervulling gegaan. De vrouw
kreeg een zoon. Zij noemden zijn naam Simson.2) Het kind
was een Godsgeschenk aan het yolk. De HEERE gaf een
verlosser. Hij deed zien, dat die verlosser Zijn werk was.
Als zoodanig was de wonderlijke geboorte van Simson een
1) Deze vrees kan verband houden met een uitspraak als de HEERE gedaan
heeft tot Mozes, zie Exod. 33 : 20. Vgl. Richt. 6 : 22, en in het Nieuwe Testament
1 Tim. 6 : 16.
2) , Over de beteekenis van den naam Simson is verschil van meening. Keil
verklaart hem als Josephus, door ischuros = sterke, geweldige. Evenzoo De
Graaf, Verbondsgesch. I, 342. Men leidt het woord dan of van het hebreeuwsche
werkwoord sjameem = verwoesten. Vandaar dat soms de nederlandsche schrijfwijze Simsom naast Simson voorkomt. Waarschijnlijker, en ongeveer algemeen
aangenomen, is de afleiding van het hebreeuwsche woord sjemesch = zon. Simson
beteekent dan „zonnig" of „de zonnige", in welken naam „zich waarschijnlijk
de verwachting der ouders, speciaal der moeder, uitspreekt, dat door dezen zoon
de dageraad der bevrijding zou aanbreken over hun yolk; mogelijk stond hun
daarbij het slot van DefbOra's lied voor den geest, 5 : 31". Goslinga, K. Verkl. II, 22.
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profetie van de geboorte van den grooten Verlosser, Die
de kerk van alle vijanden zal verlossen.
Het kind Simson groeide voorspoedig op. En de
25 HEERE zegende hem. Toen hij groot geworden was, begon
de Geest van den HEERE hem plotseling aan te grijpen.
Dat geschiedde voor het eerst in het legerkamp van Dan,
tusschen Zora en Estaol, aan de grenzen van het filistijnsche gebied.

Zijn huwelijk.
14 ; 1 Toen Simson ouder begon te worden, zocht hij, onder
de drijving van den Geest des HEEREN, aanraking met de
Filistijnen. Dat was in het gebied van Dan, waar hij opgroeide, heel gemakkelijk. Dat gebied grensde aan het
gebied der Filistijnen. Toen hij volwassen geworden was,
daalde hij eens bergafwaarts naar Timnati), een filistijnsche stad, die bij de verdeeling van het land aan den stam
van Dan was toegewezen 2), maar door de oostwaarts
opdringende Filistijnen in bezit was genomen. Daar, te
Timnat, zag hij een vrouw die hem aantrok. Het was een
2 filistijnsche vrouw. Daarna ging hij terug, bergopwaarts
uit de laagvlakte. En thuisgekomen, vertelde hij dit aau
zijn vader en moeder. Hij zeide: II( heb te Timnat een
vrouw gezien, een filistijnsche, die .mij bizonder aanstaat.
Neem haar3) tot vrouw voor mij. Dat was bij Simson dezelfde zondige neiging, waaraan geheel het yolk zich schuldig
maakte, namelijk bet zoeken van gemeenschap met de
3 heidensche bewoners van Kanaan. Zijn vader en zijn moeder waren er over bezwaard. Zij toonden zich er zeer tegen.
Zij zeiden: Is er dan onder de jonge meisjes van uw broeders en zusters stamgenooten en anders onder de meisjes
van heel ons yolk geen vrouw die u kan behagen, dat gij
nu gaat om een vrouw te nemen van de Filistijnen, die
1) Omstreeks 5 1/2 km. zuidwestelijk van Zora gelegen, dus ruim een uur gaans.
Tegenwoordig Tibne.
2) Zie Jozua 19 : 43.
3) In het Oosten was het zoo, dat de vrouwen gewoonlijk voor de jongens
werden gekozen door hun vrouwelijke nabestaanden. Gemeenlijk zag de bruidegom zijn bruid niet voor het huwelijk. Zoo ging het hier niet. Simson koos
zelf. Dat was een heel „onzedelijk" geval, naar oostersche begrippen.
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onreine onbesnedenen? 1) Maar Simson liet zich niet van
zijn begeerte afbrengen. Hij bleef bij zijn wensch. Hij hield
voet bij stuk. „Neem haar voor mij!" zeide hij tegen zijn
vader, „want zij bevalt mij".
4 Zijn vader en moeder begrepen toen nog niet, dat de
HEERE dit zoo bestuurde. Op deze manier lamest Simson
met de Filistijnen in aanraking komen. Zoo kon hij het er
op aanleggen, dat men, van de zijde der Filistijnen zelf,
hem telkens aanleiding zou geven om tegen hen de wapens
op te nemen. De HEERE Zell had de hand in dezen weg,
dien Simson in zonde2) koos.
Het was in dien tijd in het Westen van Kanaan zoo
gesteld, dat de Filistijnen onbetwist heerschten over Israel.
De Geest van den HEERE dreef Simson naar de Filistijnen
met de bedoeling hen afbreuk te doen in hun heerschappij.
5 Toen zijn vader en moeder hun tegenstand tegen
Simsons keus hadden opgegeven, is Simson op een dag,
met zijn vader en moeder, afgedaald in westelijke richting
naar Timnat, om de noodige stappen voor het huwelijk te
doen. Onderweg liep Simson een eindweegs alleen door
het land, een eind verwijderd van den hoof dweg, waarop
vader en moeder gingen. Toen zij genaderd waren tot de
wijngaarden van Timnat, die buiten de stad tegen de
heuvels geplant waren, stormde er opeens een volwassen
jonge leeuw brullend op Simson af. Doch Simson vreesde
6 niet. De Geest van den HEERE greep hem aan met groote
macht. Hij zag in geloof wat hij, in de kracht des HE EREN,
zou kunnen doen. En hij greep het dier aan en verscheurde
het zooals men een bokje uiteenrukt. En dat zonder eenig
wapen! Door deze daad werd aan Simson geopenbaard
waartoe hij in het geloof, door de mogendheid van den
HEERE, in staat zou zijn tegen de vijanden. Aan zijn
vader en moeder vertelde hij echter niets van deze gebeurtenis met den leeuw en wat hij gedaan had. Het was
voor hem een bizonder geheim, dat hij zorgvuldig bewaarde. Hij zag er zijn roeping in.
Daarna kwamen zij to Timnat, en daar werden door zijn
7
1) In Exodus 34 : 16 en Deuter. 7 :3 v. was uitdrukkelijk het huwen met
Kanaanieten verboden. De Filistijnen waren daaronder begrepen, zie Jozua 13 : 1
2) Immers in strijd met het voorschrift van Exod. 34 : 16 en Deuter. 7 : 3 v..
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ouders de noodige stappen gedaan voor een verbintenis
tusschen Simson en die vrouw. ,Simson sprak met haar, en
zij behaagde hem, en zij werden nu verloofden, die eerlang in het huwelijk zouden treden.
8 Na verloop van eenigen tijd ging .hij, in het gezelschap
van zijn ouders, weer naar Timnat, om met zijn aanstaande
vrouw in het huwelijk te treden. Onderweg, in , de buurt van
Timnat, boog hij van den weg af, om te zien wat er van het
cadaver van den gedooden leeuw geworden was. En zie,
hij vindt geen geraamte, maar een door de zon uitgedroogd
lichaam. In dat uitgedroogde lichaam had zich een bijen9 zwerm genesteld, die er honing in had aangevoerd. Simson
schraapte dezen honing bij elkaar en met zijn handen vol
liep hij, al etende, weg, tot hij zijn vader en moeder weer
had getroffen op den weg. Toen hij bij hen gekomen was,
gaf hij hun ook van den honing. En zij aten er van. Maar
hij vertelde hun niet, dat 'hij dien honing uit het cadaver
van den leeuw had gehaald. Dat bleef zijn geheim.
10 Toen zijn vader en moeder bij die vrouw te Timnat
gekomen waren, gaf Simson een huwelijksfeest. Hij deed
dat volgens , de daar heerschende gewoonte, op de manier
waarop de jonge mannen die gingen trouwen, dat plachten
11 te doen. Toen iSimson was verschenen, begroette de familie
van de bruid hem met dertig l ) jonge mannen, , die aan
Simson werden toegevoegd als bruidegomsvrienden 2 ), om
aan het feest kleur en gezelligheid te geven. Een van dezen
had de leiding. Hij heette ,,de vriend des bruidegoms". De
bruiloft duurde zeven dagen. Die zeven dagen werden doorgebracht met voorgeschreven plechtigheden en met gezelschapsspelen.
12 Op den eersten dag hood Simson aan een raadsel op
te geven. Bedekt werpt hij hier den Filistijnen reeds den
handschoen toe. Het begint vriendschappelijk, maar het
kan ernst worden. „Laat mij u toch een raadsel opgeven",
zeide hij. „Als u het mij binnen deze zeven bruiloftsdagen
zult verklaren en duidelijk uitleggen, dan zal ik aan u
dertig hemden en dertig stel bovenkleeren geven, maar
1) Of dat getal altijd gelijk was, is niet bekend. In Hoogl. 3 : 7 wordt gesproken over zestig helden bij Salomo's huwelijksbed.
2) Wij kunnen ook zeggen: bruidsjonkeis.
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13 als ulieden, met zijn alien, het mij niet kunt uitleggen
binnen deze zeven dagen, dan moet u samen mij dertig
'hemden en dertig stel bovenkleeren geven." In die weddenschap kwam Simsons overmoedigheid voor den da te). De
bruidegomsvrienden antwoordden: Goed, geef uw raadsel
maar op. Laat het hooren!
Toen sprak Simson tot hen:
14
Spijs ging uit van den eter,
Zoetigheid ging uit van den sterke!
Drie , dagen gaven zij zich moeite om de oplossing te
15 vinden. Maar het gelukte hun niet. Toen gingen zij naar
Simsons vrouw. Op den vierden dag was het, dat zij bij
haar aanklopten en zeiden: Wij kunnen het raadsel dat
uw man ons heeft opgegeven, niet oplossen. Gij moet ons
helpen. Gij zijt ook een filistijnsche. Gij moet aan onzen
kant staan. Gij moet uw man bepraten en overhalen, totdat hij het u meedeelt. Welnu, dan 'weten wij het ook,
want gij hoort bij ons. En denk er aan, als gij ons niet
heipt, dan zullen wij u en het huis van uw vader met vuur
verbranden. 2 ) Gij hebt ons toch zeker niet op uw bruiloft
genoodigd om ons uit te kleeden en te berooven? Wij hebben geen lust om dat toe te laten!
16 De jonge vrouw zwichtte voor de laffe bedreiging en
koos den kant van 'de Filistijnen, tegen haar man. Zij begon
Simson fonder tranen lastig te vallen om haar toch de oplossing van het raadsel te zeggen. Toen hij het niet deed,
zeide zij: Gij haat mij maar. Gij hebt mij niet lief. Als gij
mij werkelijk liefhadt, zoudt gij geen geheimen voor mij
hebben. Gij hebt aan mijn volksgenooten dit raadsel opgegeven, maar zelfs aan mij, uw eigen vrouw, wilt gij de
beteekenis niet uitleggen. Simson antwoordde haar: Zie,
ik heb dit raadsel niet eens voor mijn vader en moeder uitgelegd, zou ik bet dan aan u verklaren? Maar zij bleef
1) ,,Daarin kwam reeds iets uit van een overmoedig zijn, en van een spelen
met wat hij van God ontvangen had en als een geheim in zijn leven bewaren
Wilde. Zoo was het in zijn latere leven meerdere malen." De Graaf, Veebondsgesch. I, 343.
2) „In deze dreiging treedt de ruwheid en vuile hebzucht van de Filistijnen
onverholen aan het licht." Keil.
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17 aanhouden. De zeven dagen, die de bruiloft duurde, hield
zij niet op. Zij huilde tranen om zijn liefdeloosheid. Tot
op den ‘zevenden dag had hij volgehouden om zijn geheim
verborgen te houden. Op den zevenden dag bezweek hij.
Toen ging hij haar het raadsel uitleggen. Toen gaf hij aan
haar, de filistijnsche vrouw, het geheim van zijn roeping
prijs. Hij kwam er toe, omdat zij het hem benauwd gemaakt had. Zij had hem er toe geprest. Onmiddellijk nadat
hij zijn geheim onthuld had, ging zij het raadsel verklaren
aan haar volksgenooten.
18 Op den zevenden dag, v6Or zonsondergang, dus op bet
eind van de bruiloftsweek, kwamen de bruidegomsvrienden tot hem met de oplossing. Zij voelden zich als mannen
van de filistijnsche stad, die de eer van hun stad moesten
ophouden tegenover den Israeliet. En zij zeiden: Wij
zullen het raadsel verklaren! In rhetorischen vraagvorm
spraken zij:
Wat is zoeter dan honing?
en wat is sterker dan een leeuw?
Simson begreep de toedraeht meteen, en antwoordde,
ook in dichtvorm:
Hadt gij niet met mijn kalf geegd —
Gij hadt 't geheim mij niet gezegd!1)
19 Door dit bedrog zag Simson hoe de Filistijnen
tegenover hem stonden. De 'Geest van den HEERE greep
hem weer aan met groote kracht. Door die kracht daalde
hij vender af, .de vlakte van het filistijnsche land in, naar
het stadje Askelon 2 ). Daar sloeg hij dertig Filistijnen dood.
Hij nam hun kleeren en uitrusting, en gaf die, overeenkomstig de ‘afspraak, aan hen, die het raadsel geraden
hadden. De mannen van Timnat hadden de weddenschap
met list en bedrog gewonnen. Zij zouden hun prijs ontvan1) Letterlijk: Hadt gij niet met mijn kalf geploegd, gij hadt mijn raadsel
niet ontdekt. Wij geven het vrij weer om de gedachte aan het dm te behouden,
welke bij letterlijke vertaling verloren gaat.
2) Waarschijnlijk niet de bekende stad die dezen naam droeg, aan de kust
gelegen. Die stad lag op vrij grooten afstand van Timnat. Bedoeld zal zijn een
klein plaatsje, ruim een uur gaaus ten zuiden van Timnat.
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gen. Doch zij ontvingen dien ten koste van hun eigen yolksgenooten.
Simson was intusschen hevig verontwaardigd op zijn
vrouw. Hij ging niet naar haar terug, maar tro'k bergop20 waarts, naar Zora, naar zijn eigen ouderlijk huis. De vader
van Simsons vrouw, op zijn beurt boos geworden, omdat
Simson zonder meer bij zijn vrouw wegliep, verbrak de
verhouding met Simson, en gaf zijn dochter aan 'hem, die
de leiding van de bruiloft had gehad, aan „den vriend des
bruidegoms". Die huwde haar. Zoo was Simsons huwelijk
meteen weer verbroken. Ware vriendschap tusschen Israel
en de Filistijnen was onbestaanbaar. Dat kon Simson uit
deze geschiedenis leeren. Zelfs zijn vrouw die hij liefhad,
koos de partij van zijn tegenstanders.
De wrack.

15 : 1 Een tijd later was Simsons toorn bekoeld. Hij kreeg
verlangen naar zijn filistijnsche vrouw en ging haar weer
bezoeken. Een geitenbokje nam hij mee als geschenk, om
daarmee de beleediging, die hij haar had aangedaan door
zijn wegblijven, weer goed te maken. Het was in de dagen
van den tarweoogst. Er stond reeds gemaaid koren te velde.
Toen Simson te Timnat aankwam, bij het huis van
zijn schoonvader, zeide hij: Laat mij binnen in het vrou2 wen-vertrek bij mijn vrouw. Maar haar vader liet hem niet
binnen. Hij motiveerde zijn weigering door te zeggen: Ik
dacht stellig, dat gij haar voorgoed had vaarwel gezegd,
dat gij niets meer van haar moest hebben. Daarom heb ik
haar aan uw „vriend", den leider van uw bruiloftsfeest„
gegeven. En hij is met haar getrouwd! Maar ik weet goeden raad om u tegemoet te komen. Ik heb nog een
dochter, haar jongere zuster. Is deze niet mooier dan zij
die uw vrouw is geweest? Welnu, laat zij uw vrouw worden
in de plaats van de eerste!
3 Op het vernemen van deze eerlooze daad en dat vernederend 'aanbod, ontvlamde Simsons verbolgenheid. Hij
voelde hoe de Filistijnen hem, den Israeliet, verachtten.
Tegenover hem achtten de mannen van Timnat zich tot
geen trouw en eerlijkheid verplicht, omdat hij een Israeliet
was. Zij hadden niet alleen zijn persoon beleedigcl, maar
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zij hadden ook zijn yolk beleedigd. Daarom dreigde Simson met 'wraak. Hij sprak met het oog op de Filistijnen:
Dit keer ben ik onschuidig wanneer ik de Filistijnen
kwaad doe. Zij hebben om wraak .gevraagd. De scliuld ligt
bij hen zeif.
4 Toen ging Simson weg en ving driehonderd vossen1).
Hij bond telkens twee vossen, staart aan staart, aan elkaar.
Daarop nam hij honderd en vijftig fakkels en bond, in
5 het midden van elk staartenpaar, een fakkel. Daarna stak
hij de fakkels in brand en lief de dieren met de brandende
fakkels in hun staarten, los in het gemaaide en ongemaaide
koren van de Filistijnen. De dieren, opgejaagd door het
vuur aan hun staarten, holden naar alle richtingen door
het koren en stichtten overal waar zij kwamen, brand in
het koren. De filistijnsche akkers werden een vuurzee. Aan
blusschen viel niet te denken. Op deze manier verbrandde
Simson het gemaaide koren en het nog te velde staande
gewas, alsmede wijngaarden en olijfboomen. Het vuur vrat
snel om zich heen in het droge seizoen.
6 Toen vroegen de Filistijnen aan elkaar: Wie heeft dit
gedaan? Het bleef niet verborgen, dat Simson de brandstichter was geweest. Spoedig werd alom verteld: Simson,
de schoonzoon van den Timniet, is de schuldige. Hij heeft
dit gedaan uit wraak. Omdat die schoonvader Simsons
vrouw genomen en haar aan zijn vriend heeft uitgehuwelijkt. Toen kwamen de Filistijnen in een groot aantal op
uit de laagvlakte, alwaar de dieren het vuur gebracht
hadden, verbitterd en vol wraakplannen. Te Timnat gekomen, Ihebben zij die vrouw en haar vader, in hun huis
in vlammen doen opgaan.
7 Toen dit Simson ter oore kwam, had hij opnieuw een
reden om wraak te nemen op de Filistijnen. Hij ontstak in
toorn over hun wreede en laaghartige wraakneming, en
zwoer het hun betaald te zullen zetten. „Als gijlieden op
deze manier te werk gaat", zeide hij, „zal ik stellig niet
tot rust komen voor dat ik mij volledig op ulieden gewro8 ken heb". En die bedreiging iaan het adres der Filistijnen
bracht hij ook ten uitvoer. Wanneer hij Filistijnen ont1) Het hebreeuwsche woord is: le jakhals; 2e vos. Wij kiezen voor de
traditioneele vertaling vos.
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moette, sloeg hij hen lam, zonder hen te sparen. Armen en
beenen sloeg hij stuk. Hij ontzag niemand. Zij leden een
geduchte nederlaag door hem. Door al de verkeerde wegen
van Simson heen, bleek nu toch, dat er in Israel een man
was opgestaan, die sterker was dan de Filistijnen.
Daarna trok Simson zich terug in de eenzaamheid. Hij
verbleef, eenzaam, in de rotskloof van Etam 1 ). Niet uit
vreesachtigheid zocht hij die eenzaamheid, maar omdat hij
waarschijnlijk de bewoners van Zora of van een andere
plaats, niet in gevaar wilde brengen, en niet wilde blootstellen aan de wraak der Filistijnen.
Etam.
15 : 9 Toen de Filistijnen omtrent zijn verblijf aldaar op de
hoogte kwamen, vatten zij het voornemen op om zich geducht te wreken. Daartoe rukten zij uit de laagvlakte
waarin zij woonden, met een leger op, naar het gebied van
Juda en sloegen in het stamgebied van Juda hun legerplaats op. Van die legerplaats uit verspreidden zij zich in
heel het gebied van Lechi2).
10 De lieden van Juda leefden destijds onder den druk
der Filistijnen. Zij waren gewend in die dagen, om zich
onder de overheerschers te buigen, zonder gedachte aan
verzet. Bij het binnenrukken van dit groote leger, waren
zij aanstonds bevreesd geworden. Spoedig zonden zij gezanten naar de filistijnsche legerleiding, met de beleefde
vraag, waaraan zij dezen inval te wijten hadden. „Waarom
zijt gijlieden tegen ons opgetrokken met zoo'n leger?"
vroegen zij. De Filistijnen antwoordden: Wij zijn naar hier
opgerukt om Simson! Om hem te binden en hem te doen
in overeenstemming met hetgeen hij ons gedaan heeft. Wij
willen hem straffen. Hem alleen. Anders niet!
11
De mannen van Juda dachten er niet aan tom zich te
verblijden, dat de HEERE zulk een helper aan Israel ge1) Waarschijnlijk moeten wij hier niet denken aan Etam nit Juda, 2 Kron.
11 : 36. Bedoeld kan zijn Etam in het gebied van Simeon, 1 Kron. 4 : 32. Som.
migen willen denken aan een plaats in de omgeving van het huidige Artoef, ten
oosten van Zora, waar een schier ontoegankelijke kloof moet zijn in een Steil
rotsgevaarte.
2) De naam Lechi wordt in vers 17 verklaard.
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geven had. Zij dachten er nog minder aan om partij te
kiezen voor Simson. Toen zij hoorden, dat het alleen om
Simson te doen was, haastten zij zich om de Filistijnen
terwille te zijn, opdat deze zoo snel mogelijk weer zouden
aftrekken. Zij brachten drieduizend man bijeen. En deze
drieduizend mannen daalden of naar de rotskloof van
Etam, naar Simson. Daar gekomen, verweten zij Simson,
dat hij de Filistijnen zoo verbitterd had. Weet gij niet, zoo
vroegen zij hem, dat de Filistijnen over ons heerschen?
Wat hebt gij ons nu aangedaan? Simson antwoordde rustig,
dat hij den Filistijnen had vergolden het kwaad, dat zij
12 hem hadden aangedaan. Toen zeiden zij tot hem: Wij zijn
hierheen gekomen om u te binden en u aan de Filistijnen
uit te leveren.
Simson verzette zicii niet tegen zijn volksgenooten.
Het eenige dat hij vroeg, was, dat izij hem niet zouden aanvallen. Zweer mij, zeide hij, dat gijlieden niet zelf op mij
zult aanvallen, maar dat gij mij uitsluitend zult binden en
13 uitleveren. Zij antwoordden hem: Neen, neen, niets dan
binden willen wij u om u uit te leveren aan de Filistijnen.
Dooden zullen wij u ,stellig niet. Toen liet Simson zich
gewillig binden. Zij bonden hem vast met twee nieuwe
touwen en voerden hem daarna uit de rotskloof naar
boven. Zoo leverde Israel zijn eigen verlosser uit. Zij geloofden niet aan de verlossing die de HEERE door Simsons hand wilde geven.
14 Toen de Filistijnen Simson, gebonden, zagen naderen
te Lechi, juichten zij hem tegemoet. Hij was gebonden,
gevangen, weerloos, hun doodsvijand! Toen greep de Geest
van den HEERE Simson aan, en de touwen waarmee zijn
armen gebonden waren, werden als linnen draadjes die
in het vuur verzengd waren. Zij smolten als het ware weg
van zijn handen. Zonder de minste moeite had hij zich van
zijn banden bevrijd. Eer de mannen van Juda, eer de Filistijnen konden begrijpen wat er geschiedde, was Simson al
tot den aanval overgegaan. Hij alleen tegen het leger der
Filistijnen! Hij ,stormde op hen in, links en rechts er op
in slaande met het eerste het beste voorwerp dat hem in
15 handen was gekomen. Hij had een versch ezelskakebeen
zien liggen. Zijn hand uitgestoken en dat gepakt. Dat was
zijn eenigst wapen. Met dat onbeteekenende wapen heeft
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16

hij, geheel .alleen, gestreden tegen een duizendkoppig leger,
en duizend man aldaar neergeslagen. Zijn overwinning
was niet te .danken aan zijn uitmuntende wapens noch aan
het getal van zijn helpers. De geest van den HEERE deed
hem strijden als een held, in het geloof, dat Israels God
kraohten heeft om Zijn yolk te verlossen zonder helden en
zonder keur van wapens.
Toen de overwinning was bevochten, sprak Simson,
in vervoering over zijn triomf, zijn overwinningslied:
Met het kaakbeen van een ezel,
een hoop, twee hoopen,
met het kaakbeen van een ezel,
heb ik duizend man geslagen.

17 Toen hij gereed was met zijn lied, wierp hij het kaakbeen weg, en noemde de naam van die plaats Kaakbeenshoogte, welke naam voortaan aan deze plek gegeven werd,
ter herinnering aan Simsons overwinning.
18 Moe en uitgeput van den strijd, zocht de sterke man
naar water om zijn dorst te lesschen. Maar hij zag geen
water. Versmachtend van dorst, schreeuwde hij toen tot
den ,HEERE en zeide: Gij hebt eerst door de hand van Uw
knecht deze groote verlossing gegeven, en moet ik nu van
dorst sterven? Moet ik dan toch nog in de hand van die
onbesnedenen 1) vallen? Hier gevoelde Simson, onmiddellijk na zijn heldenwerk, zijn afhankelijkheid van den
HEERE.
19 God hoorde zijn gebed en kloofde . de holte die bij
Lechi is, en daar stroomde water uit. En Simson heeft gedronken en zijn geest kwam weder in hem na de uitputting. Hij leefde weer op. Met het oog op deze geschiedenis,
heeft die bron in de holte te Lechi, den naam van „Aanroepersbron" gekregen. De bron is daar nog tot op den
, dag dat de schrijver dit schreef.
Na dezen slag schijnt Israel, althans het yolk van
20
Juda, Simson als een geschenk des HEEREN erkend te
1) Naam die verachting uitdrukt voor de heidenen, die
y olk Israel stonden.
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hebben. Want in deze dagen van filistijnsche overheersching, heeft hij Israel gericht gedurende twintig jaren.
Te Gaza.

16 : 1 In het trotsche gevoel van zijn geweldige meerderheid,
begaf Simson zich op zekeren dag naar de filistijnsche
stad Gaza,') om aanraking te zoeken met de Filistijnen.2)
Hij zocht ook omgang met de vrouwen der Filistijnens).
In Gaza zag hij een vrouw die hem aantrok. Zij was een
hoer, maar dat belette Simson niet om bij haar binnen
te gaan in zondigen lust s ) en een deel van den nacht bij
haar door te brengen.
2 Weldra ging het igeruoht rond, dat Simson in de stad
was, en waar hij was binnengegaan, werd er bij verteld.
Toen de Gazieten zeker 'waren, dat Simson in dat bepaalde
huis binnen was, .omsingelden zij het huis, en plaatsten een
wacht bij de stadspoort. Den geheelen nacht hielden die
wachtposten zich stil. Zij waren namelijk van meening,
dat Simson niet voor het aanbreken van den mor t,g en zou
versehijnen, omdat de poorten in den nacht gesloten waren.
Als hij bij het aanbreken van den morgen komt, zullen wij
3 hem dooden, zeiden zij tegen elkander. Maar Simson
ibleef liggen tot middernacht. Toen stored hij op en bereikte ongehinderd de stadspoort. De wacht, die het huis
moest bewaken, was .waarsohijnlijk gaan ,slapen, in de meening dat Simson tooh pas tegen den morgen het huis zou
verlaten. De gesloten stadspoort vormde voor Simson echter geen verhindering. Hij greep de deurvleugels met de
1) Gaza = de sterke (stad). Het was de zuidelijkste stad der Filistijnen, ongeveer op een uur of stand van de Middellandsche Zee gelegen. Zij is korten
tijd in de macht van Juda geweest, Joz. 13 :3, Richt 1 : 18. Onder Salomo is
zij weer schatplichtig geworden, 1 Kon. 4 : 24; onder Hizkia opnieuw onafhankelijk, 2 Kon. 18 : 8. Haar beteekenis had de stad in de Oudheid te danken aan haar ligging aan den grooten handelsweg tusschen Egypte en Syrie die
langs de kust liep. Tegenwoordig GhOzze, een stad met een 20.000 inwoners.
2) „De Geest des Heeren werkte machtig in Simson, maar machtig openbaarde zich in hem ook de zonde." De Graaf a.w. 344.
3) De liefde tot de filistijnsche jonge vrouw, waarvan hoofdst. 14 verhaalt,
gal aan Simson de door God gegeven aanleiding om zijn overmacht over de
Filistijnen te toonen. Hier zien wij de ontaarding van zijn liefde in zinnelijken
lust. Deze werd aanleiding tot zijn val.
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beide deurposten, rukte ze met sluitbalk en al los, laadde
op zijn schouder, en droeg ze uit de vlakte waarin Gaza
ligt, naar den top van het gebergte dat tegenover Hebron')
ligt. Daar lagen ze nu, middenin het gebied van Israel,
als een bewijs, dat de steden van de Filistijnen open lagen
voor dezen verlosser, dien de MERE aan Zijn yolk gegeven had.
,ze

Delila en Simsons val.
16 : 4 Simson ging door met zich aan zijn zondigen lust
over te geven. Het geschiedde, dat hij opnieuw een vrouw
liefkreeg. Zij woonde in het dal van de beek Sorek 2 ), niet
ver van Zora, Simsons woonplaats. Waarschijnlijk was zij
weer een filistijnsche vrouw. In elk geval stond zij met de
vorsten 3 ) der Filistijnen in gemeenschap. Haar naam was
Delila.4)
5 Toen het bekend geworden was, dat Simson geregeld bij
haar kwam, kwamen de vorsten der Filistijnen zelf, uit de
kustvlakte omhoog, naar Sorek, om te probieeren door
middel van deze vrouw Simson in handen te krijgen. Er
was hun veel aan gelegen om eindelijk den geduchten
kampvechter van Israel onschadelijk te makers. Zij zeiden
tot haar: Probeer hem te overreden en tracht het geheim
van zijn groote lichaamskracht uit hem te halen. Probeer
er achter te komen, op welke manier wij hem zouden kunnen overweldigen en hinden en dan zoo secuur, dat wij
hem er ook onder kunnen houden, als wij hem in handen
hebben. Ms u dat voor elkaar krijgt, zal elk van ons viiven
1) Hebron, in Jozua's tijd Kirjath-Arba geheeten, Joz. 15 : 4, ligt ongeveer
35 km. ten zuiden van Jerusalem, middenin het bergland van Juda. De afstand
van Gaza naar Hebron is ongeveer 60 km. Omdat deze afstand zoo groot is,
is men geneigd de uitdrukking „tegenover Hebron" hier, op te vatten niet als
„vlakbij" maar als: in de richting van Hebron. Het hebreeuwsche woord kan
deze beteekenis soms hebben. De overlevering wijst als de plaats waarheen
Simson de poort droeg, den berg El-Muntar aan, ongeveer een 2 1/2 km. ten
zuidoosten van Gaza.
2) De beek Sorek, thans wadi Sarar, ongeveer een uur gaans ten westen van
Zora.
3) Er waxen vijf vorsten of stadskoningen der Filistijnen, zie Richt. 3 : 3;
1 Sam. 6 : 4.
4) Delila = de zwakke of smachtende, Keil.
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u als belooning meer dan duizend sikkels') zilver geven.
6 Delila ging op dit aanbod in. Zij had er niet op tegen
om 'de rol van verraadster te spelen. Van toen of begon zij
Simson uit te vragen over het geheim van zijn lichaamskracht. Zij zeide: Vertel mij toch eens waardoor het komt,
dat uw kracht zoo groot is. Waarmede moet men u binden
, om u werkelijk in zijn macht te hebben? Bestaat er wel
e'en bindmiddel zoo sterk, dat gij het niet kunt breken?
Ik zou dat wel eens willen weten.
7 Simson vertelde haar zijn geheim echter niet. Hij
speelde een spelletje met 'haar. Toch was dat een gevaarlijk
spel, wijl het ging com zoo heilige Bingen als zijn nazireeerschap. Dat heilige nazireeerschap speelde hem door het
bewustzijn als hij met Delila grapte. Dit blijkt uit het
antwoord dat hij haar gaf op haar vraag. In dat antwoord
speelde terstond het heilig getal zeven, het getal van zijn
haarlokken, een rol. Hij zeide namelijk tot haar: als men
mij Bens bond met zeven versche pezen 2 ) die niet gedroogd
zijn, dan zou ik maehteloos wezen, precies als leder ander
gewoon mensch.
8 Delila nam dit antwoord in ernst op en gaf het door
aan de vorsten der Filistijnen. Deze zorgden toen voor
zeven versche, niet gedroogde pezen. Zij lieten die bij haar
bezorgen. Toen heeft zij Simson daarmee, bij wijze van een
9 spelletje, gebonden. Maar onderwijl zij hem bond, zaten
in een zijkamer Filistijnen op de loer. Dat was de hinderlaag, waarvan Simson onkundig was. Zij hielden zich ge1) Sikkel (hebreeuwsch sjekel), beteekent letterlijk gewicht. Er wordt een
bepaalde gewichtseenheid mee aangeduid. Niet een munt. Gemunt geld had
men destijds in Israel nog niet in gebruik. Het zilver dat men als betaalmiddel
of ruilmiddel gebruikte, werd in ringen verhandeld of ook in staven. Vermoedelijk zullen wij ons moeten voorstellen, dat elk van de vorsten der Filistijnen
een staaf zilver (of staven zilver) wilde geven, welke ruim duizend sikkels
woog. Letterlijk staat er: elf hondqrd sikkels. De bedoeling zal wel zijn:
ruim duizend, of meer dan duizend. Stelt men een sikkel op ongeveer 14,5
gram (C. F. Keil, Biblische Archaologie), dan was dat per hoofd 14,5 kg. zilver.
Wanneer men weet wat een kg. zilver thans kost, zou men een raming kunnen
maken, hoe groot dit bedrag zou zijn, uitgedrukt in guldens. Men heeft dan
echter een zeer slordige berekening gemaakt. Om nauwkeuriger de waarde
van dit bedrag in onzen tijd vast te stellen, zou men de koopkracht van den
sikkel zilver moeten weten.
2) Eigenlijk: darmen.
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reed om Simson te overweldigen modra hij machteloos
zou blijken te 'zijn. Toen Delila hem gebonden had, sprak
zij, voor de grap als het ware: Nu de Filistijnen over u,
Simson! Op het hooren van deze woorden kwam Simson
in beweging en verbrak de pezen als draadjes van vlaswerk
die het vuur geroken hebben. Het was niets voor Simeon
.om de pezen te verbreken. Het geheim van zijn kracht was
intusschen niet bekend geworden.
10 Eenigen tijd daarna begon Delila opnieuw. Zij zeide
tot Simson: Zie, gij hebt leugens opgedischt; gij hebt er
een grap van gemaakt. Vertel mij nu tech eens echt, waar'mee gij gebonden kunt worden, zoo, dat egij u niet kunt
11 bevrijden. )Hij antwoordde haar, weer niet in ernst: Ala
men mij eens goed vastbond met nieuwe touwen, waarmee
nog heelemaal geen werk gedaan is, dan zou ik machteloos
wezen. Ili zou mij onmogelijk kunnen bevrijden; evenmin
12 als ieder ander mensch. Toen heeft Delila dat gedaan. Zij
begreep waarschijnlijk wel, dat hij weer schertste, maar zij
ging er op in, om Simson het igevoel te geven, dat hij gerust
kon doorgaan met dat gevaarlijk spel. Zij heeft nieuwe
touwen genomen en heeft hem daarmee gebonden. Toen
,zij hem gebonden had, sprak zij weer: Simson, de Filistijnen over u! Onderwiji 'zaten de lieden van de hinderlaag
weer in de zijkamer op den uitkijk, gereed om den buit binnen te ,halen. Men kon het niet weten ! Simson zou eens machteloos kunnen zijn in de nieuwe touwen. Maar hij was niet
machteloos! Op het hooren van die woorden, stond hij op en
rukte de touwen van zijn armen alsof het draadjes waren.
13 Delila hield echter vol. Opnieuw begon zij over hetzelfde. Zij zeide tot Simson: Tot nu toe hebt gij mij bedrogen en mij enkel leugens opgedischt. Vertel mij nu eens
eerlijk: waarmee kunt gij zoo gebonden worden, dat gij
machteloos zijt? Toen begon Simson de voorzichtigheid uit
het oog te verliezen. Hij begon over zijn haar te spreken.
Dat lange haar was het teeken van zijn n.azireeerschap. Hij
'gal haar ten antwoord: Als gij de zeven haarvlechten van
mijn hoofd zoudt samenvlechten met een weefsel van den
weefstoel en het met de plak i) zoudt vastslaan in het weef1) De plak was het houten voorwerp, waarmee de wever zijn weefsel vast
ineen sloeg, van tijd tot tijd.
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sel, dan zou ik niet in staat zijn om los te komen en zou ik
precies zoo zijn als ieder ander ,gewoon mensch.
14 Toen deed Delila hem bij een gelegenheid inslapen
En toen hij was ingeslapen, weefde zij de zeven vlechten
van zijn hoofdhaar als inslag op de schering van den weefstoel, en sloeg ze er vast in met de plak, zoodat zij een
weefsel geworden waren. Daarna zeide zij tot den slapenden Simson: De Filistijnen over u, Simson! Hij ontwaakte
uit zijn slaap en rukte schering en inslag van het weefsel
los.
15 Voor de vierde maal begon Delila. Nu begon zij zich
voor te doen als beleedigde partij, en zeide: Hoe kunt gij
zeggen dat gij van mij houdt, terwijl gij de gedachten van
uw binnenste angstvallig voor mij verborgen houdt? Gij
zegt wel dat gij mij liefhebt, maar uw hart behoort mij
mkt toe. Driemaal hebt gij mij nu al misleid en mij niet
meegedeeld waardoor uw kracht zoo groot is. Zoo dwong
16 zij Simson al verder naar den strik. Hij kon haar geen
weerstand bieden. Omdat zij dag aan dag hem met haar
woorden bleef pressen, .ging het hem ten laatste benauwen.
17 Hij werd er doodelijk verdrietig onder. Zoo gebeurde het,
dat hij er toe ioverging alwat hij als een geheim bewaarde
omtrent den oorsprong van zijn kracht, aan haar mee te
deelen. Hij sprak tot haar: Daar is nooit een scheermes op
mijn hoofd geweest. Dat mocht niet en mag nimmer, want
ik ben een nazireeer van God, van mijn geboorte af. Als
mijn hoofdhaar afgeknipt zou worden, zou mijn kracht
van mij wijken, en ik zou zwak worden, gelijk aan alle
18 andere menschen. Toen Delila merkte, dat hij nu niet
langer schertste zooals de vorige keeren, maar haar zijn
nazireeer-geheim volkomen had meegedeeld, zond zij bericht aan de vorsten der Filistijnen met de triomfantelijke
uitnoodiging er bij: Kom ditmaal op die en die dag naar
imij, want hij heeft mij nu zijn heele hartsgeheim geopenbaard. Toen reisden de vorsten der Filistijnen, in eigen
persoon, uit de vlakte bergopwaarts, naar de beek Sorek.
Zij brachten het beloofde geld meteen mee voor de verraadster.
19 Op den bepaalden dag, toen Simson weer bij haar
was gekomen, deed izij hem inslapen met het hoofd op haar
schoot. Toen waarschuwde zij . den man, die besteld was
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om zijn haren snel iaf te knippen. Deze schoor de zeven
haarvlechten af. Toen lag daar de nazireeer, die geen
nazireeer meer was. Het verbond met den HEERE was nu
verbroken. Zooals Israel als geheel trouweloos zijn verbond met den HEERE verbrak, izoo deed ook Israels verlosser. Hij werd door de list van een lage vrouw overweldigd. Zijn kracht was nu van hem geweken, omdat de
HEERE van hem week met Zijn Geest.
20 Dat bleek toen Delila hem wakker riep op haar gewone
'wijze. Zij sprak: De Filistijnen over u, Simson! Toen hij
uit zijn slaap ontwaakte, riep hij: Ik zal vrij uitgaan zooals andere keeren, en mij losrukken en alles van mij afsehudden wat mij in den weg komt. Hij wist nog niet, dat
,de HEERE van hem ,geweken was.
21 Daarop hebben de Filistijnen hem overweldigd. Hij was
nu als een gewoon man geworden. Zij rhebben then zijn
oogen uitgestoken om hem op die manier voor goed machteloos en onschadelijk te maken. Daarop ging het bergafwaarts, naar Gaza. Daar brachten zij hem, en bonden hem
met een stet koperen ketenen en zetten hem in de gevangenis. In de gevangenis moest ,hij nu zijn dagen doorbrengen met slavinnenwerk. Hij moest korrels malen met een
handmolen1).
22 In de gevangenis begon echter zijn hoofdhaar weer
te groeien, terstond nadat het was afgeknipt. Teen de
HEERE dat teeken ,van het nazireeerverbond met Zijn
knecht zag, ontwaakte Zijn ontferming weer. Hij Wilde
Zijn diepgevallen knecht niet voor goed verlaten, noch Zijn
yolk, welks verlosser Simson toch was.
De laatste wraak.
16 : 23 De vorsten der Filistijnen belegden daarna een groot
.dankfeest voor de overwinning op Simson. Zij wilden een
offer brengen aan hun god Dagon 2) en hun overwinning
vieren met vroolijkheid en uitbundige pret. Zij hadden een
speciaal feestlied voor deze gelegenheid laten maken. Dat
zongen zij.
1) Zie de foot bij 9 : 53.
2) Dagon was de hoofdgod der Filistijnen. Hij had een tempel te Gaza en te
Asdod. Misschien op nog meer plaatsen.
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Onze god gaf in onze hand
Simson onzen vijand.
24 Simson moest ook in den tempel verschijnen. leder
moest hem kunnen zien, en izich over hem vroolijk maken,
nu hij als een machtelooze ten tooneele werd gevoerd.
Toen hij was binnengeleid in den tempel, en het yolk hem
had gezien, hoof den zij hun god. Immers, zoo zeiden zij:
Onze god gaf in onze hand
Simson, onzen vijand;
den verwoester van ions land,
die met sterke hand
onze verslagenen vermeerderd had.
25 Het feest ging aldus toe. Simson was eerst niet in den
tempel aanwezig. Maar toen het feest zijn hoogtepunt
bereikte, en de uitbundigheid van de vorsten en het yolk
toenam, zeide men opeens: Laat Simson komen! Laat
hij zich aan ons vertoonen en ons vermaken. En Simson
werd uit de gevangenis gehaald. Hij moest nu de menigte
in den tempel door zijn machteloosheid en hulpeloosheid
vermaken. Het was een wreed spel. Een gebonden leeuw
hadden zij in hun midden. Kwaad kon hij niet meer doen.
Zoo stond Simson midden in het godshuis, tusschen de
beide zuilen die het tempeldak droegen.
Toen hij .daar stond, zei Simson, die niet onbekend
26
bleek met den bouw van den tempel l), tot den man die

1 ) De bouwtrant van dezen tempel is niet bekend. Men vermoedt, dat het
gebouw rond is geweest, met een dak dat in het midden open was. Van daaraf
zou men dan Simson, die op de binnenplaats in het midden van het gebouw
vertoefde, hebben kunnen zien. In het midden zouden ook de beide zuilen
hebben gestaan, waarop het dak kwam to rusten door uitstekende Eggers, die
door de open plek heen, naar de zuilen in het midden liepen en daarop
rustten. Aldus het vermoeden van Gressman en Goslinga.
Dr A. Noordtzij vermoedt, dat de tempel uit Brie deelen bestond: het donkere
vertrek met het beeld van Dagon; een diepe portiek, rustend op twee houten
zuilen, welke op platte steenen stonden, en een open voorhof. In den open
voorhof zou Simson dan zijn gebracht. Hij kon daar gezien worden zoowel door
de vorsten, die in de schaduw van de portiek zaten, als door het yolk, dat op
het dak vergaderd was.
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hem bij de hand leidde: Laat mij staan en hat mij de
pilaren betasten waarop het huis rust, dat ik er wat
27 tegen leune. Het godshuis nu was vol mannen en vrouwen.
Al de vorsten van de Filistijnen waren ,00k aanwezig. Op
het plane ,dak waren ongeveer drieduizend mannen en
vrouwen, die alle toekeken naar ‘Simson in zijn onbeholpenheid.
28 Op dat oogenblik echter, toen Simson daar stond bij
de zuilen in het midden van het godshuis, riep hij den
HEERE, den Verbondsgod van Israel, aan. Hij zeide: Heere
HEERE, fgedenk toch aan mij, en maak mij toch, alleen
deze eene keer, nog sterk, o God, 'opdat ik mij moge
wreken op de Filistijnen, al is het maar een keer, voor
een van mijn twee oogen. Voor het andere ioog zou hij
zich na dezen ,eenen slag niet meer kunnen wreken.
29 Toen strekte Simson zijn handen uit, en stutte zich met
beide handen tegen de twee middelste zuilen waarop het
'huis rustte. Tegen de eene ,zette hij zijn rechterhand en
tegen de andere zijn linkerhand. Toen zette hij zich schrap.
30 En Simson riep: Laat mij nu sterven met de Filistijnen!
Toen boog hij zich met kracht voorover en duwde beide
izuilen van hun voetstuk, met als gevolg dat het .godshuis
ineenstortte op de vorsten en op al de menschen die er in
'waren. Het was een geweldige ramp. Het aantal dooden
dat Simson bij zijn sterven maakte, was grooter dan het
getal dat hij tijdens zijn leven had .gemaakt. Aldus gaf
de ,HEERE hem te kennen, dat Hij hem niet voorgoed
verlaten had. Ook dat Hij zijn yolk niet voorgoed verlaten
had. De verlosser van zijn yolk 'Meek toch sterker dan de
vijanden, zelfs nu hij overwonnen was.
31 Na deze gebeurtenis zijn zijn broeders en zijn heele
familie naar de laagvlakte van het filistijnsehe land afgedaald. Zij gingen naar de plaats van fde ramp, om Simson op
te zoeken vanonder het puin, en hem een eervolle begrafenis te ,geven in den ,grond van zijn vaderen. Zij hebben
hem gevonden en meegenomen en hem begraven tusschen
Zora en Estaol, in het igraf van zijn vader Manoach. Niettegenstaande zijn afdwalingen, was hij een van Israels
zonen, een zoon van het verbondsvolk. Daarom moest hij
fonder zijn yolk begraven worden.
Dit is het eind van Simsons geschiedenis. Hij is ge116

storven als een held. In .zijn dood was hij nog de wreker
van zijn yolk, (zooals hij in zijn leven zoo dikwijls was geweest, de held, die de vijanden afbreuk deed, een voorbeeld van den eigenlijken Verlosser van Gods yolk, Jezus
Christus, Die Zichzelf geheel heeft gegeven om Gods yolk
van al zijn vijanden to verlossen.
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DERDE DEEL. 17 : 1-21 : 25.

A. ONWETTIGE GODSDIENST. 17 : 1-18 : 31.
MICHA'S HEILIGDOM.

17 : 1 In den eersten tijd van de richteren woonde ergens
op het gebergte van Efrain een man, die Michajehoe')
heette. Deze man had van zijn moeder, bij wie hij inwoonde, een flink bedrag aan zilver gestolen. Zijn moeder,
geen kans ziende den dief te vinden, had, in tegenwoordigheld van de huisgenooten, een vloek uitgesproken over den
dief. Zij had dat gedaan in de bijgeloovige verwachting,
'dat deze vloek den dief zou achterhalen en treffen. Michajehoe was aanwezig geweest bij het uitspreken van den.
vloek. En 'hij was bang geworden. De bijgeloovige verwachting omtrent de kracht van vloekwoorden, had hij
met .zijn moeder gemeen. Dat bijgeloof liet hem geen rust.
2 Daarom besloot hij zijn diefstal te bekennen. Toen zeide
hij tot zijn moeder: Die elfhonderd sikkels zilver welke
u ontnomen zijn, ten aanzien 'waarvan u die vervloeking
hebt uitgesproken, ook ten aanhoore van mijn persoon,
rzie, dat geld berust bij mij. Ik had het weggenomen.
Toen zijn moeder dit hoorde, was zij niet boos, maar
blij. Zij verheugde zich zoo, dat haar zoon haar zijn misdaad beleed, dat zij over zijn schuld heelemaal niet sprak.
Waarschijnlijk was zij ook beangst vanwege de gevolgen
die haar vloek wel zou kunnen hebben voor haar zoon, en
zweeg zij ook daarom maar van zijn schuld. Zij sprak
alleen maar van zegen, om op die manier den eerst uitgesproken vloek onsehadelijk te maken. „Moge de HEERE u
zegenen, mijn zoon," dat was het wat zij zeide.
1) Later alleen Micha genoemd.
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3 Hij gaf toen de elfhonderd sikkels zilver aan zijn moeder terug. Maar zijn moeder wilde het geld nu niet meer
aannemen. Het was gevaarlijk geld geworden, zoo meende
zij. De uitgesproken vloek kon den bezitter wel eens
treffen. Zoowel voor haar zoon, als voor haar zelf, was het
een gevaarlijk bezit geworden. Bet was daarom beter er
een andere bestemming aan te .geven. Daartoe had zij dan
ook besloten. Zij ,zeide: Neen, mijn zoon, ik moet het niet
terug hebben. Ik heb , dit geld aan den HEERE gewijd.
Bet gaat nu over uit mijn hand, naar mijn zoon, om er, ten
behoeve van mijn zoon, een gesneden en gegoten beeld voor
den HEERE van te vervaardigen. Derhalve stel ik, zoo
zeide zij, bij dezen het geld weer tot uw beschikking. Laat
er imee gedaan worden, gelijk ik besloten heb.
4 Maar hij wilde het geld geen oogenblik langer ander
zijn 'berusting hebben. Hij gaf het terug. Toen nam zijn
moeder twee honderd ,sikkels zilver en .gaf die aan een
goudsmid. Deze heeft daarvan een gegoten godenbeeld gemaakt, hetwelk in het huis van Micha terecht kwam.
5 Wat dat huis van Micha betreft, daarvan is nog wat
bizonders te veihalen. De man Micha had namelijk een
particulier heiligdom in zijn huis ,gevestigd, op het gebergte van Efralm. De zonde van den eigenwilligen') eere.
dienst was al vroegtijdig bij Israel, en ,bij Micha, binnengeslopen. Hij had een efod 2 ) of overkleed, dat diende tot
bedekking van zijn godenbeeld, doen vervaardigen, en
ook huisgoden 3 ) had hij laten maken. En een van zijn
zoons had hij aangesteld om priester te wezen. Die moest
den priesterdienst in zijn particulier heiligdom waarnemen.
Het was een onwettige eeredienst. De HEERE had
verordend, dat er maar een heiligdom mocht zijn en dat
slechts een geslacht van al de stammen het priesterambt
mocht bedienen, namelijk het geslacht van Karon. Wat een
6 onwettige toestanden had men toen reeds in Israel! Een
van de redenen was wel, dat men destijds geen koning had
1) De HEERE had in Zijn verbondsstatuut gezegd, hoe de eeredienst moest
worden ingericht. Zijn geopenbaarde wil was norm voor Israels godsdienstige
handelingen. Wat van die inzettingen afweek, noemen wij eieirillig en onwettig.
2) Zie de noot bij 8 : 26.
3) Kleine afgodsbeeldjes.
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in Israel, een koning, die er op kon toezien, dat men de
inzettingen van den HEERE in acht nam.
7 Nu was Micha wel overtuigd, dat het met idat priesterschap van zijn zoon heelemaal niet in orde was. Daarom
had hij uitgekeken naar een anderen priester. Toen de gelegenheid zich voordeed am een anderen priester te krijgen, greep hij die gelegenheid met beide handen aan. Die
gelegenheid deed ,zich voor, toen een jonge man uit de
stad Bethlehem, die in Juda igelegen was, daar kwam. Die
jonge man was namelijk een Leviet, een lid van het Levietengeslacht, dat als vreemdeiing in het stamgebied van Juda
8 woonde. Deze man had zijn woonplaats, Bethlehem in Juda,
verlaten, op 'zoek naar een nieuwe woonplaats. Waar hij
maar een geschikte verblijfplaats mu vinden, waar hij zijn
brood maar zou kunnen verdienen, daar wilde hij blijven.
Op zijn tocht was hij in het gebergte van Efrain gekomen,
9 bij het huis van Micha. Micha vroeg hem toen: Vanwaar
komt gij? Toen antwoordde hij: Ik ben een Leviet, afkomstig uit Bethlehem in Juda. En ik ben op reis, en onderwijl
op zoek naar een goede woonplaats, waar ik in mijn levens10 onderhoud kan voorzien. Toen sprak Micha tot hem: Blijf
dan bij mij en wees mij tot een eerwaarde vader, tot geestelijk verzorger van mijn huis, tot mijn priester. Ik zal u
jaarlijks tiers zilveren isikkels geven als salaris. Daarenboven
zal ik voor uw kleeding en voor uw levensonderhoud zor11 gen. De Leviet ging op dezen voorslag in, en bewilligde
om bij dezen man, Micha, in dienst te treden. Hij
bleef voortaan als een van zijn eigen zoons bij Micha inwonen.
12 Micha was tevreden over zijn nieuwe aanwinst. Nu
geleek zijn particulier heiligdom minder onwettig, nu hij
een man uit den stam had, welke was aangewezen voor
den dienst in het heiligdom van den HEERE. Hij had
den Leviet aangesteld in zijn ambt. En voortaan was deze
jonge man zijn priester. Hij was en bleef in het huis van
13 Micha. Ja, Micha werd zoo voldaan over zijn aanwinst,
dat hij sprak: Nu weet ik dat de HEERE mij goed zal doen
en ,zal beweldadigen, omdat ik een Leviet als priester heb.
Hij was zoo verblind, dat hij niet za, g, dat de zonde van
zijn particulier heiligdom er niet minder, maar meer
op werd, nu hij een Leviet betrokken had in zijn wetteloos
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bedrijf. De ge'heiligde stam van Levi werd nu ook misbrulkt in zonde en verbondsovertreding.
MICHA VAN ZIJN HEILIGDOM BEROOFD DOOR DANIETEN.

18 : 1 Hetgeen nu volgt, geschiedde ook in die 'dagen, toen
Per nog geen konin,g in Israel was. Door het ontbreken van
een centraal gezag, was het mogelijk, dat gulke dingen
konden geschieden als in het volgende verhaald worden.
Het gebeurde in die dagen, dat de stam van de Danieten
op zoek ging naar een gebied, waar zij b'lijvend zouden kunnen woven. Tot op dat oogenblik had daze stam igeen vast
stamgebied. Wel was bij de verdeeling der stamgebieden
aan Dan een groot oppervlak toegewezen 1), maar de lieden
van Dan waren al spoedig door de Amorieten uit dat gebied verdreven. Hier was dus het omgekeerde gebeurd
van hetgeen had moeten geschieden. De Israelieten moesten
immers de Kanaanieten verdreven uit het hun toegewezen
gebied. In Dans stamgebied hadden de Kanaanieten de
Israelieten teruggedrongen. Nu zochten de Danieten naar
een nieuw gebied.
2 Zij hadden nu uit alle deelen van hun geslacht vijf
mannen uitgezonden, dappere mannen, krijgslieden, met
de opdracht, om het land te verkennen en te doorzoeken.
Uit het gebied van Zora en Estaol, ,waar een deel van den
stam zijn woonplaats had, waren zij uitgezonden. En de
leiders van den istam hadden tot hen gezegd: , Gaat heen,
doorzoekt het land. Toen waren zij noordwaarts gegaan. Op
hun tocht door het bergland van Efrain, waren zij gekomen in de buurt van het huis van Micha. In die omgeving hadden zij den nacht doorgebracht.
3 Toen zij nu het huis van Micha passeerden, hoorden
,zij toevalligerwijze de stem van den jongeman, den priester,
terwijl hij de voorgeschreven gebeden en texten opzei. Zij
merkten aan de uitspraak van den Leviet, dat hij uit hun
omgeving, uit het Judeesche gebied kwam. Daarom hielden zij ,stil, keerden zich van den weg of naar het huis,
gingen binnen en, verwonderd bier een Leviet te vinden,
1)

Vergelijk Jozua 19 : 40-48.
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vroegen zij: Wie heeft u hier gebracht? Hoe komt u hier?
Wat doet gij hier? Wat voor werk hebt gij hier? En wat
4 zoekt gij hier? Zij bestormden hem met vragen. Daarop
antwoordde hij hen: Zoo en zoo heeft Micha met mij
gedaan. Hij wilde graag een priester hebben. Toen heeft
hij mij gehuurd. En ik ben op die manier zijn priester
geworden.
t,
5 Zij aanvaardden den priesterdienst in het onwettige
'heiligdom zonder meer. Zij meenden maar dadelijk, dat
het licht van God hier te vinden was. Zij vroegen namelijk
,aan den Leviet of hij God nu eens wilde vragen of hun
weg voorspoedig zou zijn. De Leviet heeft toen, naar hij
6 voorgaf, God gevraagd door middel van zijn huisgoden. En
hij sprak tot hen, met het ,gezag als van een wettig ambtsdrager: Gaat heen in vrede. Het pad waarlangs gijlieden
zult gaan, ligt voor het aangezicht van den HEERE. Hij
ziet het. Hij zal u geleiden.1)
7 Daarna vervolgden die vijf mannen hun weg naar
het Noorden, naar Lais. 2) Las was het doel van hun. tocht.
Die streek wilden zij verkennen, om te onderzoeken of
de stam van Dan daar een gunstig en geschikt gebied zou
kunnen vinden om zich te vestigen. Toen zij daar gekomen
waren, zagen zij, dat het yolk dat in die landstreek woonde,
rustig leefde naar de leefwijze der Sidoniers. Rustig en
onbezorgd, zonder militaire verdedigingswerken en oorlogstoerusting, plachten de Sidoniers te arbeiden in onderlingen vrede. Er was niemand die in eenig opzicht iets schandelijks bedreef door rooverij of diefstal. Bij deze rustige,
arbeidzame bevolking was uiteraard ook welvaart.
iDcze bevolking was verwant aan de Feniciers. Zij
woonden echter ver van het moederland verwijderd, zoodat de kans uiterst !gering was op spoedige hulp van de
zijde van het moederland, in geval zij door vreemden werden aangevallen. Zij woonden daar eenzaam en zonder
directe gemeensehap met andere stammen. Daarom leek
deze nederzetting den vijf verkenners een uitgezocht oord
voor een brutalen overval.
1) Opmerkelijk dat het een niets-voorspellend antwoord was. De man hield
zich, in zijn voorzeggingen, op de vlakte.
2) Zie de Hoot bij 18 : 28.
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8 Toen zij van hun tocht teru:gkwamen bij hun stambraeders in Zora en Estaol, vroegen deze hun: Wat hebt
gij te rapporteeren? Wat is het resultaat van uw onderzoek?
9 Hun antwoord was kort en klaar: Maakt u gereed voor de
reds. Laat ons optrekken tegen hen die daar in de eenzaamheid, in het Noorden leven, ver van hun moederland
en stamgenooten. Wij hebben het land bekeken, en zie,
het is zeer goed. Wilt gij hier werkeloos blijven zitten,
terwiji daar zulk praehtig gebied ligt? Komt, staat op!
Weest niet traag! Aarzelt niet om op weg te gaan! Valt
10 dat land binnen en neemt het in bezit! Wanneer gij er
aankoant, zult gij een onbezorgd yolk aantreffen, .dalt
heelemaal niet is voorbereid op den oorlog. Voorts is het
land ruim en wijd naar alle richtingen. Het ligt ginds
open, als voor ons gereed! 'God ,geeft het immers in uw
hand. En het is een streek waar men aan geen ding van
deze aarde gebrek heeft.
11 Tengevolge van dit rapport, werd besloten een rooftocht te ondernemen naar Lais, met de bedoeling, die heele
landstreek te veroveren. Zes honderd mannen moesten de
onderneming uitvoeren. Het besluit werd spoedig uitgevoerd. Zoo braken uit Zora en Estaol, waar de Danieten
woonden, voor een gedeelte, zeshonderd mannen op, alien
uit het tgeslacht van de Danieten. Het waren strijdbare,
12 .goed bewapende mannen. Zij trokken bergopwaarts. Eerst
naar Kirjath-Jeirim, in Juda. Daar hebben zij hun eerste
legerplaats opgeslagen. Blijkbaar hebben zij daar geruimen
tijd vertoefd. De plaats heeft er zijn naam aan ontleend.
Tot vandaag toe, nu de schrijver dit sehrijft, noemt men
die plaats Mahane,iDan, dat beteekent: legerplaats van Dan.
Zie, de plek ligt achter Kirjath-Jearim.
Van Kirjath-Jearim begon de groote tocht naar het
13
Noorden. Eerst trokken zij door het igebergte van Efraim,
14 tot in de nabijheid van het huis van Micha. Daar gekomen,
namen de vijf mannen die uitgezonden waren om het land
van Las te verkennen, het woord, en zeiden tot hun stambroeders: Weet gijlieden wel, dat in dat huis ginds, zich
een compleet heiligdom bevindt, met een efod en huisgoden? En dat er een gegoten en bewerkt godsbeeld in is?
Wij bezitten zoo'n heiligdom niet. Eigenlijk hebben wij
er wel een noodig. Wij kunnen dan vragen naar Gods licht
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en woord. Vooral als wij in onze nieuwe woonplaats zullen
zijn, zat het ons van pas komen. Wanneer gijlieden wilt,
nemen wij het heel gemakkelijk mee, met priester en al!
Toen viel het besluit om Micha's heiligdom te rooven.
15 Men zwenkte van den weg af, naar het huis van Micha.
Toen zij daar aankwamen, waar de levitische jonge man
zijn priesterwerk nog steeds verrichtte, stuurden zij de vijf
mannen die hier al eerder waren geweest, naar het huis.
Deze traden sbinnen en vroegen naar den Leviet. Toen
zij hem zagen, begroetten zij elkaar als oude bekenden.
Zij informeerden naar zijn welstand en spraken over een
en ander sinds hun vorig bezoek.
16 Intusschen hadden de zeshonderd gewapende lieden
van Dan zich opgesteld voor de poort die toegang gaf
tot het erf van Micha. Als een istille dreiging stonden zij
daar. Zoo noodig, gereed om geweld te gebruiken! De
Leviet, nog onkundig omtrent hun bedoelingen, werd opmerkzaam gemaakt op dat groote aantal strijders. Hij begaf
zich naar buiten, om het ongewone schouwspel van diclit17 bij te bekijken. Onderwijl slaan de vijf mannen die uitgezonden waren als verkenners, hun slag. Zij gaan naar
boven, naar het heiligdom, pakken het gegoten godsbeeld,
de efod, de thuisgoden, en dragen deze voorwerpen naar
buiten, terwijl de priester nog steeds staat bij den ingang
18 van de poort, bij de zeshonderd gewapende mannen. Toen
zij echter naar buiten kwamen, uit het huis van Micha, met
de voorwerpen uit het heiligdom, het gegoten beeld, de
efod en de huisgoden, vroeg de priester niet zonder ver19 bazing: Wat doet gij nu? Zij antwoordden hem kort en
bondig, dat hij moest zwijgen. Wees stil, zeiden zij. De
hand op den mond! ,Ga maar met ons mee. Wees onze
eerwaarde vader, en priester in onze toekomstige woonplaats! Is het voor u trouwens niet veel beter bij ons
dan hier? Wat is voor u aangenamer en voordeeliger, om
priester te zijn voor het huisgezin van een man, of om
priester te zijn voor een heelen stain, voor een geslacht
van Israel?
20 Toen de priester begreep wat de bedoeling was, werd
zijn hart vroolijk. Hij iwilde deze promotie wel. Wat gaf
hij eigenlijk om Micha? Hij stemde meteen toe, nam de
efod, de .huisgoden en het gegoten beeld onder zijn hoede
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en begaf zich met deze heilige voorwerpen tusschen de
gewapende mannen, om zich onder hun bescherming te
stellen. Hij koos onmiddellijk den kart van de roovers. De
rechtsschending deerde hem blijkbaar in het geheel niet.
21 Daarop trok 'de heele .stoet weer af, om den tocht in
noordelijke richting voort te zetten. Zij hadden ook den
heelen tros van vrouwen, kinderen en grijsaards bij zich,
met al hun have en vee. Om zich tegen eventueele achtervolging van de zij de van Micha zoo goed mogelijk te vrijwaren, plaatsten zij de vrouwen en kinderen met het vee
en alle goederen die waarde hadden, vooraan in den stoet,
terwijl de gewapende mannen de achterhoede vormden.
22 Toen zij reeds een eindweegs verwijderd waren van
Micha's huis, kwam Micha tot de ontdekking, dat hij
schandelijk beroofd was. De omgeving werd gealarmeerd.
De mannen uit de huizen van de buurt werden bijeengeroepen, om de lieden van Dan te achtervolgen. Zij begaven zich snel op weg. Het viel niet moeilijk om den lang23 zaam voortreizenden stam in te halen. Toen zij hen ingehaald hadden, riepen zij ze aan. iDoch veel succes hadden
zij niet. De lieden uit de achterhoede draaiden lakoniek
'het hoofd om en vroegen aan Micha: Wat is er? Wat moet
24 gij hebben? Waarom zijt gij bijelkaar geroepen? Micha
zeide: Mijn goden, die ik zelf heb laten maken, hebt gijlieden weggenomen en mijn priester erbij! En gij gaat er
mee vandoor! Wat heb ik nu nog aan mijn heiligdom?
Ik begrijp niet hoe gij aan mij durft vragen wat ik moet
hebben! Gij hebt mijn kostbaarste bezit meegenomen!
25 Maar de lieden van Dan zeiden tot hem: Gij moet niet
zoo hard schreeuwen, man. Dat is gevaarlijk. Er zouden
best eens onverschillige lieden uit onzen troep op u kunnen aanvallen om uw stem voor goed tot zwijgen te brengen. Zij ,zouden best uw leven en het leven van uw huisgenooten kunnen wegnemen. Pas maar op! Dan hebt ge
26 heelemaal niets meer. Intusschen vervolgden de lieden
van Dan gewoon hun weg. Toen Micha"zag, dat zij sterker
waren dan hij, kon hij niet veel anders doen dan omkeeren
en naar zijn huis teruggaan. Dat was in dit geval de wijste
partij kiezen. Er was geen recht dan het recht van den
sterkste. Micha kon er over nadenken, hoe anders het met
zijn heiligdom en priester was gegaan dan hij zich had
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voorgesteld, toen hij den Leviiet had aangesteld1).
27 De lieden van Dan namen dus alles mee wat Micha
had laten vervaardigen voor zijn onwettig privaat heiligdom, zeifs ook den priester, dien hij had aangesteld. Zij
trokken noordwaarts naar Las. BijIs aangekomen,
hebben zij de stad overvallen en het onbezorgde yolk dat
daar rustig leefde, gedood met het scherpe zwaard. De
28 stad hebben zij met vuur verbrand. 2) Niemand kwam de
stad te hulp. Het was zooals de verkenners voorzegd hadden: een helper was er niet. Zij woonden te ver van hun
moederland, Sidon, verwijderd. In hun naaste omgeving
hadden zij met niemand gemeenschap. De 'stad lag in het
dal dat bij Beth-Rehob 3) behoort. Na 'de verwoesting hebben de lieden van Dan de stad herbouwd. Zij gingen er nu
29 in wonen en noemden haar naam Dan, naar den naam van
hun stamvader Dan, den zoon van Israel, dat is aartsvader
Jakob. Tevoren was de naam van deze stad dus Las.
30 De lieden van Dan hebben toen een eigenwilligen, onwettigen eeredienst ingericht. Het geroofde godsbeeld werd
er opgesteld. En Jonathan, de levitische priester, dien zij
meegenomen hadden uit het huis van Micha, werd priester
voor den geheelen stam. Na hem werden zijn zoons en
kleinzoons priester. Hij werd dus de grondlegger van een
geslacht van onwettige priesters, en van een onwettigen
eeredienst bij een van de stammen van het yolk van den
HEERE. Deze eeredienst met dit priesterschap heeft geduurd tot den tijd dat de HEERE Israel overgaf aan de
vijanden, en de bevolking liet wegvoeren 4 ). Toen kwam het
gericht van den HEERE over heel het yolk, ook over den
1) Vergelijk 17 : 13.
2) Wanneer de Danieten Las veroverd hadden in den naam des HEEREN,
in gehoorzaamheid aan Zijn opdracht om het land in bezit te nemen en Hem
daarin te dienen, dan zou hun daad niet te veroordeelen zijn. Zie over•de
opdracht van den HEERE en ide ban der vernietiging, Jozua 6 : 21 v..
3) De ligging van Beth-Rehob is onzeker. Gewoonlijk stelt men haar gelijk
met Baneas, dat is Caesarea Filippi, Mark. 8 : 27.
4) Het is niet uit te maken, of met deze wegvoering bedoeld is de groote
wegvoering door Tiglath-Pilezer, den koning van Assyrie, in ongeveer 733 voor
Chr., of dat de schrijver een gedeeltelijke verovering van Palestina en een
wegvoering van de noordelijke stammen op het oog heeft, bijvoorbeeld de
verovering van Israel door de Filistijnen en de wegvoering van de verbondsark
in de dagen van Eli.
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eigenwilligen eeredienst van dezen stam. De Leviet Jonathan was een kleinzoon van Gersom, den zoon van Mozes,
en dus een achterkleinzoon van Mozes. Een man uit zulk
een begenadigd geslacht werd voor een heelen stam ten val.
31 Zoo hebben de lieden van Dan het gegoten beeld van
Micha voor zich opgesteld. Het beeld dat hij had laten
vervaardigen, is hun beeld geworden gedurende al den tijd
der richteren, zoolang het huis Gods te Silo was.
B. DE GRUWELDAAD TE GIBEA. 19 : 1-21 : 25.
Een sinistere geschiedenis.
19 : 1 In diezelfde dagen geschiedde het volgende. Het was
kort na Jozua's dood, in het begin van het richteren-tijdperk,
toen er nog geen koning in Israel was. Door het ontbreken
van een centraal gezag, konden zulke dingen geschieden
als hier verhaald zullen worden.
Ergens diep in het gebergte leefde een Leviet. De man
had als Leviet geen eigen grondbezit l) , maar verkeerde daar
als niet-bezitter en vreemdeling. Deze man had, naast zijn
vrouw, zich nog een bijzit genomen, hoewel hij een Leviet
was, en dus de wet van den HEERE wel gekend zal hebben. Die bijzit was afkomstig uit Bethlehem dat in Juda
ligt.
2 Veel genoegen beleefde hij niet van zijn ziondige verhouding. Zijn bijzit werd hem ontrouw, terwijl zij nog
onder zijn dak vertoefde. Daarna liep zij bij hem weg, en
keerde terug naar haar vaders huis, te Bethlehem in Juda.
3 Toen zij daar vier maanden had doorgebracht, wilde
haar man haar graag terug hebben. Hij maakte zich reisvaardig en trok haar achterna, om naar haar hart met
haar te spreken, en haar voor zich terug te winnen. Hij
begaf zich op reis met zijn dienaar en een paar ezels, die
als lastdieren moesten dienen voor hemzelf en voor haar en
'haar bagage. Toen hij haar had ontmoet en met haar had
gesproken, verzoenden zij zich met elkaar. Daarna bracht
zij hem in het huis van haar vader, die hem vriendelijk
ontving. Toen de vader van de jonge vrouw den Leviet
1) Zie voor het grondbezit, het levensonderhoud en de inkomsten der Levieten: Numeri 18 : 8-32.
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zag, was hij blij. De zonde in deze verhouding werd blijk4 baar niet opgemerkt. De Leviet wilde nu terugkeeren, maar
zijn sehoonvader1), de vader van de jonge vrouw, hield
hem terug, zoodat hij drie dagen bij hem bleef. Zij vierden
met elkaar het feest van de hereeniging. Zij aten en dron5 ken en de Leviet braeht den nacht daar door. Op den vierden dag eohter stond de Leviet met zijn bijzit vroeg op en
maakte hij zich reisvaardig. Maar toen zij gereed stonden
voor de reis, zeide de vader van de jonge vrouw tot zijn
sehoonzoon: Eet toch eerst nog hier. Versterk en verkwik u toch door een stuk brood met mij te nuttigen en
6 ga daarna op reis. Zij deden dat. Maar toen zij gingen eten
met elkaar, werd de reis weer uitgesteld. Zij aten en dronken ,samen, de Leviet en zijn schoonvader. Na afloop van
den gezelligen maaltijd zeide de vader van de jonge vrouw
tot den Leviet: Kom, blijf toch den nacht hier over. De
dag is al weer een eindweegs verstreken. Maak het u hier
toch goed naar uw zin. Laat uw hart zich verheugen. Geen
7 zorgen over die reis. Toen de Leviet echter opstond om den
tocht te aanvaarden en zich reisvaardig maakte, drong zijn
schoonvader zoo bij hem aan, dat hij niet kon blijven wei8 geren. Weer bleef hij den nacht over. Toen hij op den
vijfden dag vroeg opstond, om de reis bij het aanbreken
van den dag te beginnen, opdat hij 's avonds de plaats
van bestemming zou kunnen bereiken, Meld zijn schoonvader hem weer op: Neem toch eerst een hartversterking,
zei hij. Blijf toch nog tot den namiddag. En weer bleven
9 zij en aten zij samen. Na den eten stond de levitische man
echter op, vastbesloten om nu weg te gaan, anders zou hij
nog op den sabbat moeten reizen. ,Hij, met zijn bijzit en z'n
knecht, maakten zich reisvaardig. Opnieuw deed zijn
schoonvader, de vader van de jonge vrouw, moeite om hem
terug te houden van zijn voornemen, om op dit gevorderde
uur op reis te gaan. Hij sprak tot hem: Zie, de dag heeft
zich geneigd tot den avond, de zon is over haar hoogtepunt. Blijf toch den nacht hier over. Zie, het is laat, te
laat om nu nog op reis te gaan. Blijf vannacht hier. Laat
het eten en drinken hier u goed smaken. Zet de zorgen op
1 )„Schoonvader” wordt hier euphemistisch gebruikt. De man was zijn schoonvader niet. Er was geen huwelijk gesloten!
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zij! Wees vroolijk voor vandaag, dan kunt gij morgenvroeg
opstaan en u reisvaardig maken en naar uw haardsteden1)
10 trekken. Doch de man liet zich nu niet langer bepraten.
Hij wilde nu geen nacht meer overblijven, , dock maakte
zich reisvaardig en vertrok. Op dien dag bereikte hij nog
bij goed daglicht de plaats tegenover Jebus, dat is het
latere Jerusalem. Zij trokken daar voorbij. Hij, met zijn
twee beladen en gezadelde ezels. Ook zijn bijzit had hij
bij zich.
11 Toen zij bij Jebus gekomen waren en de zon zeer
gedaald was, stelde 'de knecht voor om de rein af te breken
en daarheen te gaan om er te overnachten. Hij sprak tot
zijn heer: Kom toch, laat ons afbuigen en naar de Jebu12 sietenstad gaan om daar te overnachten! Maar zijn heer
voelde daar niet voor. Hij antwoordde hem: Wij kunnen
niet afbuigen naar een stad van vreemdelingen, waar geen
Israelieten wonen, en daar gaan overnachten. Neen, wij
moeten hier voorbij en Gibea trachten te bereiken voor
het donker is. Daar zijn wij in een Israelitische omgeving.
13 Daar kunnen wij zonder gevaar overnachten. Komaan, zoo
ging hij verder tot zijn knecht, wij moeten in ieder geval
probeeren een van de plaatsen ten noorden van Jebus te
bereiken. Wij moeten ons haasten. Misschien kunnen wij
14 te Gibea 2 ) of Rama 3 ) overnachten! Zoo trokken zij dan
Jebus voorbij en reisden verder. Toen zij kwamen te Gibea,
dat aan Benjamin behoort, ging voor hen de zon onder en
15 viel de duisternis schielijk. Daarom bogen zij van den weg
af om naar Gibea te gaan en aidaar den nacht door te brengen. Zij meenden, dat zij onder eigen yolk wel een veilig
onderdak zouden krijgen. Maar dat viel heel anders uit.
Niemand nam hen in zijn huis op. Toen zij binnen de stad
waren gekomen, bleven zij met hun heele hebben en houden op het stadsplein staan. Een logement was er niet. En
1) Letterlijk: „naar uwe tenten". Dat is een staande uitdrukking, stammende
uit den tijd, toen Israel een nomadenvolk was dat in tenten woonde.
2) Gibea, enkele kilometers ten noorden van Jerusalem. Men denkt, dat het
gelegen heeft op den heuvel el-Foel. Ook werd het genoemd Gibea Benjamins
of Gibea Sauls, 1 Sam. 10 : 5.
3) Rama lag een goed half uur gaans naar het Noorden. Ongeveer 8 km. ten
noorden van Jerusalem. Nu Er-Ram. Misschien is Arimathea uit het Nieuwe
Testament hetzelf de.
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gastvrijheid scheen er onbekend.') Niemand nam hen in
zijn huis op, om hen gedurende den nacht logies te ver16 schaffen. Doch zie, in den laten avond komt er een oud
man van zijn werk op het veld. Deze man was geen Benjaminiet, zooals de burgers van de stad. Hij verkeerde als
vreemdeling onder de Benjaminieten. Hij was afkomstig
diep uit het gebergte van Efraim, uit dezelfde streek waar
17 de Leviet vandaan kwam. Toen deze oude man zijn oogen
opsloeg, ontdekte hij den laten reiziger, die met zijn klein
gezelschap op het stadsplein stood. Hij er op af. Waar zij
18 heengingen, vroeg hij; en vanwaar zij kwamen. De Leviet
antwoordde hem: Wij zijn op een doorreis. Wij komen van
Bethlehem in Juda, en wij moeten in het gebergte van
Efraim zijn. 1k zelf kom van daar. Daar woon ik. 1k ben
naar Bethlehem in Juda gereisd, en ben nu op de terugreis
naar mijn eigen huis. 2) En nu staan wij hier. Wij wilden
hier overnachten, maar er is hier niemand die ons in zijn
19 huis opneemt. Onkosten behoeft dat overigens voor den
gastheer niet mee te brengen. Wij ,hebben alles wat wij
onderweg noodig hebben, bij ons. Stroo en voeder voor
onze ezels heb ik bij mij. Ook onze eigen proviand heb ik
bij mij. Brood en wijn voor mezelf en voor uw dienstmaagd
en voor den knecht die bij uw . dienaar is. Wij hebben aan
20 niets behoefte dan aan een dak boven ons hoof d. Toen
zeide de oude man: Ik heet u welkom hoer. U kunt bij mij
overnachten. Wees welkom onder mijn dak. En de zorg
voor uw nooddruft, laat die aan mij over. Nu u mijn gast
wordt, eet u natuurlijk van mijn tafel en niet van uw eigen
proviand. En ik reken er op, dat gij van mijn aanbod
gebruik maakt. .Gij moet stellig niet op dit plein over21 nachten. Toen nam hij hen mee naar zijn huis, bracht hen
binnen, mengde voeder voor de ezels, bracht water voor
de gasten om zich te reinigen. En, nadat zij hun voeten
gewasschen hadden, begaven zij zich aan tafel om te eten
en te drinken.
Terwijl zij met een vroolijk hart aan tafel zaten en
22
1) De ongastvrije burgers van Gibea handelden in strijd met Gods voorschrifs
ten en met de traditie, vgl. Exodus 22 : 21; Richt. 13 : 15.
2) Wij volgen hier de tekst van den Septuagint. De hebreeuwsche tekst heeft:
huis van Jahve ( =iHeere). Maar dat geeft hier geen goeden zin.
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zich het eten goed lieten smaken, omring'den de mannen
van de stad het huis. Het waren liederlijke lui. Zij klopten
aan de deur, en voerden toen in de deur een gesprok met
den ouden man, den gastheer en eigenaar van het huis, die
was gaan openen. Zij zeiden tot hem: Breng den man
die in uw huis gekomen is, naar buiten, opdat wij met hem
23 doen wat wij willen. Toen trad de oude man, de eigenaar
van het huis, naar buiten, om verstandig met hen te spreken en hen tot rede te brengen. Hij zeide tot hen: Neen,
mijn broeders, dat moet gij niet doen. Dat is een groot
kwaad. Deze man is onder mijn dak gekomen en geniet
mijn gastvrijheid. Met zou toch hoogst onbetamelijk zijn
mijn gastvrijheid te schenden. Bega deze dwaasheid l ) toch
niet! 'Doe niet alsof er geen God is en er geen geboden
'door Hem zijn gegeven. Zoo trachtte hij deze lieden tot
24 andere gedachten te brengen. Maar toen zijn smeekingen
niet hielpen, kwam hij, ten ein'de raad, tot het voorstel,
om de vrouwen die in 'huis waren, aan de lusten van deze
lieden over te geven. Zie, mijn dochter, die een maagd is,
is binnen, zeide hij, en de bijzit van mijn gast. Laat ik
haar naar buiten brengen, dan kunt gij met haar doen
wat gij wilt. Onteer haar. Maar den man moet gij vrijlaten.
25 Begaat met hem zoo'n goddelooze dwaasheid niet. 2 ) De
lieden wilden echter niet naar hem luisteren, maar bleven
bij hun immoreel voornemen. Toen 'greep de Leviet, die
achter de deur had meegeluisterd, en wel begrepen had
wat zij wilden, zijn bijwijf en bracht haar naar buiten. Hij
wilde door deze daad een poging doen, om de dochter
van zijn gastheer te redden, en om de lieden buiten zoo
mogelijk of te leiden. Dat laatste gelukte. Zij grepen haar
en 'lieten iden man verder met rust. Die vrouw mishandelden en verkrachtten zij. Den geheelen nacht waren zij met
1) Nebalah = dwaasheid, met de nevenbeteekenis van goddeloosheid, vgl.
Ps. 14 : 1: De dwaas, de goddelooze, zegt in zijn hart: Er is geen God. Deze uitdrukking dient steeds om een misdrijf van zeer ernstigen aard aan te duiden,
een misdrijf van menschen, die, in alle gebieden van hun aardsch bestaan,
leven alsof de IIEERE niet leeft. Een afschuwelijke 2onde bij leden van de Kerk!
2) Dit voorstel is weerzinwekkend. Toch moeten wij eerbied hebben voor
den onverzettelijken wil om den gast te beschermen. Verder moeten wij bedenken, dat in het Oosten de eer van een vrouw blijkbaar minder wend geacht
dan het leven van een man. Zie ook Gen. 12 : 11 v.; 20 : 2.
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haar bezig, tot den morgen toe. Zij lieten haar pas los toen
de dageraad aanbrak.
26 Bij het aanbreken van den nieuwen dag kwam de
vrouw terug en viel neer bij den ingang van het huis van
den ouden man, waar haar heer vertoefde. Daar bleef zij
27 liggen tot het licht was. Toen haar heer ides morgens was
opgestaan en de deur geopend had en naar buiten trad
om zijn reis voort te zetten, zie, daar lag de vrouw, zijn
bijzit, voor den ingang van het huis, met haar handen uitgestrekt naar den drempel. Afgebeuld. Ontzield tenge28 volge van de weerzinwekkende mishandelingen. De man
sprak tot haar. „Sta op en laat ons wegreizen", zei hij.
Maar zij antwoordde niet. Toen pakte hij haar vast en
laadde haar op den ezel. Daarna maakte hij zich reisvaardig en ging naar zijn woonplaats in machtelooze veront29 waardiging over zulk een schanddaad. Maar toen hij thuis
kwam, gaf hij lucht aan zijn woede en ontroering. Hij nam
een mes, greep het ontzielde lichaam van zijn bijzit, en
sneed het met beenderen en al in twaalf stukken. Die stukken zond ,hij daarna rond door het gebied van al de stam30 men van Israel. En ieder die dit te zien kreeg en de toedracht der zaak vernam, .zeide in diepe ontroering: Zooiets
is nimmer gebeurd, noch ooit gezien, van den dag af, dat
de lieden van Israel nit Egypte zijn opgetrokken, tot vandaag toe. Laten wij dit toch niet naast ons neerleggen.
Deze schanddaad raakt ons alien. Hij bezoedelt ons heele
yolk. Laten wij ons beraden hoe wij ons yolk van deze
smet moeten zuiveren en hoe iwij de schuldigen moeten
straffen!
AL DE STAMMEN TEGEN BENJAMIN.

De wraakplannen.
20 : 1 Tengevolge van de boodschap die door den Leviet het
land was rondgezonden, trokken de hoofden en leidslieden
van al de stammen spontaan naar Mizpa, om aldaar een
volksvergadering te beleggen. Uit alle streken van het land
kwamen zij als een man samen, uit het heele land tusschen Dan in het Noorden en Berseba in het Zuiden. Ook
uit Gilead, aan de overzijde van den Jordaan, waren de
leidslieden en stamhoofden aanwezig. Hevige verontwaar-
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diging had hen zoo snel naar elkaar toegedreven, te Mizpa,
voor het aangezicht des HEEREN.
2 Zij ibelegden een wettige vergadering van het yolk
Gods. Daar waren in de eerste plaats de hoofden van alle
stammen, uitgezonderd die van Benjamin: Benjamins stamhoofden hadden zich niet laten zien. Verder was er een
massa yolk: vierhonderd duizend strijdbare mannen te
voet, alien in staat om het zwaard te hanteeren.
3 Intusschen hadden de lieden van Benjamin vernomen,
dat de lieden van al de stammen van Israel waren opgetrokken naar Mizpa. Hun eigen hoofden en leidslieden
bleven waar zij waren. Dat trok te Mizpa wel de aandacht.
Door hun wegblijven spraken zij uit, dat zij zich aan de
zijde van de aangeklaagden stelden, dat zij partij kozen
voor de lieden van Gibea.
Toen de vergadering een aanvang nam, werd door de
leiders gezegd: Laat eens duidelijk uiteengezet worden hoe
4 de misdaad is geschied. Daarop kwam de levitische man,
de man van de vermoorde vrouw, naar voren, en gaf een
relaas van het gebeuren. Ik kwam met mijn bijzit in
Gibea •dat aan Benjamin toebehoort, aldus sprak hij. Het
5 was tegen den avond en ik wilde daar overnachten. Gastvrijheid was er echter niet. Toen ik onderdak gevonden
had, gedroegen de burgers van Gibea zich zelfs vijandig
jegens mij. Zij kwamen op mij of als op hun proof. In
het nachtelijk donker omsingelden .zij het huis waar ik
verbleef, en eischten mijn uitlevering. Hun bedoelingen
waren uiterst laag. Het kwam er op neer, , dat zij voornemens waren mij te vermoorden. Zij. hebben mij echter
6 niet in handen gekregen, Wel mijn bijzit. Haar hebben zij
zoodanig mishandeld en onteerd, dat zij gestorven is tengevolge van die mishandelingen. Ik heb daarna in hevige
ontroering over zulk een schanddaad mijn ontzielde bijzit
gegrepen, haar lichaam in stukken gedeeld, en die rondgezonden door het heele gebied van Israelis erfdeel, naar alle
stammen en geslachten. Ik deed dit in hevige verontwaardiging over de schanddaad en de goddelooze gruwel, die
de lieden van Gibea, in Israel begaan hebben.
7 Nu zijt gij alien hier aanwezig, gij zonen van Israel,
spreekt uw meening eens uit, en schaft raad, wat inzake
dezen gruwel gedaan moet worden.
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8 Toen ging een kreet van verontwaardiging op uit de
vergadering. Als een man stand de vergadering des yolks
op, en bij monde van de leidslieden en stamhoofden gaf
het heele yolk de verzekering, dat niet een van hen zou
terugkeeren naar zijn haardstede, dat niemand zich naar
huis zou begeven, voor dat zij in deze zaak een besluit
zouden genomen hebben en dat ook ten uitvoer gelegd.
Deze zaak moest worden afgehandeld, de schuld gestraft en
de smet gezuiverd.
9 Allen waren het er over eens, dat de schuld van Gibea
vaststond. Men besloot toen, dit te doen: tegen Gibea op
te trekken met een behoorlijke strijdmacht en het geducht
te straffen. De burgers van Gibea hadden zich gedragen
als de heidenen op hun slechtst. Daarom moesten zij als
kanaanitische heidenen uitgedelgd worden uit het erfgebied, dat de , HEERE aan Zijn yolk gegeven had. Men besloot door middel van het lot uit te maken, wie tegen Gibea
zouden moeten optrekken.
10 Men nam dadelijk de noodige stappen om tot uitvoering van het besluit over te gaan. Een tiende deel van de
aanwezige manschappen zou voor de fourageering moeten
zorgen. Tien van elke honderd, en honderd van elke
duizend, en duizend van elke tienduizend, uit al de gewapenden die uit de verschillende stammen van Israel
bijeen waren, zouden dus moeten zorgen, dat de strijders
geen gebrek aan voedsel kregen. De strijders zouden hun
handen vrij moeten hebben om Gibea of te straffen zooals
het verdiend had, door de gruweldaad die het in Israel had
bedreven.
11 Nadat deze voorbereidingen getroffen waren, verzamelden de strijders en de menschen van den ravitailleeringsdienst zich op hun posten. Daarna trok men tegen de stad
op, als een man.
12 Vooraf echter zonden de stamhoofden van Israel nog
mannen uit, die door het geheele stamgebied van Benjamin
moesten trekken, om de uitlevering van de misdadigers te
verzoeken van de zij de van hun eigen stamgenooten. Zij
moesten overal waar zij kwamen, zeggen: Wat voor schandelijke misdaad is dit, die onder uw stamleden gepleegd is?
13 Levert die slechte mannen, die in Gibea wonen, uit! Misdadigers zijn het! Zij hebben den dood verdiend! Geef
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ze ons over, dan kunnen wij hen met de doodstraf straffen,
en het booze uit Israel, wegdoen. De stamgenooten van de
lieden van Gibea wilden echter niet luisteren naar de
boodschap van hun broeders, de lieden van Israel. Zij
wezen de uitnoodiging om de misdadigers uit te leveren,
van de hand. Zij toonden daarin, dat zij partij gekozen hadden voor de lieden van Gibea. Maar zij gingen nog verder.
14 Zij hebben een groote samenkomst belegd voor hun stamgenooten, de lieden van Benjamin. Al de lieden van Benjamin zijn uit de verschillende steden te 'Gibea bijeengekomen, om zich met de wapens te verdedigen tegen de
lieden van Israel, ja, om hen aan te vallen, als zij zich bij
Gibea zouden durven vertoonen. Zoo ontketenden zij den
broederoorlog tusschen de stammen van het yolk des
HEEREN.
15 Met een leger van zes en twintigduizend man kwamen
de lieden van Benjamin, uit de verschillende steden, voor
den dag. Op een dag werden alien die het zwaard hanteerden, geteld en gemonsterd. De inwoners van Gibea,
voorzoover die deel konden nemen aan den oorlog, waren
hierbij niet inbegrepen. Gibea leverde alleen zevenhonderd
16 uitgezochte mannen. Uit dit geheele leger was een keurbende bijeengebracht van zevenhonderd man, die alle linksch
waren. Toch waren het uitmuntende strijders. Zij waren
scherpslingeraars. Elk van deze zevenhonderd slingerde
een steen op een Naar, zonder te missen.
17 De lieden van al de stammen van Israel, uitgezonderd
Benjamin, werden ook gemonsterd. Zij konden vierhonderd duizend mannen die het zwaard hanteerden, daar
tegenover stellen. Dat waren alien mannen die konden
strijden in den oorlog.
18 Na de voorbereidingen braken de lieden van Israel
op. Zij trokken eerst opwaarts naar Bethel, om aldaar God
te raadplegen door middel van den hoogepriester Pinehas.
Deze was blijkbaar met zijn heilige voorwerpen van Silo
naar Bethel getrokken. Niet dat zij God wilden vragen
of hun voornemen, om Gibea op deze wijze te straffen,
Hem behaagde. Dat voornemen hadden zij op eigen gezag
vastgesteld. Neen, de lieden van Israel wilden slechts weten,
welke van hun stammen het eerst moest optrekken en
tot den aanval overgaan. Zij zaten met de vraag wie van
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hen het gevecht met de lieden van Benjamin moest openen. Op deze vraag antwoordde de HEERE: Juda inoet
voorop!
Daarna zijn de lieden van Israel in den morgen op19
20 gebroken om Gibea te belegeren en in te nemen. En
de mannen van Israel maakten zich gereed, Juda voorop,
om den aanval te openen. Toen zij zich echter in formatie
hadden opgesteld om Gibea aan te vallen, bleek, dat de
lieden van Benjamin hen vcicir waren. Deze hadden den
21 aanval niet afgewacht. Zij deden onverwachts een uitval
nit Gibea, die een groot succes werd. Blijkbaar werden de
lieden van Israel volkomen verrast door dezen uitval. Er
vielen van hen, op dezen dag, niet minder dan twee en
twintig duizend man.
22 Ondanks dezen vreeselijken slag hielden de lieden van
Israel zich goed. Zij verloren den .moed niet. Den volgenden dag schaarden zij zich opnieuw in formatie voor een
nieuwen aanval, op dezelfde plaats waar zij zich den vori23 gen dag hadden opgesteld. VOOr zij opnieuw den strijd
aanbonden, trok een deputatie van de lieden van Israel
bergopwaarts, naar Bethel, waar de verbondsark was om
daar te weenen voor het aangezicht van den HEERE. Zij
hebben daar geklaagd voor 's HEEREN aangezicht tot
aan den avond toe. Daarna hebben zij den 'HEERE geraadpleegd inzake hun aanval op Gibea en gevraagd: Moeten wij opnieuw optrekken tegen de lieden van Benjamin,
onze broeders? Is het goed, dat wij dezen oorlog zijn begonnen? Of is die nederlaag een teeken van Uw afkeuring?
De HEERE antwoordde op hun vragen: Trekt tegen hen
op!')
24 Zoo geschiedde het dan. Op den tweeden dag begon
de strijd opnieuw. Weer wachtten de Benjaminieten den
aanval niet af. Toen de lieden van Israel de stad naderden,
25 vielen de lieden van Benjamin de stad uit, om een tegen1) Uit het verloop van den strijd blijkt, dat de bedoeling van den HEERE in
dit antwoord, niet is, om te zeggen, dat zij met succes zullen optrekken. Zij
moeten optrekken en maar afwachten hoe het resultaat van hun offensief zal
zijn. Achteraf wordt duidelijk, dat de HEERE hen nog dieper wilde vernederen.
Goslinga merkt op, dat de tranen geen tranen van echt berouw zijn g,eweest,
maar dat zij bedoeld waren als een soort middel om den HEERE te bewegen
tot een gunstig antwoord, K. Verkl. II, 97.
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stoot te geven. Weer was die tegenstoot raak. De Benjaminieten hebben van de lieden van Israel nog achttienduizend man ter aarde geveld, allemaal soldaten, mannen
die het zwaard hanteerden.
26 Na dezen tweeden slag was het zelfvertrouwen van
de Israelieten zoodanig geschokt, dat zij of trokken. Zij
begonnen in te zien, dat zij door hun overmacht aan manschappen nog niet in staat waren om 'hun voornemen uit
te voeren. Daarvoor was de hulp van den 'HEERE noodig.
Daarom trokken 'zij alien af. Bergopwaarts ging het naar
Bethel. Nu geen deputatie, maar heel het yolk: de soldaten, en de mannen van de ravitailleering, en de vrouwen en
kinderen, voorzoover die aanwezig waren. Allen zochten
te Bethel het aangezicht des HEEREN. Zij brachten heel
den dag daar door met weenen en rouwbekiag. Zij bleven
daar tot den avond in diepen rouw, zonder voedsel tot zich
te nemen. Ook brachten zij brandoffers en dankoffers1)
voor het aangezicht van den HEERE. Aldus gaven zij uitdru'kking aan hun droefheid om de dooden, en .aan hun
aanbidding van den HEERE, van Wiens almachtige hand
zij zich afhankelijk gevoelden. 2 ) 'Door hun offers vernieuwden zij ook het verbond.
27 Daarna vroegen zij, door middel van den hoogepriester Pinehas, opnieuw den 'HEERE. Immers, Bethel was
voor het vragen om een antwoord van den ^HEERE, destijds de aangewezen plaats, omdat de verbondsark van God
in die dagen daar stond, met de 'heilige voorwerpen en
1) Er waren verschillende soorten offers die vrijwillig konden worden gebracht: het brandoffer, spijsoffer en dankoffer, zie Levitikus 1 over het eerste,
en Lev. 3 over het laatste offer.
2) Over het karakter van dit berouw merkt Goslinga op, dat het besef, dat
alien medeschuldig stonden aan de zonde van Gibea, ontbrak. Toch was Gibea
een israelitische stad, ze hoorde bij Israel. Niet alleen bij Benjamin. Dat zooiets
kon gebeuren als te 'Gibea gebeurd was, was een aanklacht tegen heel het
yolk, terwijl ook de houding en het levensgedrag van den Leviet berisping
had verdiend. Zakelijk was het optreden van het yolk wel in overeenstemming
met de wet, Deut. 22 : 22, maar hun fout lag in de farizeesche gezindheid. Zij
waren den oorlog begonnen zonder schuldbesef voor God, en in vertrouwen
op eigen kracht, meenend, dat zij beter waren dan Benjamin. Over deze zonde
oefende de HEERE gericht in de nederlagen. Zij moesten in ootmoedig geloof
verstaan, dat zij niet anders waren dan voltrekkers van de straf des HEEREN
aan Benjamin.
137

Richteren 20 : 28—

28 de tent der samenkomst. En Pinehas, de zoon van Eleazar,
die destijds ials hoogepriester voor het aangezicht van den
IIEERE stond, heeft de vraag van de leidslieden ootmoedig
voor den HEERE neergelegd. Hij vroeg: Moeten wij nogmaals uitrukken om tegen de lieden van Benjamin, onze
broeders, te strijden? Of moeten wij ophouden? Op deze
vragen antwoordde de HEERE: Rukt uit, want morgen
zal Ik hen in uw hand geven. Nu zij ootmoediger kwamen
dan tevoren, wilde de HEERE hen verhooren. Blijkbaar
was in hun hart nu het besef gekomen, dat hetgeen zij
deden met Benjamin, wel eens niet goed kon zijn in de
oogen van den HEERE.
De overwinning.
20 : 29 Deze goddelijke toezegging maakte de Israelieten niet
overmoedig. Zij waren genezen van hun overmoed en verkeerd zelfvertrouwen. Zij namen den strijd ook niet meer
licht op. Zij hadden geleerd, dat hun tegenstander, die
tot tweemaal toe hun zware slagen had toegebracht, niet
te onderschatten was. Daarom namen zij alle voorzorgsmaatregelen, die zij maar konden nemen. Aan alle zijden,
rondom, legden zij manschappen in hinderlaag, in totaal
30 ,een aantal van tienduizend van de beste soldaten. Op
den derden dag begon de strijd opnieuw. Toen rukten de
lieden van Israel op de stad iaan. Hun hoof dmacht trok
op dezelfde manier als tevoren tegen de Benjaminieten op.
Ditmaal liepen de Benjaminieten daardoor in de val.
31 Zij dachten, dat de strijd precies als de vorige keeren zou
verloopen. Daarom kwamen zij weer met hun uitval voor
den dag, precies als de vorige keeren. Maar die uitval zou
nu hun ongeluk worden. Zonder dat zij het bemerkten,
werden zij van de stad afgesneden door de manschappen
in de hinderlaag. Oogenschijnlijk begon de strijd weer met
succes voor de Benjaminieten. Zij velden eenige mannen
van de Israelieten neer en geraakten daardoor weldra in
een overwinningsroes. Het gaat precies als de vorige
keeren, dachten zij.
Maar het zou heel anders gaan.
Nu moet u weten, dat deze gevechten, waarbij de
Benjaminieten eenig voordeel schenen te behalen, zich
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afspeelden op de groote hoofdwegen, bij de scheiding der
wegen, waar de eene weg bergopwaarts gaat in de richting van Bethel, en de andere naar Gibeon, l ) door het
open veld. In totaal velden de Benjaminieten in deze gevechten ongeveer dertig man neer.
32 Intusschen voelden de lieden van Benjamin zich al
zeker van de overwinning. Reeds dachten en spraken zij:
Zij zijn door ons geslagen evenals de vorige keeren. De
lieden van Israel wisten wel beter. Zij hadden met elkaar
afgesproken: Wij zullen vluchten en al vluchtend hen van
de stad weglokken, naar de groote wegen toe. Op die
manier snijden wij hen onherroepelijk van de stad af.
Als wij dat gedaan hebben, komt onze beurt. Dan drijven
wij hen met onze overmacht in het nauw.
33 Zoo weken de Israelieten maar steeds achteruit, tot
het groote oogenblik van den omkeer kwam. Al de mannen
van Israel kwamen toen uit hun hinderlagen to voorschijn.
De vluchtenden staakten hun terugtocht en stelden zich
in formatie voor een nieuwen aanval bij Baal-Tamar. De
manschappen die in de hinderlagen hadden gelegen, rukten uit hun stellingen naar voren, bij de open plek 2 ) van
34 het bosch bij Geba. Zoo stond daar onverwachts, in de
nabijheid van de verlaten stad Gibea, in den rug van de
Benjaminieten, de keurbende van tienduizend man, welke
uit het geheele leger was uitgezocht. Het gevecht dat nu
ontstond, was heftig. Intusschen bemerkten de Benjaminieten ook nu nog niet, welk een ramp hen ging treffen. Zij
vochten met verbeten woede tegen de overmacht tot zij
35 bezweken. Eigenlijk zijn zij niet voor de overmacht bezweken. De HEERE heeft Benjamin voor Israel verslagen. De lieden van Israel hebben op dien dag vijf en twintig duizend en nog honderd man van Benjamin verslagen.
Allen strijdbare mannen die het zwaard hanteerden.
Uit het verloop van den strijd wordt nog vermeld,
36
1) De hebreeuwsche tekst heeft Gibea. Op voorslag van Kittel lezen wij

Gibeon.
2) Hebreenwsch: ma-erM, waarvan de beteekenis niet bekend is. Het woord
komt slechts eenmaal voor in het Oude Testament. Goslinga vertaalt het door
het meervoud grotten: „uit de grotten van Geba". De Statenvert., Keil, en de
zuid-afrikaansche vertaling, 1934, vertalen het woord door: open plek.
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dat de lieden van Benjamin pas gingen inzien, dat zij verslagen werden, toen zij zich aan alien kant omringd en aangevallen zagen. Toen begrepen zij, dat zij in de val
geloopen en van hun stad afgesneden waren. Met den moed
der wanhoop hebben zij toen nog gevochten, maar dat het
met hun zaak hopeloos stond, was hun toen wel duidelijk.
De mannen van Israel hadden aan Benjamin een terreinwinst gegeven, omdat zij vertrouwden op de manschappen die in hinderlaag gelegd waren, in de nabijheid van
37 de stad Gibea. Terecht hadden zij daarop vertrouwd. De
troepen uit de hinderlaag kweten zich uitnemend van hun
taak. Zij hebben hun opdracht juist en snel uitgevoerd. Zij
deden een snellen aanval op ‘Gibea, rukten de stad bij
verrassing binnen, en sloegen de heele stad met het scherpe
38 zwaard. Met de troepen van de hinderlaag was afgesproken, dat deze, als zij de stad hadden ingenomen, een groote
rookwolk uit de stad zouden doen opstijgen. 1) Dat zou
voor de Israelieten het teeken zijn om 'hun terugtrekkende
beweging te staken en zich weer tot den aanval in te zet39 ten. Toen de rookpluim zichtbaar werd, hebben de liederi
van Israel zich omgekeerd in den istrijd. Zij vluchtten niet
danger, maar boden tegenstand. De Benjaminieten begrepen eerst niet waarom dezen dat deden. Zij waren begonnen met eenig succes. Zij hadden van de lieden van Israel
ongeveer dertig man neergeslagen en zij hadden toen al
gedacht, dat het weer precies als de vorige keeren zou
gaan. Zij hadden al tot elkaar gezegd: zij zullen stellig
totaal verslagen worden, evenals in de vorige gevechten. Vol
zelfvertrouwen hadden zij het terugtrekken van de Israelieten aangezien voor een vlucht. En hun terreinwinst had40 den zij beschouwd als overwinning. Intusschen begon het
teeken van de rookzuil uit de stad, zich al hooger Tangs
1) Zie dezelfde taktiek toegepast bij Ai, Jozua 8. Inzake de vraag of het
toepassen van een krijgsiist moreel geoorloofd is, merkt Calvijn op, dat wij
eerst moeten vragen of de oorlog dien wij voeren, een rechtvaardige, „wettige"
oorlog is (legitimum bellum). Is een oorlog „wettig" en rechtvaardig, dan is
het buiten geschil, aldus Calvijn, dat wij hem mogen voeren, en dan mogen wij
hem eveneens voeren met gebruikmaking van de gewone kunstgrepen en trucs
die bij den oorlog behooren. Natuurlijk wil dat niet zeggen, dat trouwbreuk,
het verbreken van plechtig gesloten verdragen en eens gegeven beloften onder
„krijgslisten" gerekend mogen worden. Deze behooren tot de „werken der
duisternis", zoowel in als buiten den oorlog, zegt Calvijn er bij.
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den hemel te verheffen. Toen Benjamin op een gegeven
oogenblik achterom keek, zie daar, de geheele stad ging
41 in rook ten hemel op! Wat een schok gaf dat! Toen daarbij
kwam, dat de mannen van Israel zich hadden omgekeerd
en opnieuw in den aanval waren, maakte de schrik zich
meester van de Benjaminieten. Toen gingen zij begrijpen,
42 dat een ramp op hen afkwam. Zij maakten nu rechtsomkeert voor de lieden van Israel. Zij haastten zich den weg
op naar de woestijn! Maar dat hielp hen niet veel. De
strijd volgde hen op de hielen. De lieden van Israel lieten
hen niet los. Bovendien kwamen de lieden die de stad1)
hadden ingenomen, te hulp, zoodat de Benjaminieten tus43 schen twee vuren geraakten en vernietigd werden. Zoo
hebben de Israelieten Benjamin omsingeld, en opgejaagd.
Zij hebben hem in zijn schuilplaats den voet op den nek
gezet en vertreden, tot aan de stad Gibea toe, ja nog
verder. Zij die naar het Oosten trachtten te ontkomen,
44 werden oostwaarts van Gibea neergeveld. Daar zijn van
Benjamin achttien duizend man gevallen, alien dappere
45 mannen. De strijd was echter nog niet uit. Een groep van
de Benjaminieten wist door te breken, om te keeren en
te ontkomen naar de woestijn en zich op weg te begeven
naar de rots van Rimmon 2 ). Op de groote wegen die daarbeen leidden, werden hevige gevechten geleverd en sloegen
de Israelieten nog een geweldige slag. Van deze vluchtelingen versioegen zij vijf duizend man, onderweg. Tot aan
Gideom 3 ) jaagden zij hen achterna. Daar sloegen zij nog
46 tweeduizend man. In totaal waren op dien dag vijf en
twintig duizend mannen die het zwaard hanteerden, van
Benjamin gevallen. Allemaal dappere mannen.4)
1) De hebreeuwsche tekst heeft het meervoud: he'ariem = steden. Wij
volgen den voorslag van Goslinga, K. Verkl., om het enkelvoud te lezen,
omdat het meervoud in het verband onbegrijpelijk is.
2) Het tegenwoordige Rammon, 5 a 6 km. ten oosten van Bethel, gelegen
op een kegelvormige, hooge kalkrots.
3) De ligging is geheel onbekend.
4) Tusschen de getallen Bier, en die in vers 35, is een verschil van 100 mannen.
In vers 35 wordt gezegd, dat 25000 en 100 mannen sneuvelden, in vers 44 wordt
het ronde getal 25000 gegeven. Het verschil tusschen beide opgaven is gering
en kan slechts zoo worden verklaard, dat in vers 44 alleen de duizendtallen warden opgegeven, terwijl deelen daarvan verwaarloosd worden.
Belangrijker is het verschil tusschen de opgaven van het totaal der benja-
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47 Slechts zeshonderd mannen hadden niet alleen de woestijn weten te bereiken, maar ook de rots van Rimmon, een
natuurlijke, onneembare vesting. In deze natuurlijke vesting
wisten zij zich te handhaven. Bij .en op deze rots van
Rimmon hebben zij vier maanden weerstand kunnen bieden aan de pogingen van hun belegeraars om hen in handen te krijgen. Zij hebben het uitgehouden tot hun den
vrede werd aangeboden.t)
Voor de .overwinnaars trad nu een nieuwe situatie in.
48 Een gedeelte van de Israelieten bleef de rots van Rimmon belegeren, de rest keerde zich, nu de strijdmacht van
Benjamin vernietigd was, tegen de overgebleven bevolking
van Benjamin in de steden en dorpen. De mannen van
Israel trokken op de steden en dorpen af, om deze met de
ban der vernietiging te treffen. Omdat de heele stam van
Benjamin zich achter Gibea's zonde had gesteld, werd hij
in ,zijn geheel schuldig geacht en gestraft. Zij sloegen de
bewoners van steden en dorpen met het scherpe zwaard:
mannen, vrouwen en kinderen, en het vee, al wat in de
woonplaatsen gevonden werd. Al de steden waar zij kwamen, gaven zij aan de vlammen prijs. 2) Hun strafoefening
liep uit op een teugellooze wraakoefening, waarbij heel
de stam van Benjamin werd uitgeroeid, op de zeshonderd
mannen na, die zich bij de rots van Rimmon verschanst
hadden.

minitische soldaten in vers 15, eenerzijds, en die in vers 35 en 46, anderzijds.
Naar vers 15 bedroeg het totaal van Benjamins soldaten: 26000 en 700. Het
bericht over den slag deelt mee, dat 25100 man gevallen zijn. En er blijven
slechts 600 man over op de rots van Rimmon. Overeenkomstig deze opgaven
zou de heele stam 25100 + 600 = 25700 soldaten gehad hebben. Dat is dus
een verschil van 1000 man tusschen de opgaven van vs 15 en van vs 35 en 46.
Dikwijls zijn in getallen fouten ingeslopen. Toch wil Keil bier niet aan een
font denken. Hij merkt op, dat in de genoemde getallen van de vss. 35 en 46
slechts de gevallenen zijn opgesomd van den derden dag, de dag toen de Benjaminieten verslagen werden. Maar zeer zeker zijn op de twee vorige dagen,
toen de Benjaminieten de overwinning behaalden, ook aan hun zijde een aantal
dooden gevallen, op zijn minat wel 1000 man, die in het korte bericht van vss
35 en 46 niet genoemd zijn. Nemen wij dat aan, dan is het geheele verschil opgelost.
1) Zie hoofdstuk 21 : 13.
2) Vergelijk inzake de ban der vernietiging: Deut. 2 : 34, en vooral Deut.
13 : 13 v..
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De wederopname van den stam van Benjamin in de
volksgemeenschap.
21 : 1 Na de buitengewoon strenge strafexpeditie kwamen de
lieden van Israel tot de ontdekking, dat zij een vreeselijk
ding begaan hadden, dat zij een stam uit de volksgemeenschap hadden uitgeroeid tot op zeshonderd mannen na.
En die zeshonderd mannen zouden kinderloos moeten
sterven. Het was voor hen niet mogelijk met een vrouw of
meisje uit Israel te huwen. Immers, Coen de mannen van
Israel te Mizpa bijeen waren om over de zaak van Gibea
te beraadslagen, hadden zij daar, onder ,aanroeping van
den naam des HEEREN, ook gezworen, dat niemand zijn
dochter aan een Benjaminiet tot vrouw zou geven. De
geheele stam was dus tot uitsterven gedocmd, wanneer
ieder zich aan dien eed hield. En dat moest ieder doen. De
eed was immers heilig en kon niet terzij geschoven worden.
Gedreven door smartgevoelens over het uitsterven van heel
een stam, begon men van stonde aan te zoeken naar
2 een uitweg uit deze impasse. Men vond dien uitweg te
Bethel. Helaas weer op een zonderlinge manier, zonder dat
men het aangezicht des HEEREN eerst had gezocht.
Te Bethel hebben de manschappen, na afloop van de
strafexpeditie, zich namelijk verzameld, om God te danken voor de verleende hulp. Maar hun danken bestond
niet in het aanheffen van lofzangen. Tot aan den avond
bleef men er voor het aangezicht van God bijeen in smartelijk weenen en klagen. Er was reden om te danken, dat
God hun voornemens had doen gelukken. Maar meer reden
was er om te weenen vanwege het vergoten broederbloed.
3 Zij klaagden voor Gods aangezicht deze klacht: Waarom, o HEERE, God van Israel, is dit in Israel geschied, dat
er vandaag een stam uit Israel gemist wordt? Een eigenaardige klacht, waarin van zelfbeschuldiging Diets merkbaar
was, terwijl men zij delings de schuld op den HEERE
scheen te werpen.
4 Den daarop volgenden dag maakte het yolk zich al
vroeg .gereed voor het brengen van offers. Als een bewijs
van bizonderen dank en ijver bouwden zij een nieuw altaar
en brachten daarop vele brandoffers en dankoffers.
Daarop zocht de vergadering der leidslieden een uit5
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weg om, met handhaving van den eed, toch de overgebleven zeshonderd Benjaminieten aan een vrouw te helpen.
Eerst ging men onderzoeken wie uit al de stammen van
Israel niet waren opgekomen naar de volksvergadering te
Mizpa, voor den HEERE, om daar te beraadslagen inzake
de schanddaad van Gibea. Men was namelijk op straffe des
doods verplicht geweest om die vergadering bij te wonen.
De vergaderiing had dat zelf uitgesproken. Men had, staande
de vergadering, een plechtigen eed gezworen, dat zij die
niet waren opgekomen naar deze vergadering voor den
HEERE, te Mizpa, stellig gedood zouden worden. Waren
er nu weggebleven? En zoo ja, wie waren niet gekomen?
Men kon het yolk monsteren en tellen en op deze manier
feilloos uitmaken uit welke stad niemand aanwezig was
geweest.
6 Nu had men een plan, dat was ingegeven door de begeerte om een uitweg te zoeken uit de impasse, waarin de
eed, dat niemand zijn dochter aan een Benjaminiet zou
geven, hen gebracht had; het plan om uit de straf over de
ontrouwe, afwezige steden een redmiddel te construeeren
voor de overgeblevenen van den stam van Benjamin. Want
de lieden van Israel hadden diep medelijden gekregen met
hun broederstam Benjamin. Men had gezegd: Vandaag
7 is er een stam uit Israel uitgeroeid. Wat kunnen wij doen
voor degenen die overgebleven zijn? Hoe kunnen wij hen
helpen aan vrouwen? Wij mogen onze dochters niet geven,
want wij hebben bij den HEERE gezworen, dat wij van
onze dochters niemand aan hen tot vrouw zullen geven.
8 Zoo kwamen zij tot het stellen van die vraag: Welke stad
is er uit een der stammen, die niet is opgekomen tot de
vergadering voor het aangezicht van den HEERE te Mizpa?
En zie, men had het al opgemerkt, er was niemand nit
9 Jabes in Gilead ter vergadering gekomen. Om geen vergissingen te begaan, werden de manschappen gemonsterd en
geteld, maar het bleek, dat werkelijk niemand uit Jabes
10 in Gilead aanwezig was. Daarop zond de vergadering der
leidslieden een corps van twaalfduizend van de dapperste
mannen naar Gilead voor een strafexpeditie tegen Jabes. Men
gaf hun deze opdracht mee: Gaat heen, voltrekt de straf
die Jabes in Gilead verdiend heeft; slaat de inwoners met
het scherpe zwaard, 66k de vrouwen en kinderen. Vernie144
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11 tig de stadsbevolking. Maar dit is de bizondere taak die
nog aan ulieden wordt opgedragen: Ge moet op die totale
uitroeiing een uitzondering maken! Alles wat mannelijk is,
en elke gehuwde vrouw en moeder moet gij met deze ban
der vernietiging treffen, de jonge meisjes echter, de maagden, moet gij laten leven. 1) Deze maagden moet gij meevoeren naar hien Dat zullen de vrouwen warden voor de
rest van den benjaminitischen stam.
Zoo vond men een uitweg uit de impasse, waarin de
eed te Mizpa betreffende het niet geven van zijn dochters
aan de Benjaminieten, hen gebracht had. Men vond dien
uitweg door den eenen eed te houden, om er den anderen
door te kunnen ontduiken. Het was geknoei voor het aangezicht des HEEREN.
12 Het uitgezonden corps voerde zijn opdracht uit. Onder
de bewoners van Jabes in Gilead troffen zij vierhonderd
meisjes aan, jonge meisjes die nog maaga waren en geen
gemeenschap met een man hadden gehad. Deze hebben zij
meegenomen naar het kamp te Silo, in het westjordaansche land, waarheen dat kamp intusschen verplaatst was.
13 Toen zond de ,heele vergadering een gezantschap naar
de overgebleven Benjaminieten, die nog altijd bij en op
de rots Rimmon zich schuil hielden. Dat gezantschap sprak
met de Benjaminieten en hood hun den onvoorwaardelij14 ken vrede en vrijheid aan. Daarop keerden de Benjaminieten terug naar hun haardsteden in hun stamgebied. Men
gaf hun de geroofde vrouwen uit Jabes in Gilead, die men
aldaar had gespaard. Deze werden hunne vrouwen. Maar
er waren er niet voldoende voor de zeshonderd mannen.
15 Opnieuw maakte dit feit ter vergadering der leidslieden
1) Ten aanzien van deze vreeselijke strafoefening, vermeldt Keil de meening
van Cassel. Deze meent, dat de instructie inzake de executie (vs 10b en vs 11)
aldus moet worden opgevat: Jabes zou gedwongen moeten worden om zijn
jonge meisjes uit te leveren als los- of zoenprijs voor de schuld. Deed de
stad dit niet, dan zou zij gestraft worden, zooals zij eigenlijk verdiend had,
met de ban der vernietiging, welke vroeger op de Kanaanieten was toegepast.
Want, aldus motiveert Cassel, er wordt nergens meegedeeld, dat de executie
is uitgevoerd. Onder Sauls regeoring blijkt, dat Jabes er nog is, en naar het
schijnt, dat het weer de hoofdstad van Gilead is. Intusschen merkt Keil op, dat
de opvatting van Cassel moeilijk te vereenigen is met vers 10, waar staat, dat
de Israelieten de vrouwen die zij in het leven gelaten hadden uit de vrouwen
van Jabes, aan de Benjaminieten gaven. Biblischer Commentar Josua, Richter,
Ruth, 2e Aufl., 374.
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een punt van ernstige overweging uit. Het yolk en de
leidslieden hadden diep medelijden opgevat met Benjamin,
omdat de HEERE, door Zijn straf over de zonde, welke
'straf het yolk had uitgevoerd, een scheur getrokken had.
16 in de gemeenschap der stammen. De oudsten van de vergadering der leidslieden zeiden tot elkaar: Wat kunnen
wij nog meer doen voor Benjamin? Hoe kunnen wij de
rest der mannen aan een vrouw helpen? De vrouwen van.
Benjamin zijn immers uitgeroeid. Binnen hun eigen stamgebied vinclen zij geen vrouw. En voor het voortbestaan
17 van de kleine stamrest is het noodig, dat zij huwen. Want
Benjamin moet als stam blijven bestaan. Daarom zal het
grondbezit van de overlevenden aan hen blijven, en dus
aan den stam. Benjamin, zoodat geen stam uit Israel zal
18 verdwijnen. Maar, zoo overlegden de oudsten verder, wij
zelf kunnen hun van onze dochters geen vrouwen geven. De
lieden van Israel hebben immers gezworen, dat zij dat
niet zouden doen! Zij hebben gezegd: Vervloekt is hij
die een vrouw aan de Benjaminieten bezorgt. Er blijft
dus, aldus redeneerden zij met rabbinistische spitsvondigheid, geen andere mogelijkheid dan deze, dat de Benjaminieten vrouwen voor zich gaan rooven. Dezen raad
mogen wij hun wel geven, zonder in conflict met onzen
eed te komen.
19 Een schoone gelegenheid voor maagdenroof hood nu
het jaarlijksche feest te Silo. Daarop maakten de oudsten
elkaar attent. Zie, zeiden zij, er is elk jaar een feest voor
den HEERE te Silo)) Silo lag niet ver van Bethel verwijderd, wat noordelijker. Het lag oostelijk van den grooten
weg, die van Bethel klimt naar Sichem, en zuidelijk van
Lebcilia. Het zal den Benjaminieten niet moeilijk vallen om,
als de meisjes haar reidansen uitvoeren op het feest, uit
20 deze meisjes vrouwen te schaken voor zichzelf. Men vond
dit een goed idee. Toen hebben zij aan de lieden van Benjamin bevolen om, op den tijd van het feest, naar de
omgeving van Silo te gaan en zich daar in de wijngaarden
21 op de loer te leggen om een meisje te rooven. Let goed op,
1 ) Welk feest dit was, weten wij niet. Keil vermoedt het paaschfeest, omdat
hij, bij den reidans der meisjes, gedacht wil zien aan den dans van Mirjam en
haar gezellinnen, Exod. 15 : 20.
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aldus de oudsten in hun opdracht aan de lieden van Benjamin, — als de meisjes de stad Silo verlaten om in het
open veld haar reidansen te houden, dan moet gijlieden uit
uw schuilhoeken tevoorschijn komen en dan moet gij, iedere
man voor zichzelf, zijn vrouw vangen uit die meisjes van
Silo. En maakt dan maar, dat gij met uw buit in het land
22 van Benjamin komt. Als de vaders of broers van de geroofde meisjes bij ons komen en zich beklagen om een
rechtszaak aanhangig te maken betreffende dit geval, dan
zullen wij dat wel in orde maken. Maakt u daarover geen
zorgen! Wij zelf geven u immers de opdracht om dit te
doen! Wij zullen tegen die vaders en broers zeggen: Laat
uw dochters maar bij de Benjaminieten. Gij hebt ze immers niet vrijwillig gegeven! In dat geval zoudt gij uw eed
gebroken hebben, die gij met heel uw yolk te Mizpa gezworen hebt.') Maar zij zijn u tegen uw wil ontroofd. Doch
nu dat feit eenmaal daar ligt, raden wij u, om maar afstand
van uw dochters te doen. Gij kunt dat ook op deze manier
doen, dat gij uw dochters aan ons schenkt. Wij, als oudsten
van Israel, hebben op ons genomen, den stam van Benjamin
voor uitsterven te behoeden. ^Dat kunnen wij alleen bereiken, als wij zorgen, dat de overgebleven Benjaminieten
vrouwen krijgen. Nu, de expeditie tegen Jabes leverde ons
niet genoeg vrouwen op. Niet elk der mannen heeft toen
een vrouw gekregen. Daarom moesten wij uitzien naar een
ander middel om aan de overige mannen een vrouw te
bezorgen. Dat is dit middel geweest. Dus schenkt uw dochters en zusters maar aan ons. Over uw eed behoeft gij u
geen zorgen te maken. Als gij ze zelf aan de Benjaminieten
gegeven had, zoudt gij schuldig zijn geweest aan eedbreuk,
maar nu gaat gij volkomen vrij uit.
23 De lieden van Benjamin hebben den hun gegeven
raad opgevolgd. Zij hebben precies zooveel vrouwen weggenomen uit de danseresjes op het feest, als er bij hen ontbraken, namelijk tweehonderd. Zij gingen er met de geroofde meisjes van door, en keerden terug naar hun erfdeel, herbouwden hun steden en woonden erin.
Zoo ontvingen de overgebleven Benjaminieten weer
vrouwen, en wend de stam bewaard voor algeheele uitroeiing.
1)

Zie 21 : 7.

147

Richteren 21 : 24-25

Van wraakneming der Silonieten is niets gekomen. Zij
hebben zich blijkbaar in het onvermijdelijke geschikt.
24 De vergadering van de leidslieden en vertegenwoordigers der stammen, die te Silo was bijeengekomen, ging
in dien tijd weer uiteen, nadat de zaak van de Benjaminieten zoo goed mogelijk tot een oplossing was gebracht.
Elk trok weer naar zijn stam en geslacht terug, en daar
aangekomen, trok elk weer naar zijn eigen erfdeel en woonplaats.
25 In dezen tijd, toen zulke gebeurtenissen het yolksleven beroerden, was er geen koning in Israel. leder deed
wat goed was in zijn oogen. Het gezag van een man, die het,
yolk kon gewennen aan recht en gerechtigheid in overeenstemming met de inzettingen des HEEREN, ontbrak.
Daardoor ontwende het yolk aan den dienst van den
HEERE. Het was een wonder, dat er nog jets van terecht
kwam, dat er nog een soort gerechtigheid werd geoefend
en dat de gemeenschap der stammen bewaard bleefl).
1 ) Terecht zegt S. G. de Graaf : „Dat is niet anders te verklaren dan doordat
God in Zijn genade, in den Christus, onder dat yolk wonen wilde, niettegenstaande de zonde. Voor hoevele en hoe zware zonden heeft de Christus echter
eens verzoening moeten doen: Toch leefde de Geest van den Christus en was
Hij telkens wel tot een val, maar telkens ook tot een opstanding van velen
in Israel". Verbondsgeschiedenis.
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PARAPHRASE
VAN HET BOEK

RUTH

DOOR

Dr J. SCHELHAAS Hzn.

TER INLEIDING.

§ 1. De plaats van het boek.
Volgens de Joodsche overlevering behoort het boek Ruth tot de
de verzameling boeken, die het derde deel
vormt van het Oude Testament naar de indeeling der Joden.
De plaats van het boek Ruth in deze verzameling is niet steeds dezelfde
blijkens de getuigenissen, die uit het verleden dienomtrent tot ons gekomen zijn. De Talmoed noemt Ruth als het eerste der Geschriften. In
de Masorethische overlevering noemt het echter de tweede plaats in onder
de vijf Megilloth, de vijf Rollen, die samen in deze overlevering een
afzonderlijk onderdeel vormen van de verzameling, die met den naam
Ketoebiem wordt aangeduid. Deze vijf Rollen zijn Feestrollen; op elk van
de feesten werd een van deze rollen gelezen, op het Pinksterfeest bet
boek Ruth.
De Septuaginta, de Grieksche vertaling van het Oude Testament, heeft
Ruth opgenomen terstond achter het boek der Richteren. Blijkbaar werd
een ander principe van indeeling gevolgd: Ruth, dat een xeschiedenis
beschrijft, die heeft plaats gevonden in den tijd der richters, is terstond na
het boek der Richteren in de lijst der boeken opgenomen.
De Septuaginta is daarin gevolgd door de Vulgata en door vele andere
vertalingen, waaronder ook onze Statenvertaling.
De plaats van het boek Ruth in de Joodsche overlevering is, naast zijn
bizondere, een geheel vormende inhoud, een sterk getuigenis voor de
zelfstandigheid van dit geschrift. Dat dit boek in een geheel andere
verzameling een plaats innam dan het boek der Richteren, dat tot de
Nebifem, de Prof eten, in de Joodsche overlevering, behoort, bevat een
zeer sterk argument tegen de veronderstelling van verschillende geleerden, dat Ruth eens een geheel heeft gevormd met het boek der
Richteren. Voor de meening, dat dit boek een deel is van een oorspronkelijk veel grooter geheel, bestaat geen enkele objectieve grond. De eenheid en zelfstandigheid van het verhaal getuigen daartegen.

Ketoebiem, de Geschriften,
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§ 2. De auteur van het boek.
Wie dit boek geschreven heeft, is onbekend. Noch in het boek zelf,
noch in eenig ander geschrift van den Bijbel wordt ons hierover een
mededeeling verstrekt.
In den Talmoed wordt Samuel als auteur genoemd. Dit is echter niet
waarschijnlijk, omdat David in het boek Ruth duidelijk voorkomt als
een man, die reeds bekend was om zijn centrale beteekenis in de geschiedenis des heils. En David, schoon door Samuel gezalfd, is toch
eerst als koning en stichter der messiaansche dynastie opgetrcden en
beroemd geworden na den dood van dozen profeet en richter.
De schrijver moet geleefd hebben in of na Davids tijd. Schreef hij na
Davids tijd, dan vermoedelijk niet al te lang daarna, omdat Davids glorie,
naar het schijnt, nog door niets is overschaduwd. Dat over een gebruik
in den tijd der richters als over een oudtijds bestaand gebruik gesproken
wordt, behoeft den tijd van David niet nit te sluiten, noch te nopen tot de
veronderstelling, dat de schrijver vele jaren na David schreef, omdat
David immers heel wat jaren leefde na den tijd, waarin Ruth uit Moab
naar Bethlehem kwarn.
De veronderstelling, dat Salomo op eenige wijze betrokken is geweest
bij het ontstaan van het boek Ruth, mist naar onze queening voldoenden
grond, al is deze mogelijkheid niet door een bepaald gegeven geheel
uitgesloten.
Wij weten niet, wie de auteur is. Dat is niet erg, omdat de inhoud van
het bock historie biedt, die door de mededeeling van het boek zelf aan
een bepaalde periode gebonden wordt, het tijdperk der richters.
Wij Mennen derhalve den tijd waarin Ruth geleefd heeft, al kunnen
wij niet precies zeggen, tijdens welken richter dit geweest is. De eerste
Auteur der Heilige Schrift heeft het blijkbaar niet noodig geacht ons
dit bekend te maken, noch ons in kennis te stellen van den menschelijken auteur van dit geschrift.
Dat het boek geschiedenis biedt, betuigt het zelf. En dit is ons dus
gewaarborgd door de waarachtigheid van God, Die ons Zijn openbaring
geschonken heeft, waartoe ook het boek Ruth behoort.
De schrijver is een auteur geweest van zeer buitengewone begaafdheid
en bekwaamheid.

§ 3. De inhoud van het boek.
De naam van het boek wijst aan, wie de hoofdpersoon is in het verhaal:
het is Ruth, de Moabietische, die nit Moab naar Bethlehem is gekomen
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en een zeer bizondere plaats in Israel en in het heilig geslacht heeft
ingenomen.
Soms wordt — in tegenstelling met den titel — Naomi of ook Boaz
tot hoofdpersoon verklaard. Maar dan doet men niet recht wedervaren
aan den titel, noch aan den wezenlijken inhoud en strekking van het
verhaal.
Ruth, de uit Moab geboren weduwe van Machlon, die een Israeliet uit
den stam van Juda was en in Moab, als vreemdeling daar verkeerend,
gestorven was, blijkt de eenige te zijn, die onder 's HEEREN zegen het
geslacht van Elimelech voor uitsterving kan bewaren. Dat ziet aanvankelijk niemand, ook Naomi niet, maar het treedt onder het bizonder
bestuur des HEEREN naar Zijn voorzienig bestel tenslotte helder in het
licht.
Wanneer Ruth voor de levensbeslissing wordt geplaatst, kiest zij voor
het y olk en voor den God van Naomi — ook al zal zij naar menschelijke
verwachting hoop op huwelijk en aardsche welvaart moeten missen — in
een uitspraak, die culmineert in deze woorden: uw yolk is mijn yolk
en uw God mijn God, waardoor zij toont, dat zij haar yolk en haar
goden verliet, omdat aij gelooft in de beloften Gods en verwacht de
verlossing Israels.
In tegenstelling met de menschelijke, al te menschelijke, verwachting,
wordt zij van den aanvang of in het stoffelijke gezegend, wordt haar
weg terstond zoo geleid, dat aij Boaz, een der verwanten van Elimelech
en als zoodanig een der lossers, ontmoet, dat het pad voor het lossersschap door Boaz gebaand wordt, zoodat zij met den losser Boaz in het
huwelijk treedt, waardoor naar Gods beschikking de losser geboren wordt,
in wien Elimelechs geslacht voortleeft en de heilige linie over Boaz en
Ruth heen zich voortzet. Ruth, die koos voor het yolk en den God van
Israel, wordt stammoeder van David en daarin van den Heere Christus.
Zij was naar Gods wil noodig tot voortplanting van de heilige linie. In
Naar zoon ligt de lossing van geslacht en land. 11-lij is de losser, die vader
en voorloopige gestalte is van den waren Losser en Verlosser, Die als
Zoon van David naar het vleesch uit hem voortkomen zal.
Ruth heeft als bekeerde heidin niet alleen een plaats ontvangen in het
y olk des verbonds, maar ook in het heilig geslacht. De Heere Christus
is de Losser en Verlosser van het yolk des verbonds en van de heidenen,
in Wien alle lossing en verlossing haar grondslag vindt en wezenlijke
waarde heeft. In het bloed van dezen eenigen Losser en Verlosser is ook
het Moabietische gemengd. Boaz blijft vanwege zijn geloof en geloofsdaad
als vader van David en in hem van den Heere Christus aangemerkt, ook al
treedt hij op als losser van land en geslacht van Elimelech. Ook Boaz is uit
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het geslacht van Juda. De geboorte van den Tosser, die stamvader is van
David, staat in het middelpunt en vormt de kern van het verhaal. Het
gaat ook in dit boek om de lossing en verlossing van gebondenen in
zonde, ellende en dood door den eenigen Losser en Verlosser Jezus Christus, op Wien alle schaduwen wijzen. Het boek Ruth bevat een episode
uit de geschiedenis van de heilige linie. De HEERE houdt haar in stand,
ook wanneer het voor menschen hopeloos schijnt.
De grootheid van de wondere leiding Gods wordt heerlijk openbaar, en
de bizondere, trouwe zorg des HEEREN over de Zijnen en over de vervulling van Zijn beloften treedt in helder en troostrijk licht.
Hongersnood, dood en droefheid in den aanvang staan tegenover welvaart, geboorte en blijdschap in den voortgang en aan het slot. De duisternis wordt doorbroken en overwonnen door het licht. Het leven triumfeert over den dood, 's HEEREN genade over de zonde. Tenvolle zal dit
echter eerst geschieden door den Losser in volmaaktheid en volkomenheid.
Er zijn ook allerlei andere beschouwingen over inhoud, zin en doel
van het boek Ruth, die echter geen recht laten wedervaren aan den
inhoud van het boek, zooals het ons geschonken is. De veronderstelling
van interpolatie, weglating, wijziging en toevoeging moet dan menigmaal
dienst doen, terwijl hiervoor geen enkele objectieve grond bestaat.
Een van de meest bekende opvattingen is, dat het boek heeft moeten
dienen als protest tegen Ezra's optreden jegens de vreemde vrouwen.
Maar van zulk een protest is geen spoor aanwezig. Ook kan zulk een
protest hier niet mogelijk geacht worden, omdat de Moabietische Ruth
een geloovige, tot Israels God bekeerde heidin was. Bovendien blijkt
bij de handhaving en verdediging van deze opvatting, dat men een
wijze van ontstaan van het boek ontwerpt, die haar plausibel moet maken,
maar die geheel willekeurig wordt geconstrueerd. En het bock biedt,
zooals het ons overgeleverd is, een diepe, rijke en schoone geschiedenis
met een wijd en heerlijk perspectief. Tenslotte moet het ook onmogelijk
worden geacht, dat het boek een pleats •kreeg in den canon van het
Oude Testament, als het een protest moest uitbrengen tegen Ezra's optreden jegens de vreemde vrouwen.
Andere beschouwingen laten we rusten, omdat het boek al to duidelijk
getuigenis aflegt van zijn zin en doel, en al deze beschouwingen op willekeur zijn gegrond, evenals de boven door ons besprokene.
§ 4. De vorm van het boek.
De vorm van het boek is terecht hoog geroemd. De literaire waarde
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is groot, ook naar het oordeel van kunstenaars, die toch niet kunnen
worden gerekend tot de Schriftgeloovigen. De literaire schoonheid staat
echter in dienst van de geestelijke waarde, die flonkert en schittert in
heel het boek.
De compositie verraadt de meesterhand. De geschiedenis is in zijn
aanvang, voortgang en slot verantwoord geteekend en als een ongekunsteld geheel to bock gesteld. Meermalen wordt zij als een heerlijke
oogst-idylle getypeerd.
De menschelijke woorden en daden worden scherp belicht door een
schoon en zuiver in elkander geschakeld verband. De figuren zijn omlijnd en toch met de eenvoudigste middelen, zonder allerlei toelichting
en bespreking, ons voor oogen gesteld.
Gods bestel, bestuur, zorg en zegen treden aan het licht zonder eenige
gewrongenheid of gekunsteldheid. De tegenstellingen in het boek doen
juist de ware eenheid zien.
De indeeling van de stof biedt geen moeilijkheden. De stof is overzichtelijk geordend.
Voor de wijze van bewerking zij verwezen naar de inleiding op de
Paraphrase van Genesis I, blz. 11-13. In hoofdzaak is voor dit boek
dezelfde wijze van bewerking gevolgd.
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Ruth 1 : 1

ELIMELECH EN GEZIN NAAR EN IN MOAB.

1 : 1 Het geschiedde in het tijdperk l) der richters, die hun
richterlijke werkzaamheid uitoefenden door bevrijding
van het door vijanden verdrukte land en door leiding van
het verloste yolk overeenkomstig het recht des HEEREN,
hetwelk zij naar binnen en buiten .handhaafden, dat er een
hongersnood kwam in het land. iDeze bezoeking, die het
yolk trof als een kastijding, als een oordeel Gods, bracht
armoede en broodsgebrek, waar bij een leven uit het geloof
in gehoorzamen dienst Gods mocht gerekend worden op
den rijk makenden zegen des HEEREN.
Hoewel geen profetische openbaring toestemming
verleende of vrijheid gaf om het land tijdelijk te verlaten,
oordeelde een man nit Bethlehem 2 ) in Juda het toelaatbaar, als door de omstandigheden geboden en door den
Hood vereischt, om een wijkplaats te zoeken in een ander
land, waar geen honger was, die de menschen in ellende
bracht en met maatschappelijken ondergang bedreigde.
Zoo trok deze man uit Bethlehem in Juda weg om als
vreemdeling te verkeeren in het land Moab, hij en zijn
vrouw en zijn beide zonen, met de bedoeling om daar
levensonderhoud te zoeken, maar tevens met het vaste
voornemen — daartoe door het in dat land heerschend
1) Nadere aanduiding van den tijd wordt niet gegeven. Men heeft deze nadere
aanduiding willen afleiden uit het geslachtsregister in Ruth 4 : 18-22, maar dit
kan niet met zekerheid geschieden, omdat wel moet worden aangenomen, dat
een of meer schakels in de geslachtslijst zijn overgeslagen. Het is mogelijk, dat
aan den tijd der invallen van de Midianieten (Richt. 6) moet worden gedacht,
zooals door sommigen verondersteld wordt. Maar dit staat allerminst vast. Er
zijn ook andere perioden van hongersnood geweest in den tijd der richteren.
Zouden er geen schakels in het geslachtsregister overgeslagen zijn, dan zou in
ieder geval aan een lateren tijd moeten worden gedacht.
2) Bethlehem beteekent Broodhuis. De beteekenis van den naam staat dus in
tegenstelling met den hongersnood, die een wijd gebied in Israel, maar met name
ook deze plaats en omgeving teisterde.
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recht in staat gesteld — om eigen godsdienst en nationaliteit te bewaren tijdens het verblijf aldaar tot het verwerven van brood door arbeid op het land.
2 De naam van dezen man was Elimelech'), de naam
van zijn vrouw Naomi 2) en de namen van zijn beide zonen
Machlon3) en Chiljon3), Efrathieten4 ) uit Bethlehem
in Juda, echte afstammelingen dus van Juda, wiens stam
zich hier gevestigd had naar de toewijzing van het land
overeenkomstig den wil des HEEREN. Ofschoon deze afkomst temeer verplichtte tot trouw aan het erfland, door
God ter woning geschonken, verlieten zij toch voor een tijd
dit gebied, met instandhouding echter van den onzichtbaren band, die hen aan -het land en het yolk des verbonds
gebonden had. En toen zij in de vlakte van Moab gekomen
waren, bleven zij daar.
3 Voor Elimelech was evenwel het verblijf in het
vreemde land slechts kort van duur. Hij zocht daar levensonderhoud, maar vond er zijn levenseinde. Naar de aangrijpende beschikking des HEEREN stierf Elimelech, de
man van Naomi, reeds spoedig na hun aankomst in Moab,
zoodat zij met haar beide zonen in rouw en droefheid
achterbleef.
4 In dit zoo schokkend verscheiden in het land der
vreemdelingschap hoorden zij echter geen waarschuwing
noch aanmaning om terug te keeren naar het land, dat zij
verlaten hadden. Zij bleven in Moab wonen, ja zij versterkten den band, die hen aan het vreemde land bond. De beide
zonen van Naomi namen zich Moabietische vrouwen: de
naam van de een was Orpa5) en de naam van de ander
Ruth5 ). Maar ook in hun huwelijk handhaafden zij toch
eigen nationaliteit en religie, zoodat de vrouwen gerekend
1) Elimelech beteekent: (Mijn) God is Koning.
2) Naomi (eigenlijk NOOmi) beteekent: (Mijn) liefelijke of Liefelijkheid.
3) De namen Machlon en Chi ljon zijn niet met zekerheid te verklaren. Er
zijn er, die er een afleiding in zien van werkwoorden, die op zwakheid en wegtering wijzen. Ook andere afleidingen worden beproefd.
4) Ephrath wijst naar den zin van den naam ook op rijkdom van vrucht in
een vruchtbaar land.
5) De namen Orpa en Ruth zullen van Moabietischen oorsprong zijn. Hoewel
er een verklaring gegeven wordt door sommigen, waarin de verschillende
houding dezer vrouwen tot uitdrukking komt, gaan we daarin niet mede, omdat
elke vaste grond daarvoor ontbreekt.
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werden tot Israel te behooren, hoewel zij Moabietisch bloed
in de aderen hadden.
Kinderzegen werd hun in hun huwelijk onthouden.
5 Toen zij ongeveer tien jaren in Moab gewoond hadden, geschiedden er kort na elkander ontstellende gebeurtenissen. Tot tweemaal toe trad de dood de familiekring
binnen en trof de zonen van Naomi. Zij ondergingen hetzelfde lot als hun vader. Ook zij beiden stierven: Machlon
en Chiljon, in het vreemde land, zoodat die vrouw achterbleef, beroofd van haar twee zonen en haar man, zich in
haar diepen rouw eenzaam en verlaten gevoelend in het
land der vreemdelingschap, diep onder den indruk van de
slagen die haar hadden getroffen, waarin zij zag kastijding
van Gods hand.
BIJ NAOMI'S TERUGKEER UIT MOAB ORPA EN RUTH TOT
DE LEVENSKEUS GEBRACHT.

1 : 6 In denzelfden tijd, waarin Naomi stond bij het graf
van haar zonen, die evenals haar man den dood gevonden
hadden in het vreemde land, bereikten haar gunstige berichten over de maatschappelijke omstandigheden in haar
geboorteland. Deze goede tij ding bracht haar tot de beslissing over de vraag wat zij had te doen. En zoo kwam
zij ook tot de daad waarover zij reeds dacht. Zij maakte
zich gereed met haar schoondochters en keerde terug uit
de vlakte van Moab, want zij had in de vlakte van Moab
gehoord, dat de ,HEERE in gunst naar Zijn yolk had omgezien door hun brood te geven.
7 .Gebogen onder den last van haar rouw, dien zij als
kastijdende waarschuwing beschouwde, en in de wetenschap, dat de bezoeking des HEEREN in den weg van bekeering door den God des verbonds van Zijn yolk was
afgenomen in Zijn ,genade en goedertierenheid, vertrok zij
uit de plaats waar zij geweest was, met haar twee schoondochters bij zich, die door haar huwelijk in Israel waren
ingevoegd, en zich verplicht achtten haar te vergezellen
op haar tocht vanwege den door het huwelijk gelegden band
aan Israels nationaliteit en religie.
Toen zij op weg waren gegaan om naar het land van
8
Juda terug te keeren, zei Naomi tot haar beide schoon-
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dochters, in het besef, dat noch de huwelijksband, die door
den dood gebroken was, noch de genegenheid tot haar
voldoenden grond hood voor het besluit om als schoondochters met haar te gaan naar het voor deze jonge vrouwen in feite vreemde land, en met dank in het hart voor
de liefdevolle trouw door de schoondochters aan haar
mannen en aan haar bewezen, waarom zij te meer het
goede voor haar verdere toekomst naar aardsche verwachting voor haar zocht: Gaat toch peen, keert terug, elk naar
het huis van haar moeder 1). De HEERE ,bewijze u genegenheid, gelijk gij die betoond hebt aan de overledenen
en aan mij.
9 De ,HEERE geve u, dat gij rust moogt vinden, elk in
het huis van een eigen man. Na deze hartelijke woorden, vol
van goede wenschen voor de toekomst, waarin speciaal op
de veiligheid en de vredige rust van een eigen huis met
een eigen man als rijke gave Gods werd geattendeerd,
voegde zij ook de daad bij het woord. Zij kuste haar
schoondochters ten afscheid. Maar toen schoot het gemoed
der vrouwen vol. Diep ontroerd door de zichzelf vergetende lief de der schoonmoeder, aan wie zij zoo sterk hin,gen door de bizondere banden, die gelegd waren in de
jaren van onderling innig familieverkeer, en door de herinnering aan haar mannen die zij hadden liefgehad, zoodat
de doorgestane smart weer in hevigheid in haar binnenste
opleefde, barstten de beide schoondochters uit in harts10 tochtelijk geween. En niet bij machte om op dit woord van
Naomi den band aan haar te verbreken, noch haar, die
door haar verschijning en wijze van omgang nog gedurig
deed denken aan de gestorven mannen, nu in eenzaamheid
geheel alleen en verlaten te laten heengaan, zeiden zij, luid
snikkend en onder een vloed van tranen: Dat doen wij niet,
maar wij keeren met u terug naar uw yolk.
11 Hoewel dit woord, waaruit warme genegenheid en
innige verbondenheid sprak, Naomi echt goed deed, kon
zij toch met deze afwijzing van haar dringenden raad geen
1) Het is natuurlijk, dat Naomi hier speciaal denkt aan de moeder van de
jeugdige weduwen. Daarom mag uit het niet-noemen van den vader niets
afgeleid worden wat betreft de vraag of matriarchaat dan wel patriarchaat
in Moab heerschte. Er is verder ook geen enkele goede grond om aan matriarchaat te denken, waarom wij dit verder kunnen laten rusten.
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genoegen nemen. Het leven kennend als ervaren vrouw die
veel ondervonden had, wist zij maar al te goed, dat noch
liefde tot haar, noch de consequentie van een immers door
den dood ontbonden huwelijk voldoenden grondslag bood
of genoegzame reden kon zijn voor de in haar gevolgen zoo
ver reikende daad van terugkeer met haar naar een land,
dat, wel naar het huwelijk gerekend, maar niet naar geboorte en bloed, als eigen land de Moabietische vrouwen
kon worden aangemerkt. Terwijl zij in haar liefde het
goede zocht voor haar schoondochters, maar zich daarbij
richtte naar haar veronderstelling aangaande standpunt, gedachtengang en verlangen dezer jonge vrouwen van vreemden bloede, zei zij, met voorbijzien en veronachtzaming van
de mogelijkheden die er bij God zijn boven verwachting en
berekening van den mensch, maar met de begeerte om echt
reeel in deze zoo belangrijke aangelegenheid te zijn en
vooral niet het gevoel te laten overheerschen: Keert toch
terug, mijn dochters! waarom zoudt gij met mij gaan? Kan
ik nog in verwachting zijn van zonen 1), die uw mannen
12 zouden kunnen worden? Keert terug, mijn dochters! gaat
heen, want ik ben te oud geworden voor het samenleven
met een man. tGesteld zelfs dat ik zei: 1k heb nog hoop, ja
al zou ik vannacht een man hebben, ja zelfs aan zonen het
13 levenslicht schenken, zoudt gij daarom wachten tot zij
volwassen zouden zijn? Zoudt gij daarom u opsluiten in
afzondering om niet de vrouw te worden van een man? Dat
niet, mijn dochters! Want het is mij juist om u zoo'n
bizonder bittere droefheid, dat de hand des HEEREN
tegen mij is uitgegaan.
14 De herinnering aan de doorleefde smart, de diepe
droefheid van Naomi, omdat zij zich mede schuldig rekende aan den rouw van haar schoondochters, de gedachte
aan scheiding van haar, die den eenigen zichtbaren band
1 ) Naomi denkt hier aan het leviraats- of zwagershuwelijk. De verplichting
van een broeder van een gestorven man om de weduwe te huwen als zij kinderloos achterbleef, tot bewaring van den naam van den overleden man, bestond
reeds in vroege tijden, blijkens Gen. 38. Naomi acht blijkbaar geen andere
huwelijksmogelijkheid voor deze Moabietische vrouwen in Israel aanwezig. Waar
de verplichting van het leviraatshuwelijk niet kon worden vervuld, daar konden
deze vrouwen te vrijmoediger met alle consequenties van het eens gesloten, maar
door den dood ontbonden, huwelijk broken.
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nog vormde aan een gelukkig verleden, de aangrijpende
toespraak, vol lief de en zelfverloochening, van de zoo
zwaar beproefde schoonmoeder op haar leeftijd en in haar
omstandigheden, het was alles even ontroerend voor de
jonge weduwen die op weg waren naar Bethlehem met
achterlating van haar geboorteland. 'Opnieuw barstten zij
uit in luid geween en snikten hevig, door aandoeningen
overmand.
Maar terwijl zij een waren in uiting van smart, waren
zij toch overigens geheel ongelijk. Toen Naomi de onmogelijkheid van de verwachting van een huwelijk met een
zwager in het licht had gesteld in haar herhaalden aandrang om terug te keeren naar het geboorteland, dat, in
tegenstelling met het land van Israel, naar haar oordeel
slechts beloften van nieuw geluk in een tweede huwelijk
bevatte voor de Moabietische jonge vrouwen, werd Orpa
bekoord door hetgeen haar daarin voorgespiegeld en voor
oogen gesteld werd. Gehoor gevend aan den roep van het
bloed, omdat de kracht van den band des geloofs bleek te
ontbreken, en kiezend de huwelijkskans met een noon van
het eigen yolk, naar afstamming gerekend, boven terugkeer met Naomi naar het land dat zij nimmer ,betreden
had zonder uitzicht op vervulling van de begeerten en
verlangens van haar vrouwenhart, greep zij de gelegenheid, haar voor de tweede maal geboden, aan, en kuste,
hevig snikkend, haar schoonmoeder ten afscheid. Maar
Ruth, die in dit uur te ,sterker gevoelde, dat zij haar schoonmoeder niet mocht en niet kon loslaten, maar die tegelijk
ondervond de verleidende kracht van de verwachtingen
waarop Naomi gedoeld en gewezen had, klemde zich aan
haar vast, opdat zij te steviger zou staan in den strijd tegen
al wat haar van haar voornemen zou willen afbrengen.
15 Naomi kon echter, hoezeer geboeid door de innige
genegenheid en de sterke standvastigheid van Ruth, ook
met dit zwijgend blijk van trouw na haar tweeden oproep
tot terugkeer geen genoegen nemen. Wetend, hoe zwaar
de gevolgen konden zijn van een dergelijke beslissing voor
Ruth, achtte zij zich verplicht nogmaals aan te dringen op
terugkeer naar het land van afkomst. Wijzend op het voorbeeld van Orpa, dat zij ter navolging aan Ruth voor oogen
stelde, maar tevens scherp belichtend de beteekenis en de
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consequenties van Orpa's daad, opdat de beweeggrond en
de geestelijke waardij van de beslissing niet in het duister
zouden blijven nu Ruth reeds twee malen geweigerd had
terug te keeren, zei zij: Zie, uw schoonzuster is zoojuist
teruggekeerd naar haar yolk en naar haar goden, keer gij
nu ook terug haar achterna!
16 Toen kon Ruth niet langer zwijgen. Geprest tot belijdenis van haar levenskeus door Naomi's aandrang, die
tenslotte doordrong tot het wezenlijke, het eigenlijke, het
beheerschende dat .hier n geding was, zei Ruth, gebonden
door den band des geloofs, die ver uitging in kracht en
waarde boven den band van bloed en bodem en aardsche
verwachting van geluk:
Dring er toch niet .weer op aan om u te verlaten, om
niet verder u te volgen maar terug te keeren. Want waar
gij zult heengaan, zal ik heengaan, en waar gij zult vernachten, zal ik vernachten: uw yolk is mijn yolk en uw
17 God mijn God! Waar gij zult sterven, zal ik sterven, en
daar zal ik begraven worden. Zoo doe mij de HEERE, en
zoo doe Hij daartoe: Voorwaar, alleen de dood maakt
scheiding tusschen mij en u!
18 Naomi hoorde met ontroering deze heerlijke belijdenis aan, die haar hoogtepunt vond in de betuiging van
Ruth, dat het yolk en de God van haar schoonmoeder ook
haar yolk en haar God waren, en waaruit zoo duidelijk
bleek, dat de band tusschen schoondochter en schoonmoeder, die slechts door den dood breekbaar werd verklaard, rustte in de geloofsverbondenheid van Ruth met
het yolk en den God van haar schoonmoeder, door deelgenootschap aan de belofte des verbonds. Toen zij daardoor
bemerkt had, dat Ruth er vast op stond met haar te gaan,
zoodat geen enkele aardsche verwachting of menschelijke
berekening en overlegging haar daarin aan het wankelen
vermocht te brengen, hield zij op daarover met haar te
spreken.
19a
Zoo gingen zij beiden, door lief de en geloof verbonden,
samen verder, totdat zij te Bethlehem kwamen.

i

AANKOMST EN ONTVANGST TE BETHLEHEM.

1 : 19b

De aankomst van Naomi in Bethlehem na zooveel
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jaren van afwezigheid, was voor heel de plaats een evenement. Maar vooral de vrouwen, 'die haar van vroeger kenden, waren er vol van. Nu zij haar eindelijk weer terugzagen als een weduwe, beroofd van man en kinderen,
slechts vergezeld van een in Bethlehem geheel onbekende
vrouw, en gebogen door zwaren rouw en diepe smart, die
hun sporen duidelijk hadden nagelaten, geraakten zij
geheel onder den indruk van de tegenstelling tusschen
Naomi's bloeiende jeugd, haar vroeger verblijf in Bethlehem in jong geluk, haar heengaan naar Moab — weliswaar
om dreigende armoede, maar toch als rijke moeder van
kinderen, tezamen met haar man en met de moedige verwachting van een goede toekomst in het vreemde land — en
haar terugkeer in rouw, in moeite, in bedaagdheid, in
eenzaamheid die slechts niet volstrekt was door de aanwezigheid van de vreemde jonge vrouw, en met, naar
.menschelijk inzicht, gebroken verwachtingen betreffende
de toekomst van het geslacht. De dood had immers de hoop
gedoofd en, naar het scheen, 'de mogelijkheden die er
waren vernietigd. En zoo geschiedde het, dat heel de
stad over haar in beweging en beroering kwam, toen zij
Bethlehem binnentraden. En de vrouwen, spontaan in haar
uiting van haar diepe ontroering en smartelijke verbazing,
zeiden: Is dit Naomi?
20 Door deze vraag op pijnlijke wijze bepaald bij de
schrijnende tegenstelling tusschen haar rij'k verleden en
haar moeilijk smartvol heden, kon deze het noemen van
haar naam met deze intonatie en in dit verband niet recht
verdragen. Zij zag voorbij, dat lijden ook kan gezonden
worden tot openbaring van Gods heerlijkheid en menigmaal,
dienstbaar moet zijn aan beproeving en loutering. Nog
niet ten volle verzoend met haar deerniswaardigen toestand,
waarin zij slechts kastijding des :HEEREN zag, en daarom
niet geheel tevreden met haar lot, zei zij, in haar klacht
over haar leed niet achtend den rijken schat, in haar
schoondochter haar gescholnken, met tzinspeling op de
beteekenis van haar naam, tot de vrouwen van Bethlehem:
Noemt mij niet meer Naomi, maar noemt mij Mara') ,
1 ) Tegenover Naomi d.i. Liefelijkheid stelde zij den naam Mara d.i.: Bitterheid. Zij is bitter hedroefd. Er ligt in dit woord ook eenige bitterheid, al heeft

164

-2 : 2

want de Almachtige heeft mij zeer bitter bedroefd.
21 Vol toog ik weg, maar ledig deed mij de HEERE
terugkeeren. Waarom zoudt ge mij Naomi noemen, terwijl
toch de HEERE tegen mij getuigd') heeft, en de Almachtige mij , kwaad gedaan heeft?
22 Zoo keerde Naomi bitter bedroefd en voor haar besef
beroofd van al wat haar dierbaar was terug, maar toch
in werkelijkheid niet alleen, noch zoo berooid als zij
dacht, doch vergezeld, als met een verborgen schat, door
Ruth, de Moabietische, haar schoondochter, die — door
huwelijk en geloof met het nooit door haar nog betreden
land van Naomi verbonden — terugkeerde uit de vlakte
van, Moab.
En zij kwamen onder de goede gunst Gods te Bethlehem aan in het begin van den gerste-oogst, waarin reeds
ongedacht en onverwacht een belofte lag voor de toekomst.
RUTH WORDT ARENLEESTER OP BOAZ' 00GSTVELD.

2 :1 Om hetgeen volgt terstond beter te verstaan, moet
men weten, dat Naomi een verwant had van haar mans
kant, een machtig en vermogend man, uit het geslacht van
Elimelech, wiens naam was Boaz2).
Ruth nu, de Moabietische, die zich verplicht gevoelde
2
om te trachten door eerlijken arbeid in de nooddruft van
de smart haar gelukkig niet heelemaal verbitterd. Daarvoor leefde zij te dicht
bij den HEERE.
1) Naomi zag in de slagen die haar getroffen hadden in den dood van man
en zonen getuigenissen van den HEERE, waarin Hij, naar haar oordeel, deed
uitkomen, dat zij en haar man verkeerd gehandeld hadden, toen zij Bethlehem
en het land des verbonds verlieten om zich, zij het slechts tijdelijk, te vestigen
in Moab, waar de levende God niet werd gediend maar men neerknielde voor
afgoden. Vandaar dat zij hier zegt, dat de HEERE tegen haar getuigd heeft.
Men moet voor het verkrijgen van een rechte beschouwing over hetgeen
Elimelechs geslacht in Moab overkomen is, niet vergeten ook nauwkeurig te
letten op den verderen gang van het verhaal, waarin duidelijk uitkomt, dat het
lijden van Naomi zeer bizonder door God in dienst gesteld is van de openbaring van Zijn heerlijkheid. De onzuiverheid in Naomi's uitspraak, zoowel
wat haar stemming en zielsgesteldheid als wat haar opvatting en zienswijze
betreft, treedt door de verdere ontwikkeling der gebeurtenissen en in nadien
gesproken woorden in het licht.
2) Boaz zal wel beteekenen: in hem is kracht. Zekerheid is er dienomtrent
niet. Ook een andere afleiding met een andere beteekenis vindt verdedigers.
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haar schoonmoeder en haarzelf te voorzien, zag in haar
werklust om naar een mogelijkheid tot vervulling van de
behoefte aan levensonderhoud. Zoodra tot haar doordrong,
dat de oogsttijd hiervoor een welkome gelegenheid hood,
omdat de wet de bezitters verplichtte het veld niet zorgvuldig of te oogsten, om namelijk iets over te laten voor
de armen en de vreemdelingen, waardoor het lezen van
aren loonend kon zijn, schaamde zij zich voor dezen nederigen arbeid niet. Maar als dochter haar plaats kennend
tegenover haar schoonmoeder, wier medeleven zij behoefde en wier toestemming zij noodzakelijk achtte, zei
zij tot Naomi: U vindt zeker wel goed, dat ik naar het
veld ga om aren te lezen achter dengene in wiens oogen
ik gunst zal vinden. Naomi waardeerde deze houding van
Ruth zeer en was ingenomen met haar ijver en zorg.
Even nederig gezind als haar schoondochter, en zich zonder ijdekn hoogmoed aanpassend aan de omstandigheden
waarin zij gekomen waren, zei zij onmiddellijk met warme
sympathie tot Ruth: Dat is best, mijn dochter! ga er maar
op uit!
3 De daad bij het woord voegend, ging deze terstond
naar het veld en kwam daar om op te lezen achter de
maaiers aan. En zonder eenige bedoeling of gedachte aan
een bizondere bestiering van hooger hand, trof het juist
zoo, dat zij terechtkwam op het deel van het veld, dat van
Boaz was, die uit het geslacht van Elimelech stamde.
4 Terwijl zij na inwilliging van haar verzoek ijverig
werkzaam was op den akker, zie daar kwam ineens Boaz
uit Bethlehem. De aanwezigheid van den eigenaar is
immers van groot belang voor den goeden gang van het
werk. Zoodra hij op het veld verscheen, groette hij de
maaiers vriendelijk als een vroom man, die ook den arbeid
en de arbeidsverhoudingen beheerscht wenschte te zien
door het verbond en de vreeze Gods, met de woorden: De
HEERE zij met u! En in dezelfde gezindheid beantwoordden dezen zijn groet en zeiden tot hem: De HEERE

zegene u!
5 Omdat niets aan zijn aandacht ontglipte dat in verband stond met den arbeid op zijn land, richtte zijn oog zich
als vanzelf op de arenleester, die hem onbekend was. Na
de begroeting van de werkers op het land wendde hij zich
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dan ook terstond tot zijn vasten knecht, die het opzicht
over de maaiers had en dus verantwoordelijk was voor hetgeen op het veld gebeurde, met de vraag: Wie i-) is deze
jonge vrouw?
6 De vaste knecht, die over de maaiers stored, antwoordde, met oprechte bewondering voor het bescheiden optreden
en den voorbeeldigen ijver van deze voor het eerst aanwezige werkster op het land, en zei: Zij is de Moabietische jonge vrouw, die met Naomi teruggekomen is uit
7 de vlakte van Moab. Zij zei: Laat mij toch alstublieft aren
lezen en inzamelen bij de garven achter de maaiers aan.
Zoo is zij gekomen en heeft al gestaan vanaf het oogenblik
waarop ze dit vanmorgen vroeg, tot nu toe. Zoo komt er
maar weinig van haar rust in huis.2)
BET EERSTE GESPREK TUSSCHEN BOAZ EN RUTH.

2 : 8 Het antwoord, dat Boaz op zijn vraag om inlichtingen over de arenleester op zijn land ontving, was duidelijk
en afdoende. Nu hij moist, wie zij was, had hij over haar
reeds op zeer gunstige wijze hooren spre'ken, zoodat zij
reeds zijn achting genoot, hoewel hij haar nog niet ontmoet
had. En het oordeel van zijn ondergeschikte over deze
jonge vrouw sloot geheel aan bij de gedachte, die hij zich
over haar gevormd had.
Het deed Boaz goed, dat deze jonge vrouw, over wie
hij zooveel goeds gehoord had en wier houding en gedrag
hij zoozeer respecteerde en waardeerde, op zijn land terechtgekomen was. En hij wilde al het zijne doen om haar
aan zijn land te binden. Daarom besloot hij haar vrien1) Eigenlijk staat er: Van wie is deze jonge vrouw?
2) Hetgeen hier in den Hebreeuwschen tekst gevonden wordt, heeft telkens
voor de vertaling en verklaring moeilijkheden opgeleverd. In verband met de
vertalingen van de Septuaginta en de Vulgata is gezocht naar een andere lezing,
die meer bevredigend zou zijn. Deze vertalingen hebben de ontkenning, die niet
in den Mas. tekst gevonden wordt, gemeen, maar verschillen overigens van
elkander. De verschillen die er zijn doen denken aan een verandering om een
goeden zin te verkrijgen. Omdat de weergave die wij bieden, naar de kracht der
woorden mogelijk is en een goeden zin biedt, handhaven wij den Hebr. tekst.
De vaste knecht, die den ijver in het licht wil stellen, drukt dan uit, dat zij, als
zij zoo voortgaat, zich weinig rust Bunt en niet veel van haar tehuis zal genieten
in den oogsttijd.
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delijk toe te spreken, haar door tegemoetkomendheid van
zijn zij de in haar arbeid te bemoedigen, haar een plaats te
geven temidden van zijn personeel, hoewel zij daartoe niet
behoorde, en haar een beschermde positie op zijn land
te verleenen. Omdat zij ijverig was blijven doorwerken en
zich hoedde voor ieder spoor van hinderlijke belangstelling voor den eigenaar van den oogst, onderbrak hij haar
- arbeid, door zich op een wijze tot haar te richten, dat dit
haar aandacht moest trekken. En als man van reeds min of
meer gevorderden leeftijd, zei hij op eenigszins vaderlijken
toon tot haar: Luister eens even, mijn dochter! Ge moet
niet aren gaan lezen in een ander veld. Ga hier ook niet
vandaan, maar sluit u hier zoo dicht mogelijk bij mijn
9 meisjes aan. Loop maar achter haar aan, de oogen nauwlettend gericht op het veld dat ze aan het maaien zijn.
Ik heb de jongens al duidelijk te verstaan gegeven, hoor,
dat zij u in niets te na mogen komen. En als ge dorst hebt,
dan gaat ge maar vrij naar het water 1 ) en drinkt van hetgeen
de jongens scheppen.
10 ,Diep getroffen door zooveel vriendelijkheid, die zij
in het geheel niet verwacht had, vol eerbied voor Boaz,
omdat hij in zijn voorname positie als eigenaar van het
land zich niet te hoog achtte om vriendelijk met haar te
spreken en zich minzaam haar lot aan te trekken, en echt
dankbaar voor de ongedachte voorrechten en weldaden
die haar werden toegeschikt zonder dat zij er eenige aanspraak op meende te kunnen maken, viel zij op haar aangezicht en boog zich ter aarde. En uiting gevend aan haar
groote verwondering over de onderscheiding waarmede
zij bejegend werd, terwijl haar positie als vreemdelinge, en
daardoor als regel niet-geachte, eer het omgekeerde moest
doen verwachten, zei zij tot hem: Waaraan heb ik het
toch te danken, dat ik gunst in uw oogen gevonden heb,
zoodat gij acht slaat op mij, terwijl ik toch een vreemdelinge 2 ) ben?
Deze vraag bewoog Boaz om haar te doen weten,
11
dat in zijn houding jegens haar sterk medesprak hetgeen
1) Letterlijk staat er: naar de vaten.
2) Er is, gelijk terecht is opgemerkt, een zekere klankovereenkoinst tusschen
acht slaan op en vreemdelinge. Daardoor wil Ruth laten uitkomen, dat acht
geslagen worth op een niet-geachte.
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hij reeds over haar gehoord had. Omdat hij in haar komst
naar het voor haar in feite vreemde land een geloofsdaad
zag, die overeenkomst vertoonde met Abrahams tocht op
Gods bevel door het geloof naar het voor hem vreemde en
onbekende land'), had hij behoefte haar te eeren als een
echte Abrahamsdochter en haar den zegen des HEEREN
deswege toe te wenschen. Uit oprechte hoogachting voor
haar om haar daden des geloofs, antwoordde hij haar en
zei: Het is mij heusch wel verteld al wat gij gedaan hebt
voor uw schoonmoeder na den dood van uw man, en hoe
gij uw vader en uw moeder en uw vaderland verlaten hebt
en gegaan zijt naar een yolk, dat gij van tevoren niet ken12 det. De HEERE vergelde u deze daad en uw loon 2 ) zij
volkomen van den 'HEERE, den God Israels, onder Wiens
vleugelen gij zijt komen schuilen.
13 Dit woord van Boaz, dat tot uitdrukking bracht hetgeen er leefde in haar gemoed, toen zij besloot met haar
schoonmoeder mee te gaan, ontroerde haar diep. De
wensch, dat de HEERE haar zegenen mocht, op Wien zij
haar hoop en ihaar vertrouwen gesteld had, verkwikte haar
zeer. En geheel onder den indruk van hetgeen zij had
mogen hooren uit den mond van dezen hoogstaanden man,
die maatschappelijk op dit oogenblik ver boven haar stond,
zei zij: Ik vind gunst in uw oogen, mijnheer! want gij hebt
mij getroost en naar het hart van uw dienstmaagd gesproken, terwijl ik niet Bens gelijk sta met een van uw
dienstmaagden.

DE BIZONDERE BEGUNSTIGING VAN RUTH DOOR DEN
MAALTIJD EN IN HAAR ARBEID.

Na het gesprek tusschen Boaz en Ruth werd de arbeid
met onverminderden ijver voortgezet. Omdat Boaz Ruth
een goede plaats op zijn land had toegedacht, besloot hij
haar ook wat den maaltijd betreft te behandelen alsof zij
behoorde tot hen die voor zijn rekening arbeidden op zijn

2 : 14

1) Men vergelijke Gen. 12 : 1 en Hebr. 11 :8.
2) Merkwaardig is het, dat ook hier van loon gesproken wordt. Men vergelijke
hiermede wat tot Abraham gezegd wordt door den HEERE in Gen. 15 : 1.
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land. Toen de schafttijd aangebroken was, zei Boaz tot
haar: Kom maar hier naar toe en eet mee van het brood
en doop uw bete maar in den azijn 1). Bescheiden als zij
was, hield zij zich op den achtergrond en nam in alle nederigheid plaats ter zijde van de maaiers. Zij werd echter
door den gastheer zelf bediend. Hij reikte haar tegen het
einde van den maaltijd geroost koren toe. In overvloed
ontving zij wat zij noodig had, zoodat zij at en verzadigd
werd en nog overhield ook. Uit de houding van Boaz werd
haar duidelijk, dat zij, hetgeen zij overhield, niet mocht
laten staan, maar moest voegen bij de vrucht van haar
arbeid, om er mee te handelen naar haar welgevallen.
15 Nadat de maaltijd beeindigd was, stond zij terstond
weer op om haar arbeid voort te zetten. Versterkt door het
genoten voedsel, ging zij met vernieuwde kracht weer aan
het aren lezen. Zoodra zij buiten het bereik van de stem
van Boaz gekomen was, als hij met zijn personeel de aangelegenheden van den oogst besprak, gaf hij zijn jongens
deze opdracht: Laat haar ook tusschen de schoven oplezen
en denkt er om, dat ge haar in geen enkel opzicht sneu
16 behandelt. Bovendien moet ge of en toe ongemerkt wat
voor haar uit de bundels trekken en laten liggen. Als
zij het dan opleest, zorgt er dan voor, dat ge geen enkel
teeken van afkeuring geeft.
17 Op deze wijze onopvallend begunstigd door den
eigenaar, die fijngevoeligheid aan milddadigheid paarde,
en op zijn bevel bevoordeeld door het haar goed gezinde
dienstpersoneel dat in den oogst werkzaam was, las Ruth,
zonder dat zij erg kon hebben in de bizondere bevoorrechting die zij mocht genieten, aren op het veld tot aan den
avond. En toen zij na den eersten werkdag van zware
spanning en inspanning uitklopte wat zij opgelezen had, was
18a het zoowaar ongeveer een efa2) gerst. Nadat zij deze rijke
vrucht van haar arbeid, die haar, hoe zwaar voor vrouwenschouders ook, een lichte last was uit pure dankbaarheid
en blijde verrassing, opgenomen had, ging zij opgetogen
en verheugd naar de stad.
1) Het zal misschien een zurige saus geweest zijn. Wijn-azijn is overigens
nog steeds volksdrank in het Oosten.
2) Een efa is 36 liter.
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HET GESPREK VAN NAOMI EN RUTH OVER DEN ZEGEN
VAN RUTHS EERSTEN WERKDAG.

2 : 18b Vol van haar voorspoed, kwam Ruth bij haar schoonmoeder aan. Zij popelde van ongeduld, om van haar
vreugde en dankbaarheid haar schoonmoeder deelgenoot
te maken en haar te verrassen met het ongedacht groote
resultaat van haar eersten arbeidsdag op • het oogstveld.
Reeds voorpret smakend bij de gedachte, hoe Naomi zich
met haar zou verlustigen in de vreugde over de ongewoon
rijke vrucht van haar eerste poging om in haar eigen
onderhoud te voorzien na haar komst te Bethlehem, trad
zij op haar schoonmoeder toe, die vol spanning op haar gewacht had. En zij toonde met een blijden glimp in haar
oogen wat zij opgelezen had. En voor Naomi nog tijd gehad
had om dit te verwerken, haalde zij te voorschijn, wat zij
van haar maaltijd overgehouden had, en gaf het aan haar
schoonmoeder.
19 Toen haar schoonmoeder zag de ver boven de gewone
maat uitgaande vrucht van Ruths arbeid op het land, en
in haar handen hield wat haar schoondochter bewaard
had van het nagerecht van den meer dan overvloedigen
maaltijd in den oogst op het open veld, waaraan zij had
mogen deelnemen, zei zij, diep geroerd door zooveel ongedachten voorspoed dien zij als een zegen zag, en vol belangstelling voor den weg waarlangs deze zegen haar toegekomen was: Waar hebt gij vandaag opgelezen? en waar
hebt gij gewerkt? Hij, die u zoo met onderscheiding behandeld heeft, zij gezegend!
Gaarne gaf de schoondochter antwoord op de vragen
die Naomi haar gesteld had. Zij vertelde haar schoonmoeder, bij wien zij gewerkt had, en zei, zonder daar zelf
ook maar iets bizonders in te zien: De naam van den man
bij wien ik vandaag gewerkt heb, is Boaz.
20 Maar deze naam wekte bij Naomi terstond wondere
verwachtingen. Ineens kreeg zij een perspectief, dat haar
met nieuwe hoop vervulde en een groote wending bracht
in den gang van haar gedachten. Toen zij in Bethlehem
terugkeerde, was zij bitter gestemd en niet geheel verzoend
met de leiding Gods in haar levee. Toen zag zij de rampen
die haar getroffen hadden alleen maar meer als kastijdingen
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van Gods hand. En noodgedwongen tenslotte berustend in
haar lot, had zij ,geen hoop meer voor de toekomst van haar
geslacht. , Omdat zij geen oog had voor den schat, die haar
geschonken was in haar schoondochter, noch voor het
lijden zooals het naar Gods wil kan dienen tot loutering
en beproeving en tot openbaring der heerlijkheid Gods, had
zij toen voorbij gezien de mogelijkheden die er nog waren
naar het wijs bestuur van den God des verbonds, tot schade
van :haar geestelijk welzijn, tot noodelooze vermeerdering
van haar droefheid en tot een schuldig tekort doen aan de
eer des HEEREN. Maar nu leefde een hoop in haar op, die
zij afgesneden had igeacht. Zij zag nu plotseling ibij het noemen van dezen naam in verband met den zegen dien Ruth
ontvangen had, dat haar geslacht niet bij God vergeten
was, zooals zij had gedacht in haar onverstand, en dat de
HEERE ook 'de gedachtenis der dooden niet deed vergaan.
Ontroerd door 's ;HEEREN bizondere trouw en Zijn wonderbare zorg in de geslachten, zei Naomi tot haar schoondochter: Gezegend zij hij van den HEERE, Die Zijn genegenheid niet heeft onttrokken aan de levenden noch aan
de dooden. En om daarop een toelichting te geven en den
grond voor deze door haar uitgesproken gedachte aan te
wijzen, zei Naomi bovendien, daarbij grijpend naar hetgeen
boven dit stoffelijk voordeel uitging, tot haar schoondochter: Die man is een familielid van ons; hij is een van
onze lossers.
21 Maar Ruth, de Moabietische, wie de zin hiervan ontging, omdat zij niet zoo maar vatten kon wat het losserschap
met dezen ongedachten voorspoed had uit te staan, sloeg
hierop geen aandacht. Voortspinnend aan haar eigen gedachten, maar tevens de echt-menschelijke behoefte kennend om zich jegens een vertrouwde uit te spreken over
hetgeen haar gemoed in beslag genomen had, zei zij: Ook
heeft hij nog tegen mij gezegd: Bij de jongens van mij
moet ge u maar nauw aansluiten, totdat zij klaar zijn niet
den geheelen oogst van mij.
22 Toen Naomi uit dit woord van Ruth begreep, dat deze
nog geen oog had voor het perspeetief dat zij zag, rekende
zij als een wiize moeder in zorgvuldigen tact met de bevattingsmogelijkheid en gemoedsgesteldheid van haar
schoondochter. Daarom ging zij op het losserschap niet
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nader in, nu Meek, dat Ruth daarvoor nog niet rijp was.
Aan haar behoefte aan medeleven kwam zij echter ten
voile tegemoet. Blij, dat door deze toezegging Ruth niet
werd blootgesteld aan de mogelijkheid van een minder
kiesche en keurige behandeling op het gebied van een
ander, en in verband met de hoop die in haar was gewekt,
ondersteunde zij het voornemen dat in Ruth 's woorden
opgesloten lag. En zoo zei Naomi tot Ruth, haar schoondochter: Het is goed, mijn dochter! dat gij met zijn meisjes
uitgaat, opdat zij u op een ander land niet lastig vallen.
Zoo sloot zij zich nauw aan bij de meisjes van Boaz
23
in het aren lezen, totdat zoowel de gerste-oogst als de tarweoogst afgeloopen waren. En zij woonde gedurende al dien
tijd, een in geloof en liefde en een ook in de genieting van
blijden voorspoed na de doorstane droefheid, samen met
haar schoonmoeder.
NAOMI'S OPDRACHT AAN RUTH BETREFFENDE DE LOSSING.

3 : 1 Toen de oogsttijd ten einde liep, achtte Naomi den
tijd gekomen om pogingen aan te wenden tot de volvoering
van het plan, dat reeds in beginsel haar voor oogen was
komen staan, toen zij hoorde dat haar schoondochter
juist op het veld van Boaz, een der lossers, arbeidsgelegenheid had gevonden en daar bizondere voorrechten van de
zijde van den eigenaar had verkregen. Nadat zij Ruth had
ingelicht over de instelling van het losserschap in Israel,
over de rechten en verplichtingen daarin gelegen of daarmede verbonden, kon zij verder gaan en haar schoondochter inschakelen in de uitwerking van het voornemen, dat
in haar gedachten, na rijpe overweging, vasten vorm had
aangenomen. Zij was van oordeel, dat het persoonlijk optreden van Ruth in deze zaak niet kon worden gemist.
Bovendien begreep zij, dat zoo voorzichtig mogelijk moest
worden gehandeld, dat Boaz om zijn instemming en
medewerking moest worden verzocht op het meest geschikte oogenblik en zonder dat bij anderen daarover ook
zelfs maar een vermoeden zou kunnen rijzen. Daarom besloot zij Ruth een opdracht te geven, die de meeste zekerheid hood, dat de lossing van haar geslacht en van het
erfgoed zou worden verkregen. Hoewel zij ook zelf ter-
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dege bij de lossing betrokken was, aangezien •alleen langs
dien weg haar hoop op voortzetting van het geslacht van
Elimelech kon worden vervuld, stelde zij toch in haar
onderhoud met Ruth het geluk en het belang van haar
schoondochter, bestaande in het bezit van een eigen man
en een eigen welbeveiligd tehuis, op den voorgrond. Zoodra
het naar haar meening daarvoor .aangewezen tijdstip aangebroken was, zei Naomi, de schoonmoeder van Ruth, tot
haar schoondochter: Mijn dochter! zou ' ik voor u geen
2 rustig bestaan zoeken, opdat het u welga? Welnu, zooals
ge weet, is Boaz onze bloedverwant, bij Wiens meisjes gij
geweest zijt. Zie, hij gaat vannacht gerst wannen op den
3 dorschvloer. Daarom moet ge u nu wasschen en zalven en
uw beste gewaad aandoen en zoo afdalen naar den dorschvloer. Maak u echter niet bekend aan den man, voor hij
4 klaar is met eten en drinken. Maar op het moment waarop
hij zich neerlegt, moet ge goed in u opnemen de plaats
waar hij ligt. Dan gaat ge er heen, slaat zijn voeteneinde op
en legt ge u neder. Vervolgens zal hij u dan wel vertellen,
wat gij doen moet.
5 Hoe delicaat deze opdracht ook was voor een jonge
vrouw, die op eerbaarheid en zedigheid prijsstelde, was
Ruth toch terstond bereid om aan den wensch van haar
schoonmoeder te voldoen. Overtuigd als zij was, dat haar
positie deze daad rechtvaardigde, en dat haar schoonmoeder haar niets zou opdragen, waardoor zij gevaar zou
loopen voor eenige krenking van haar vrouweneer, maar
dat zij integendeel voor haar en het geslacht waartoe zij
thans behoorde, het goede zocht, in een weg die wel wonderlijk, maar toch onberispelijk was, zei zij als gehoorzame
dochter tot haar: Al wat gij mij zegt, zal ik doen.
HET GESPREK VAN RUTH EN BOAZ OVER HET LOSSERSCHAP
OP DEN DORSCHVLOER IN DEN NACHT.

Ruth deed zooals zij gezegd had. Zij daalde of naar
den dorschvloer en hield zich in alles stipt aan de opdracht,
7 die haar schoonmoeder haar gegeven had. Toen Boaz gegeten en gedronken had en zijn hart vroolijk was, ging hij
liggen aan het uiteinde van den korenhoop. Omdat hij, na
vermoeiende inspanning, zich op weelderige wijze te goed
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gedaan had aan spijze en drank, viel hij terstond in slaap.
Zoo kwam zij, zonder dat hij iets bemerkte, stilletjes naderbij, sloeg voorzichtig zijn voeteneinde op en legde zich neer.
8 Het geschiedde echter te middernacht, dat de man —
onbewust toch onder den invloed van het geheel ongewone
op den dorschvloer — ineens wakker schrok en om zich
heen greep: en zie, een vrouw lag aan zijn voeteneinde.
9 Toen zei hij: Wie zijt gij? Op deze gelegenheid had zij
gewacht. Daarom had zij haar antwoord terstond gereed.
Uit behoefte zoo snel mogelijk het delicate .doel van haar
komst bekend te maken, zoodat meteen het hooge woord
er uit was, zei zij: Ik ben Ruth, uw dienstmaagd, breid
toch uw vleugel uit over uw dienstmaagd, want gij zijt
10 losser. Dit antwoord van Ruth, dat een niet te miskennen
zinspeling bevatte op Boaz' woord in zijn eerste gesprek
met haar, teen hij immers gewaagde van de vleugelen des
'HEEREN, waaronder zij toevlucht had gezocht, en waarin
een beroep op hem gedaan werd om mede te werken aan
de rechte genieting van de beveiligende bescherming en
den rijk makenden zegen van den God des verbonds, viel
terstond in goede aarde. Hij zag onmiddellijk de zuiverheid
van haar bedoelingen, waardeerde zeer haar bereidheid
tot dienst aan het met uitsterving bedreigd geslacht, waartoe zij als weduwe behoorde, en was diep getroffen door
haar zedigheid, haar ingetogenheid en haar liefde tot Israels God. illoewel hij bereid was om aan haar verlangen
te voldoen, kon hij daartoe echter niet overgaan, omdat hij
niet de eerste rechten had. Aangezien het om de
voortzetting van het geslacht en het doen toekomen van het
erfland aan een wettigen erfgenaam ging, en het huwelijk
slechts daaraan in de eerste plaats dienstbaar had te zijn,
moest naar zijn oordeel zuiver naar recht gehandeld worden en de naaste bloedverwant eerst geplaatst worden voor
de roeping die op hem lag.
Uiting gevend aan de gedachten, die door Ruths verzoek in hem wakker gemaakt waren, zei hij: Wees gij gezegend van den HEERE, mijn dochter! gij hebt met deze
uw laatste liefdedaad de eerste overtroffen 1 ), door geen
1 ) De eerste daad van liefde is Ruths komst naar Bethlehem uit liefde tot
Naomi, maar bizonder uit liefde tot Naomi's yolk en God. De tweede daad
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jonge mannen achterna te loopen, hetzij arm, hetzij rijk.
11 Wees daarom 'maar niet bevreesd, mijn dochter! al wat
gij zegt zal ik u doen, want ieder in de poort van mijn
12 yolk weet, dat gij een flinke vrouw zijt. Alleen maar, het
is ongetwijfeld waar, dat ik losser ben, maar er is nog,
13 een losser nader dan ik. Blijf vannacht hier over en morgenvroeg zal het zoo staan: als hij u lossen wil, goed, laat
hem lossen, maar als hij niet genegen is u te lossen, dan zal
ik u lossen, zoowaar de HEERE leeft. Blijf dus liggen
tot aan den morgen.
14 Na deze onder eede afgelegde belofte was Ruth geheel
gerustgesteld. 'Omdat zij, evenals hij, slechts 'God begeerde
te dienen in de lossing van geslacht en land, en het huwelijk dus hier geheel onderworpen behoorde te zijn aan
dit ihooge doel, stemde zij volkomen met zijn voornemen in.
In groote zedigheid en ingetogenheid werd de nacht in deze
bizondere omstandigheden doorgebracht. Want de rechte
weg van lossing werd in woord en daad, naar Gods wil
en in opzien tot Hem, met strenge zelfbeheersching gezocht en bewandeld. Zoo bleef zij aan zijn voeteneinde
liggen tot aan den morgen. Toen stond zij op, voordat de
een de ander kon onderscheiden, want in zijn zorg voor
hun ongerepten naam, waarom hij ook den schijn des
kwaads wilde vermijden, en voor de zuivere afwikkeling
van de zaak van het losserschap, zoodat de eerst aangewezen losser door niets in zijn beslissing zou worden belemmerd, zei hij, toen het nog volstrekt duister was: Het moet
niet bekend worden, dat een vrouw op den dorschvloer
b
g ekomen is.
15 Gul en gaarne gevend als hij was, wilde hij echter
ook zijn goede gezindheid in het stoffelijke doen blijken.
Opdat ook Naomi daardoor verkwikt zou worden en te
meer verzekerd zou zijn, dat hij niet zou nalaten te zorgen voor de vervulling van haar verlangen inzake lossing

van liefde is haar bereidheid om door huwelijk met Boaz het geslacht van
Elimelech voor uitsterving te behoeden en aan het erfland een erfgenaam te
geven. Oak hierbij spreekt de liefde tot Naomi, maar toch, daar boven uitgaand
en deze beheerschend, de liefde tot Israels God. Dat in dit geslacht de heilige
linie moest worden voortgezet, blijkt uit het vervolg van het verhaal heel
dui delijk.
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van geslacht en land, zei ,hij, voor Ruth den dorschvloer nog
had kunnen verlaten: Neem den omslagdoek dien ge om
hebt en houd dien op. 'Begrijpend wat hij bedoelde, hield
zij hem op. Toen mat hij zes maten 1 ) gerst daarin en
legde die op haar. En zoo kwam zij 2 ) in de stad.
HET ,GESPREK VAN NAOMI EN RUTH NA RUTHS TOCHT
NAAR DEN DORSCHVLOER.

3 : 16 Toen Ruth bij haar schoonmoeder aankwam, was
deze natuurlijk een en al belangstelling voor het resultaat
van den tocht, dien Ruth in opdracht van haar had ondernomen. Nauwelijks was Ruth binnen haar woning, of zij
vroeg: Hoe is het u gegaan 3 ), mijn dochter? ,Daarop vertelde Ruth haar alles wat die man haar gedaan had.
17 En het verhaal, waarin nog natrilden de emoties die
bij haar gewekt waren door hetgeen haar wedervaren was,
liep uit op de mededeeling van het blijk van goede gezindheid, dat zij voor haar schoonmoeder had meegebracht. In
warme erkentelijkheid en innige dankbaarheid voor deze
idaad van Boaz, waarin weer zijn goedhartige mildheid zoo
duidelijk sprak, zei zij: Deze zes maten gerst heeft hij mij
gegeven, want hij zei tegen mij: Ge moet niet met ledige
^ anden bij uw ,schoonmoeder aankomen. Zoo werd deze
vrouw, die eens klaagde dat zij ledig was teruggekeerd, wel
zeer bizonder gewezen op het rijke bezit van haar ,schoondocliter, waaraan zij toen voorbijzag, en op den stoffelijken
voorspoed, die ook door middel van deze schoondochter
haar deel werd. Zoo werd in het licht gesteld de onzuiverheid van haar vroeger geuite klacht. Zoo wade de HEERE
1) Niet nader wordt aangegeven, welke de inhoud van die maten was. Het
vermoeden ligt voor de hand, dat elke maat 1/10 efa was. Dan kreeg ze 6/10 efa
= bijna 22 liter gerst mee naar huis als geschenk voor Naomi.
2) De Masorethische tekst heeft de lezing: kwam hij, zoo ook de Septuaginta.
Maar veel Hebr. handschriften lezen zij, en evenzeer de Syrische vertaling en
de Vulgata. Voor beide lezingen is iets to zeggen. Omdat echter zij gemakkelijk
in hij veranderd kon worden, daar Boaz het onderwerp is van het onmiddellijk voorafgaande werkwoord, en in het verband de lezing zij het beste past,
kiezen wij voor deze lezing. Het is immers, gezien het verband, duidelijk, dat
Ruth eerst is weggegaan en eerst een tijd later Boaz.
3) Letterlijk staat er: wie zijt gij, mijn dochter? Maar Naomi moet bedoeld
hebben met deze vraag: wie zijt gij nu? of hoe staat het nu met u, mijn dochter?
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haar verootmoedigen, maar toch tegelijk zeer speciaal ook
bemoedigen.
18 Naomi, die in de gave van Boaz een pand zag, dat
hij geschonken had tot versterking van de zekerheid, dat
hij zou doen wat hij gezegd had, gevoelde zich geroepen,
op . dit beslissend keerpunt in het leven van Ruth, haar
schoondochter te steunen en haar moed in te spreken, nu zij
moest wachten op het verloop der dingen. Verstaande,
hoezeer deze behoefte moest hebben aan een sterkend
woord in dezen tijd van zware spanning, zei zij: Zet u nu
maar rustig neer, mijn dochter! totdat gij verneemt, hoe
de zaak uitvalt, want die man zal niet rusten, vOOrdat hij
deze zaak vandaag nog tot een goed einde gebracht heeft.
Zoo wachtten zij beiden vol vertrouwen, maar ook
zeer gespannen, op den verderen gang en ontwikkeling
der dingen.
BOAZ WORDT DE WETTIGE LOSSER.

4 : 1 Onderwijl Ruth haar schoonmoeder inliohtte en daarna
vol spanning neerzat om te wachten op de dingen die
komen zouden, ging Boaz naar de poort, waar de officieele
besprekingen en beslissingen plaats vonden, en zette zich
daar neer. En zie, daar ging juist de losser voorbij, over
wien Boaz gesproken had. Deze door hem gezochte gelegenheid haastig aangrijpend, zei hij: Kom toch dezen kant
uit en zet u hier neer, gij N.N. 1 ). Op deze uitnoodiging
kwam deze naar hem toe en ging zitten.
2 Daarna nam hij tien mannen uit de oudsten der stad
en zei: Zet u hier ook neer. En ook zij namen op zijn verzoek terstond plaats.
3 Nadat hij op deze wijze een vergadering had geformeerd, waarin officieele verklaringen afgelegd en rechtsbeslissingen genomen konden worden, zei hij tot den losser: IIei stuk land van onzen broeder 2 ) Elimelech wil
1) De uitdrukking, die hier in het Hebr. gebruikt wordt, komt ongeveer
overeen met ons N.N. Het is blijkbaar de bedoeling van den auteur, den naam
to verzwijgen, omdat hij het niet noodig, wellicht ook niet gewenscht vond dezen
naam hier te noemen, nu de eerst aangewezene als losser doze taak niet op
zich heeft genomen.
2) Broeder wordt hier in ruimer zin genomen als bloedverivant.
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Naomi, die uit de vlakte van Moab is teruggekeerd, ver4 koopen'). Daarom heb ik toegezegd, dat ik in het publiek
u zou voorstellen: Koop het ten overstaan van die hier
zitten en ten overstaan van de oudsten mijns yolks. Indien
gij lossen wilt, los het. Maar indien gij 2 ) niet wilt lossen,
verklaar het mij, opdat ik het weet. Want er is niemand
om te lossen behalve gij, en ik na u. Omdat de aangesprokene dacht, dat hier slechts finantieele verplichtingen aan
vast zaten, waaraan hij zich niet wilde onttrekken, zei hij
zonder zich nader te beraden: Ik zal lossen.
5 Maar Boaz, die om zakelijke redenen en ter voorkoming
van alle verkeerde gedachte of indruk eerst de stoffelijke
zijde van de zaak naar voren had gebracht, zonder op de
verder gaande consequenties te wijzen, moest nu wel nader
op de zaak ingaan en in het licht stellen, .dat de losser ook
een zeer bizondere taak had tegenover de schoondochter
van Naomi. Daarom zei hij: Op den dag dat gij het land
koopt uit de hand van Naomi en van Ruth, de Moabietische,
de vrouw van den overledene, neemt ge ook de verpliehting
op u in verband met den koop, om den naam van den overledene over zijn erfdeel te doen voortbestaan.
6 Nu de eerst aangewezene als losser begreep, dat een
huwelijk in geding was, met alle verhoudingen en verplichtingen ten aanzien van geslacht en erfenis, die daaruit voortvloeiden of daarmede verbonden waren, veranderde hij geheel van gedachte. In de meening, dat in zijn
positie voldoende verontschuldiging gelegen was, zei hij:
Dan kan ik niet lossen, om niet mijn eigen erfdeel ernstig
te schaden. Neem gij alstublieft den lossersplicht van mij
over, want ik kan tot mijn spijt niet als losser optreden.
7
Nu bestond oudtijds in Israel dit gebruik bij lossing
1) Het verband wijst o.i. duidelijk uit, dat het gaat om verkoop als lossing.
Hier wordt het perfectum gevonden in den Masorethischen tekst. Gewoonlijk
is dan ook wel de voor de hand liggende bedoeling bij een dergelijk gebruik
van het perfectum, te vertalen als verleden tijd. Maar, naar het mij voorkomt, kan
het hier ook wel beteekenen: voornemens zijn te verkoopen. Zou dit niet
bet geval zijn, dan is het mogelijk in plaats van het perfectum het participium
te lezen. Dan zouden de Masorethen de vocalen niet zuiver hebben overgeleverd. In ieder geval nemen wij aan, dat hier is bedoeld, dat Naomi wil verkoopen, niet dat zij verkocht heeft.
2) We lezen hier in plaats van de 3de de 2de persoon; zoo vele handschriften
en oude vertalingen.

179

Ruth 4 : 8-

en ruiling: om aan eenige zaak rechtsgeldigheid te verleenen, trok de een zijn schoen uit en gaf dien aan den ander.
En dit diende dan als officieele bevestiging in Israel.
8 Overeenkomstig dit gebruik in Israels rechtsbestel,
waarbij de schoen als teeken van bezit gold, omdat hij den
voet omgaf, die het in bezit genomen land betrad, zei de
losser tot Boaz: Koop gij het als 't u blieft, terwijl hij zijn
schoen uittrok.
9 Nadat deze officieele rechtshandeling had plaats gehad, zei Boaz, in de overtuiging, dat hij een zeer grooten
schat verkregen had, terwijl naar den schijn zijn bezit
schade leed, tot de oudsten en al het yolk: Gij zijt hecleii
getuigen, dat ik alles wat behoorde aan Elimelech en alles
wat behoorde aan Chiljon en Machlon gekocht heb van
10 de hand van Naomi. Daarmede heb ik .00k Ruth de Moa.
bietische in bezit genomen, mij tot een vrouw, om den
naam van den overledene over zijn erfdeel te doen voortbestaan, opdat de naam van den overledene niet iiitgedelgd wordt uit zijn broeders en uit de poort van zijn
plaats: gij zijt heden getuigen.
1.1 Gaarne bereid om op zich te nemen wat Boaz hun
vroeg, maar bovendien ook van harte instemmend met
deze beslissing, ja ten voile hierin meelevend met de oprechte begeerte, dat door dit huwelijk de kern van het
yolk zich mocht voortzetten en de belofte aan Israel gescbonken in vervulling mocht gaan, zei al het yolk dat
in de poort was met de oudsten: Wij zijn getuigen! De
'HEERE make de vrouw die in uw huis komt als Rachel
en als Lea, die met haar beiden het huis van Israel gebouwd hebben! ,Betoon u kloek in Efratha en doe een
12 naam van u uitgaan in Bethlehem! Uw huis zij als het
huis van Perez, dien Thamar aan Juda gebaard beef t,
uit het kroost dat de HEERE u geven zal uit deze jonge
vrouw!
HUWELIJK. GEBOORTE VAN DEN LOSSER. GESLACHTSREGISTER.

4 : 13 Begeleid door de zegenwenschen van yolk en oudsten,
waarin uitdrukking gegeven werd aan het verlangen naar
voortzetting van de heilige linie, ter vervulling van de be180
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lofte Gods aangaande de geboorte van den eenigen Losser
en Verlosser, Wiens komst tot redding van het des doods
schuldig menschelijk geslacht mocht worden verbeid, —
door de heenwijzing naar de stammoeders van Israel en naar
de vrouw van vreemden bloede, die op wondere wijze ook
dienstbaar werd gesteld aan de voortplanting van den
koningsstam en daardoor een plaats ontving onder de
stammoeders van den Beloofde —, nam Boaz Ruth en werd
zij hem tot vrouw. Door den band des huwelijks verbonden, kwam hij tot haar. En de HEERE, Die hen op zoo
wonderbare wijze en met zulk een hoog, heilig en heerlijk doel had samengevoegd, schonk nu — in tegenstelling
met Ruths huwelijksleven in Moab — aan haar vruchtbaarheid. Gedachtig aan Zijn belofte aangaande den Verlosser van zonde, dood en oordeel, betoonde Hij Zijn genade en trouw in de voortzetting van het heilig geslacht
en de voorbereiding van de komst van den Beloofde. Hij
gaf haar, dat zij zwanger werd. En op deze wijze centraal
ingevoegd in het yolk, dat zij bij haar terugkeer nit Moab
haar yolk had genoemd, schonk zij als stammoeder van
het heilig geslacht het levenslicht aan een zoon.
14 Nu de lossing van het met uitsterving bedreigde geslacht en van het land, dat op een erfgenaam wachtte, geschonken was, zeiden de vrouwen, den HEERE roemend
omdat Hij in deze lossing ook zekerheid wilde schenken
aangaande de volkomen lossing en verlossing in de toekomst, tot Naomi: ,Geloofd zij de HEERE, Die het u heden
niet aan een losser laat ontbreken. Zijn naam worde ver15 maard in Israel! Hij zal u zijn tot levensvernieuwer en
tot verzorger van uw ouderdom. Want uw schoondochter,
die u liefheeft, heeft hem het levenslicht geschonken, zij,
die u meer waard is dan zeven zonen.
16 Toen Naomi dit kind van Ruth, haar zoo dierbaar
om haar liefde en nu om haar dienst door moederschap
ter voortplanting van het geslacht, zag, was zij diep geroerd door dit tastbaar bewijs van 's HEEREN liefde en
trouw. Dit kind, dat haar geslacht zou voortzetten en dus
als het hare kon worden gerekend, nam zij en legde zij op
haar schoot en zij werd zijn verzorgster.
17
Toen de buurvrouwen haar zagen met het kind op
haar schoot en daardoor voor oogen hadden de bizondere
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betrekking tusschen haar en dezen jonggeborene, gevoelden zij zich geroepen om het kind een naam te geven. De
beteekenis van dezen stamhouder ziende in zijn dienst aan
het verleden, door de instandhouding van het met uitsterving bedreigde geslacht, en in zijn dienst aan de toekomst,
als stamvader van den beloofden Losser en Verlosser, van
Wiens dienst de zijne slechts een afschaduwing en een
tijdelijke, gebrekkige voorafgave kon zijn, zeiden zij spontaan en vrijmoedig: Aan Naomi is een zoon geboren. En
zij noemden hem Obed.1)
Dat deze dienst ook rijpe vruchten gedragen heeft,
immers den koning heeft voortgebracht die de dynastie heeft
gevormd, die haar grond, haar wezen en haar doel vond in.
den Koning der gerechtigheid, is in den gang der geschiedenis duidelijk aan het licht getreden. 'Hij is immers de
vader van Tsai, den vader van David.
Dit is nu het geslachtsregister`) van Perez: Perez ver18
19 wekte Hezron, en Hezron verwekte Ram, en Ram verwekte
20 Amminadab, en Amminadab verwekte Nahesson, en Na21 hesson verwekte Salmah, en Salmon 3) verwekte Boaz, en
22 Boaz4) verwekte Obed, en Obed verwekte Tsai, en Tsai
verwekte David.
1) Obed beteekent Dienaar. Hij is dienaar, terwijl hij den koning voortbrengt.
Ook bier blijkt, dat dienstbaarheid en koningschap ten nauwste samenhangen.
De groote Koning is de Knecht des HEEREN.
2) Dit geslachtsregister is blijkbaar met name ook hierom opgenomen, opdat
de heilige linie wordt aangegeven, en de geschiedenis, in Ruth beschreven, zal
worden gezien als verband houdende met de geboorte van den grooten Koning
der toekomst, en daarin bizonder haar grond, zin en beteekenis vindend, al
heeft deze geschiedenis ook wel haar waarde wat betreft de gebeurtenissen zelf.
We zullen moeten aannemen, dat verschillende geslachten overgeslagen zijn
in dit register. Het getal moest blijkbaar benut worden om den zin van Gods
openbaring in dit opzicht mede nader te ontvouwen.
3) Dezelfde persoon werd blijkbaar verschillend genoemd, al is het verschil
gering.
4) Boaz wordt in het geslachtsregister genoemd en niet Machlon. Al werd
Obed als zoon van Machlon gerekend, hij was toeh ook zoon van Boaz. Ook
Boaz stamt uit het heilig geslacht. Omdat Boaz de vader is, wordt hij toch
in het geslachtsregister opgenomen, zeker wel mede om den bizonderen dienst
Gods, dien Boaz heeft verricht. Obed was won van Boaz en zoon van Machlon
door zijn geboorte als eersteling nit Ruth.
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