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10. Gods werk door Jozua  
en de rechters Stille tijd 

 
Nieuwe Bijbelvertaling Herziene Statenvertaling 

 

Dag 1  Jozua 3:1-17. Overtocht over de Jordaan 

1 De volgende ochtend vroeg trok Jozua met het hele volk weg uit 
Sittim. Ze kwamen tot aan de Jordaan, waar ze drie dagen bleven voor 
ze overtrokken. 2 Op de derde dag gingen de schrijvers het kamp door 
3 om het volk te zeggen: ‘Wanneer u de Levitische priesters de ark van 
het verbond met de HEER, uw God, ziet dragen, dan moet u het 
kamp opbreken en de ark volgen. 4 Maar blijf op grote afstand, onge-
veer tweeduizend el, kom niet dichterbij. Dan kunt u zien welke weg u 
moet volgen, want u bent hier nooit eerder geweest.’ 5 En Jozua zei 
tegen het volk: ‘Reinig u, want morgen zal de HEER in uw midden 
wonderen verrichten.’  
6 De volgende dag gaf hij de priesters de opdracht: ‘Ga met de ark van 
het verbond voor het volk uit.’ De priesters namen toen de ark van het 
verbond op en gingen voor het volk uit, 7 en de HEER zei tegen Jo-
zua: ‘Vandaag zal ik ervoor zorgen dat je bij alle Israëlieten hoog in 
aanzien komt te staan, zodat ze weten dat ik je zal bijstaan, zoals ik 
Mozes heb bijgestaan. 8 Zeg tegen de priesters die de ark van het 
verbond dragen dat ze, zodra ze bij de oever van de Jordaan zijn geko-
men, in het water moeten blijven staan.’ 9 Jozua riep toen het volk bij 
elkaar en zei: ‘Luister naar de woorden van de HEER, uw God.’ En hij 
vervolgde: 10 ‘U zult merken dat de levende God in uw midden is en 
beseffen dat hij het is die de Kanaänieten en de Hethieten, de 
Chiwwieten en de Perizzieten, de Girgasieten, de Amorieten en de 
Jebusieten voor u op de vlucht zal jagen. 11 De ark van het verbond 
met de Heer van de hele aarde gaat immers voor u uit de Jordaan in. 
12 Kies nu twaalf mannen, één uit elke stam van Israël. 13 Op het 
moment dat de priesters die de ark van de HEER dragen, de Heer van 
de hele aarde, de Jordaan in gaan, zal de stroom tot stilstand komen en 
zal het water oprijzen als een dam.’  
14 Toen het volk het kamp had opgebroken om de Jordaan over te 
trekken, gingen de priesters die de ark van het verbond droegen voor 
het volk uit. 15 Zodra de priesters bij de Jordaan waren gekomen en 
hun voeten door het water werden omspoeld – de Jordaan stond de 
hele oogsttijd buiten zijn oevers –, 16 kwam het water tot stilstand en 
vormde het een dam, heel in de verte bij de stad Adam, die vlak bij 
Saretan ligt. Het water dat naar de Zoutzee ging, ofwel de Dode Zee, 
stroomde helemaal weg. Het volk trok over ter hoogte van Jericho. 
17 De priesters die de ark van het verbond met de HEER droegen, 
bleven precies in het midden van de bedding van de Jordaan staan, 
terwijl heel Israël overtrok, tot de laatste man. 

1 Toen stond Jozua 's morgens vroeg op. Zij braken op uit Sittim en 
kwamen tot aan de Jordaan, hij en al de Israëlieten. En zij overnacht-
ten daar voordat zij overstaken. 2 En het gebeurde na verloop van drie 
dagen dat de beambten door het midden van het kamp gingen 3 en het 
volk geboden: Wanneer u de ark van het verbond van de HEERE, uw 
God, ziet, en de Levitische priesters die hem dragen, moet ú vanaf uw 
plaats opbreken en hem volgen. 4 Er moet echter een afstand zijn 
tussen u en de ark van ongeveer tweeduizend el lengte. U mag er niet 
dichter bij komen, opdat u de weg zult weten die u moet gaan, want u 
bent die weg niet eerder gegaan. 5 Verder zei Jozua tegen het volk: 
Heilig u, want morgen zal de HEERE wonderen doen in uw midden.  
6 En tegen de priesters zei Jozua: Neem de ark van het verbond op en 
ga voor het volk uit. Toen namen zij de ark van het verbond op en 
gingen voor het volk uit. 7 Want de HEERE had tegen Jozua gezegd: 
Deze dag zal Ik beginnen u groot te maken voor de ogen van heel 
Israël, opdat zij weten dat Ik met u zijn zal zoals Ik met Mozes geweest 
ben. 8 En ú moet de priesters die de ark van het verbond dragen, 
gebieden: Zodra u aan de rand van het water van de Jordaan komt, sta 
dan stil in de Jordaan. 9 Toen zei Jozua tegen de Israëlieten: Kom 
hierheen en luister naar de woorden van de HEERE, uw God. 
10 Vervolgens zei Jozua: Hierdoor zult u weten dat de levende God in 
uw midden is en dat Hij de Kanaänieten, de Hethieten, de Hevieten, 
de Ferezieten, de Girgazieten, de Amorieten en de Jebusieten geheel en 
al van voor uw ogen zal verdrijven. 11 Zie, de ark van het verbond van 
de Heere van de hele aarde gaat voor u uit de Jordaan in. 12 Nu dan, 
neem voor u twaalf mannen uit de stammen van Israël, uit elke stam 
één man. 13 Want het zal gebeuren, zodra de voetzolen van de pries-
ters die de ark van de HEERE, de Heere van de hele aarde, dragen, in 
het water van de Jordaan komen, dat het water van de Jordaan afge-
sneden wordt, namelijk het water dat van bovenaf vloeit; het zal blijven 
staan als een dam.  
14 En het gebeurde, toen het volk uit zijn tenten opbrak om de Jordaan 
over te steken, dat de priesters de ark van het verbond droegen, voor het 
volk uit. 15 En zodra de dragers van de ark tot aan de Jordaan kwamen, 
en de voeten van de priesters die de ark droegen, in het water gedom-
peld waren, aan de rand van het water – de Jordaan was helemaal buiten 
zijn oevers getreden al de dagen van de oogst – 16 bleef het water dat 
van bovenaf kwam, staan. Het bleef staan als een dam heel ver weg bij 
de stad Adam, die naast Sarthan ligt. En het water dat naar de zee van 
de Vlakte, de Zoutzee, stroomde, verdween; het werd afgesneden. Toen 
stak het volk over, tegenover Jericho. 17 Maar de priesters die de ark 
van het verbond van de HEERE droegen, stonden op het droge, in het 
midden van de Jordaan, onbeweeglijk. En heel Israël stak over op het 
droge, tot heel het volk het oversteken van de Jordaan voltooid had. 
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Dag 2  Jozua 5:13–6:27. Vernietiging van Jericho 

13 Toen Jozua eens in de omgeving van Jericho liep, zag hij plotseling 
een man tegenover zich met een getrokken zwaard in de hand. Jozua 
ging op hem af en vroeg: ‘Hoor je bij ons of bij de vijand?’ 14 De man 
antwoordde: ‘Bij geen van beide, ik ben de aanvoerder van het leger 
van de HEER. Daarom ben ik hier.’ Jozua viel op zijn knieën, boog 
diep voorover en vroeg hem: ‘Mijn heer, ik ben uw dienaar, wat be-
veelt u mij?’ 15 De aanvoerder van het leger van de HEER zei tegen 
Jozua: ‘Trek je sandalen uit, want de plaats waarop je staat is heilig.’ 
Jozua deed wat hem bevolen was.  
6 1 Jericho was toen al volkomen afgegrendeld uit angst voor de Isra-
elieten, er kon niemand in of uit. 2 De HEER zei tegen Jozua: ‘Ik lever 
Jericho met zijn koning en al zijn dappere helden aan je uit. 3 Jullie 
moeten om de stad trekken; alle weerbare mannen moeten eenmaal om 
de stad gaan, en dat zes dagen achter elkaar. 4 Er moeten zeven pries-
ters met zeven ramshoorns voor de ark van het verbond uit gaan. Maar 
op de zevende dag moeten jullie zevenmaal om de stad trekken. De 
priesters moeten op de ramshoorns blazen, 5 en als het volk die hoort 
klinken moet het uitbarsten in luid geschreeuw. De muur van de stad 
zal dan instorten en iedereen zal de stad binnenklimmen vanaf de 
plaats waar hij zich bevindt.’  
6 Jozua, de zoon van Nun, liet toen de priesters komen en gaf hun de 
opdracht: ‘Neem de ark van het verbond op. Zeven priesters moeten 
met zeven ramshoorns voor de ark van de HEER uit gaan.’ 7 En tegen 
het volk zei hij: ‘Trek op naar de stad, trek eromheen en laat de voor-
hoede van het leger voor de ark van de HEER uit gaan.’ 8 Het gebeur-
de zoals Jozua het volk had opgedragen. Zeven priesters gingen met 
zeven ramshoorns voor de HEER uit; ze trokken al blazend op de 
ramshoorns op naar de stad. De ark van het verbond met de HEER 
kwam achter hen aan, 9 de voorhoede ging voor de priesters uit die op 
de ramshoorns bliezen en de rest van het volk kwam achter de ark. De 
ramshoorns klonken onophoudelijk, 10 maar Jozua had strijdkreten 
verboden. ‘Laat uw stem niet horen,’ had hij gezegd, ‘slaak geen enkele 
kreet tot het moment waarop ik u dat beveel.’ 11 Jozua liet de ark van 
de HEER eenmaal om de hele stad trekken. Daarna ging het volk terug 
naar het kamp, waar het overnachtte.  
De volgende dag stond Jozua in alle vroegte op. De priesters namen de 
ark van de HEER op, 13 de zeven priesters met de zeven ramshoorns 
trokken al blazend op de hoorns voor de ark van de HEER uit, de 
voorhoede ging voor hen uit en de rest van het volk kwam achter de 
ark van de HEER. Onophoudelijk klonken de ramshoorns. 14 De 
Israëlieten trokken ook op de tweede dag eenmaal om de stad en gin-
gen daarna terug naar het kamp. Zo deden ze zes dagen.  
15 Op de zevende dag stonden ze bij dageraad op en trokken op de-
zelfde wijze zevenmaal om de stad. Alleen op deze dag trokken ze 
zevenmaal om de stad, 16 en bij de zevende maal, toen de priesters de 
ramshoorns lieten klinken, riep Jozua tegen het volk: ‘Schreeuw, want 
de HEER heeft u Jericho in handen gegeven! 17 Maar op de stad en 
alles wat erin is rust de ban van de HEER: ze is onvoor–waardelijk aan de 
HEER gewijd en moet vernietigd worden. Alleen de hoer Rachab mag 
in leven blijven, samen met iedereen die bij haar in huis is, want zij 
heeft onze verkenners een schuilplaats gegeven. 18 Maar denk eraan 
dat op al het andere een ban rust. Dus vernietig de stad maar maak 
niets buit, zodat u niet Israëls eigen kamp aan de vernietiging prijsgeeft 
en Israël in het ongeluk stort. 19 Al het zilver en goud en alle voorwer-
pen van koper, brons en ijzer zijn aan de HEER gewijd; alles gaat naar 
de schatkamer van de HEER.’  
20 Toen de ramshoorns klonken, brak het volk uit in een donderend 
geschreeuw. De muur stortte in en iedereen klom de stad binnen vanaf 
de plaats waar hij zich bevond. Ze namen de stad in 21 en doodden 
alles wat erin was, zowel mannen als vrouwen, zowel kinderen als 
bejaarden, zowel runderen en schapen als ezels. 22 Maar Jozua zei 
tegen de twee mannen die het gebied hadden verkend: ‘Ga naar het 
huis van die hoer en breng haar met haar hele familie naar buiten,  

13 Het gebeurde, toen Jozua bij Jericho was, dat hij zijn ogen opsloeg 
en zag, en zie, er stond een Man voor hem met een getrokken zwaard in 
Zijn hand. Jozua ging naar Hem toe en zei tegen Hem: Hoort U bij ons 
of bij onze tegenstanders? 14 Hij zei: Nee, maar Ik ben de Bevelhebber 
van het leger van de HEERE. Nu ben Ik gekomen. Toen wierp Jozua 
zich met het gezicht ter aarde, boog zich neer en zei tegen Hem: Wat 
wil mijn Heere tot Zijn dienaar spreken? 15 Toen zei de Bevelhebber 
van het leger van de HEERE tegen Jozua: Doe uw schoenen van uw 
voeten, want de plaats waarop u staat, is heilig. En Jozua deed dat.  
6 1 Jericho was volkomen gesloten vanwege de Israëlieten: er ging nie-
mand uit en er ging niemand in. 2 Toen zei de HEERE tegen Jozua: 
Zie, Ik heb Jericho met zijn koning en zijn strijdbare helden in uw hand 
gegeven. 3 U, alle strijdbare mannen, moet rondom de stad gaan, de 
stad één keer rondtrekken. Zo moet u zes dagen doen. 4 Zeven priesters 
moeten voor de ark uit zeven ramsbazuinen dragen. En u moet op de 
zevende dag zeven keer rondom de stad gaan, en de priesters moeten op 
de bazuinen blazen. 5 En het zal gebeuren, als men de langgerekte toon 
op de ramshoorn blaast, als u het bazuingeschal hoort, dat heel het volk 
een luid gejuich zal aanheffen. Dan zal de stadsmuur instorten en het 
volk moet eroverheen klimmen, ieder recht voor zich uit.  
6 Toen riep Jozua, de zoon van Nun, de priesters en zei tegen hen: 
Draag de ark van het verbond, en laat zeven priesters zeven rams-
bazuinen dragen, voor de ark van de HEERE uit. 7 En tegen het volk 
zei hij: Trek verder en ga rondom de stad, en wie toegerust is voor de 
strijd, moet voor de ark van de HEERE uit trekken. 8 En het gebeurde 
zoals Jozua tot het volk gesproken had. De zeven priesters die de zeven 
ramsbazuinen droegen, trokken voor het aangezicht van de HEERE uit 
en bliezen op de bazuinen, en de ark van het verbond van de HEERE 
kwam achter hen aan. 9 Wie toegerust was voor de strijd, ging voor de 
priesters uit die de bazuinen bliezen, en de achterhoede kwam achter de 
ark aan, terwijl men al lopend op de bazuinen blies. 10 Jozua had het 
volk echter geboden: U mag niet juichen, u mag uw stem niet laten 
horen en geen woord mag er uit uw mond gaan, tot op de dag dat ik 
tegen u zeg: Juich! Dan moet u juichen. 11 Hij liet de ark van de HEE-
RE rondom de stad gaan, eenmaal eromheen. Toen kwamen zij weer in 
het kamp, en overnachtten in het kamp. 12 Daarop stond Jozua 's 
morgens vroeg op en de priesters droegen de ark van de HEERE. 13 De 
zeven priesters die de zeven ramsbazuinen droegen, voor de ark van de 
HEERE uit, liepen alsmaar door en bliezen op de bazuinen. Zij die 
toegerust waren voor de strijd, gingen voor hen uit en de achterhoede 
kwam achter de ark van de HEERE aan, terwijl men al lopend op de 
bazuinen blies. 14 Zo gingen zij op de tweede dag eenmaal rondom de 
stad, en zij keerden terug in het kamp. Zo deden zij zes dagen lang. 
15 En het gebeurde op de zevende dag dat zij vroeg opstonden, zodra de 
dageraad aanbrak, en dat zij op dezelfde wijze rondom de stad gingen, 
zevenmaal. Alleen trokken zij op die dag zevenmaal rondom de stad. 
16 En het gebeurde, toen de priesters de zevende maal op de bazuinen 
bliezen, dat Jozua tegen het volk zei: Juich, want de HEERE heeft u de 
stad gegeven! 17 Maar de stad moet met de ban aan de HEERE gewijd 
zijn, de stad zelf en alles wat erin is. Alleen Rachab, de hoer, zal in leven 
blijven, zij en allen die bij haar in huis zijn, omdat zij de boden die wij 
uitgestuurd hadden, verborgen heeft. 
18 Past ú echter op voor wat met de ban gewijd is. Anders slaat u zich-
zelf met de ban, als u neemt van wat met de ban gewijd is; en dan maakt 
u van het leger van Israël een met de ban geslagen leger en stort u het in 
het ongeluk. 19 Maar al het zilver en goud en de koperen en ijzeren 
voorwerpen moeten heilig zijn voor de HEERE; ze moeten bij de schat 
van de HEERE komen. 20 Het volk juichte, toen zij op de bazuinen 
bliezen. En het gebeurde, zodra het volk het bazuingeschal hoorde, dat 
het volk een luid gejuich aanhief. En de muur stortte in en het volk 
klom de stad in, ieder recht voor zich uit, en zij namen de stad in. 21 En 
zij sloegen alles wat in de stad was, met de ban, met de scherpte van het 
zwaard, van de man tot de vrouw toe, van het kind tot de oude,  
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zoals jullie haar hebben gezworen.’ 23 De verkenners brachten Rachab 
naar buiten, samen met haar vader en moeder, broers en verdere fami-
lie. Kortom, ze brachten haar met al haar verwanten naar buiten en 
gaven hun een verblijfplaats buiten het kamp van Israël. 24 De Israëlie-
ten lieten de stad met alles wat erin was in vlammen opgaan; alleen het 
zilver en goud en de koperen, bronzen en ijzeren voorwerpen brachten 
ze in de schatkamer van het heiligdom van de HEER. 25 Maar de hoer 
Rachab werd door Jozua gespaard, samen met iedereen die tot haar 
familie behoorde. Hun nakomelingen wonen tot op de dag van van-
daag onder de Israëlieten, want Rachab had de mannen die in opdracht 
van Jozua Jericho moesten verkennen een schuilplaats gegeven.  
26 Jozua liet het volk de volgende eed zweren: ‘Wij vervloeken ten 
overstaan van de HEER iedere man die het waagt deze stad, Jericho, 
weer op te bouwen. Hij zal de fundamenten leggen ten koste van zijn 
oudste zoon en de poortdeuren bevestigen ten koste van zijn jongste 
zoon.’ 27 En de HEER stond Jozua bij en zijn roem ging door het hele 
land. 

en tot het rund, het schaap en de ezel toe. 22 En Jozua zei tegen de twee 
mannen, de verkenners van het land: Ga het huis van die vrouw, die 
hoer, binnen en breng de vrouw vandaar naar buiten, met alles wat van 
haar is, zoals u haar gezworen hebt. 23 Toen gingen de jongemannen, 
de verkenners, naar binnen en brachten Rachab naar buiten, met haar 
vader, haar moeder, haar broers, en alles wat van haar was. Ook brach-
ten zij al haar familieleden naar buiten en zij lieten hen buiten het kamp 
van Israël verblijven. 24 De stad verbrandden zij met vuur, met alles wat 
daarin was. Alleen het zilver en het goud en de koperen en ijzeren voor-
werpen legden zij bij de schat van het huis van de HEERE. 25 Zo liet 
Jozua de hoer Rachab in leven, met de familie van haar vader en alles 
wat van haar was. Zij heeft tot op deze dag in het midden van Israël 
gewoond, omdat zij de boden verborgen had die Jozua gestuurd had om 
Jericho te verkennen. 26 In die tijd liet Jozua het volk zweren: Vervloekt 
is die man voor het aangezicht van de HEERE die opstaat om deze stad 
Jericho te herbouwen. Laat hij haar fundering leggen op zijn eerstgebo-
ren zoon en haar poorten oprichten op zijn jongste zoon! 27 Zo was de 
HEERE met Jozua, en zijn roem ging door heel het land. 

 

Dag 3 Jozua 23:1-16. Afscheidsrede van Jozua 

1-2 De HEER had Israël aan alle grenzen rust gegeven door het volle-
dig van zijn vijanden te verlossen. Vele jaren later riep Jozua, die toen 
op hoge leeftijd was gekomen, heel Israël, de oudsten, stamhoofden, 
rechters en griffiers bijeen. Hij zei tegen hen: ‘Ik heb niet lang meer te 
leven. 3 U hebt zelf kunnen zien wat de HEER, uw God, met al die 
volken heeft gedaan. Hij was het immers die voor u streed. 4 Ik heb 
voor uw stammen door loting het land verdeeld van de volken die ik 
heb uitgeroeid, van de Jordaan tot aan de Grote Zee in het westen; en 
eveneens het land van de volken die nog zijn overgebleven. 5 Die zal de 
HEER, uw God, zelf voor u uit hun land verdrijven. Dan kunt u het 
in bezit nemen, zoals hij heeft beloofd. 6 Wees daarom zeer standvastig 
met betrekking tot de voorschriften van Mozes. Wijk daar op geen 
enkele manier van af. 7 Vermeng u niet met die vreemde volken die 
nog bij u overgebleven zijn. Neem de naam van hun goden niet in de 
mond en zweer er nooit bij, dien die niet en buig u nooit voor ze neer. 
8 U moet alleen de HEER, uw God, zijn toegedaan, zoals u dat tot nu 
toe bent geweest. 9 De HEER verdreef grote en machtige volken voor 
u, niemand kon tegen u standhouden, tot op de dag van vandaag. 
10 Hoe vaak kwam het niet voor dat slechts een van u wel duizend 
man achtervolgde? Dat kwam doordat het de HEER was, uw God, die 
voor u streed, zoals hij had beloofd. 11 Daarom is het voor u van 
levensbelang hem lief te hebben. 12-13 Weet dat wanneer u zich van 
hem afwendt en bevriend raakt met die volken die nog bij u overgeble-
ven zijn, wanneer u zich daarmee vermengt door huwelijken met ze 
aan te gaan, dan zal de HEER, uw God, die volken niet meer voor u 
verdrijven. Dan worden ze voor u een klapnet en een valstrik, een 
zweep die u geselt en een doorntak die u de ogen uitsteekt, net zolang 
tot u allemaal bent weggevaagd uit dit goede land dat de HEER, uw 
God, u gegeven heeft. 14 Luister. Nu ik de weg moet gaan die ieder 
mens wacht, moet u goed beseffen dat de HEER, uw God, geen van de 
beloften heeft gebroken die hij u heeft gedaan. Hij heeft ze alle gestand 
gedaan, hij heeft er niet één gebroken. 15-16 Maar zoals hij u de voor-
spoed heeft geschonken die hij had beloofd, zo zal hij elk mogelijk 
onheil over u brengen wanneer u de regels van het verbond overtreedt 
die hij u heeft opgelegd. Wanneer u andere goden gaat dienen en u 
voor ze neerbuigt, zal hij u wegvagen uit dit goede land dat hij u gege-
ven heeft. Dan zal zijn woede tegen u losbarsten en zult u heel snel 
worden weggevaagd uit dit goede land, dat u van hem gekregen hebt.’ 

1 Het gebeurde na vele dagen, nadat de HEERE Israël rust gegeven had 
van al zijn vijanden van rondom, en Jozua oud en op dagen gekomen 
was, 2 dat Jozua heel Israël, zijn oudsten, zijn stamhoofden, zijn rechters 
en zijn beambten bijeenriep. Hij zei tegen hen: Ík ben oud geworden en 
op dagen gekomen, 3 en ú hebt alles gezien wat de HEERE, uw God, 
voor uw ogen gedaan heeft aan al deze volken, want de HEERE, uw 
God Zelf is het Die voor u gestreden heeft. 4 Zie, ik heb deze overgeble-
ven volken, samen met al de volken die ik uitgeroeid heb, vanaf de 
Jordaan tot aan de Grote Zee, waar de zon ondergaat, aan u door het lot 
doen toevallen als erfelijk bezit voor uw stammen. 5 En de HEERE uw 
God Zelf zal hen van voor uw ogen verjagen, en Hij zal hen van voor uw 
ogen verdrijven, en u zult hun land in bezit nemen, zoals de HEERE, 
uw God, tot u gesproken heeft. 6 Wees daarom zeer sterk door alles wat 
geschreven is in het wetboek van Mozes, in acht te nemen en na te leven, 
zodat u daarvan niet afwijkt, naar rechts of naar links, 7 en zodat u zich 
niet inlaat met deze volken, deze hier die bij u overgebleven zijn. U mag 
niet aan de naam van hun goden denken en er niet bij laten zweren. U 
mag ze niet dienen en u er niet voor neerbuigen. 8 Maar u moet zich aan 
de HEERE, uw God, vasthouden, zoals u tot op deze dag gedaan hebt. 
9 De HEERE heeft immers grote en machtige volken van voor uw ogen 
verdreven. En wat u betreft: niemand heeft tegenover u stand kunnen 
houden tot op deze dag. 10 Eén man uit u zal er duizend achtervolgen, 
want het is de HEERE, uw God, Zelf Die voor u strijdt, zoals Hij tot u 
gesproken heeft. 11 Wees daarom, omwille van uw leven, zeer op uw 
hoede dat u de HEERE, uw God, liefhebt. 12 Want als u zich op eniger-
lei wijze hiervan afkeert en u vastklampt aan de rest van deze volken, 
deze hier die bij u overgebleven zijn, en u huwelijksbanden met hen 
aangaat, en u zich met hen zult inlaten en zij met u, 13 weet dan zeker 
dat de HEERE, uw God, niet zal doorgaan met het verdrijven van deze 
volken uit hun bezit van voor uw ogen. Maar zij zullen een strik en een 
val voor u zijn, een gesel op uw zijden en prikkels in uw ogen, tot u 
verdwenen bent uit dit goede land, dat de HEERE, uw God, u gegeven 
heeft. 14 En zie, ik ga heden de weg van heel de aarde, en u weet met 
heel uw hart en met heel uw ziel dat er geen enkel woord van al de goede 
woorden die de HEERE, uw God, over u gesproken heeft, onvervuld 
gebleven is. Alles is uitgekomen voor u, geen enkel woord ervan is on-
vervuld gebleven. 15 En zoals al die goede dingen u overkomen zijn, die 
de HEERE, uw God, tot u gesproken heeft, zo zal het ook gebeuren dat 
de HEERE al die kwade dingen over u zal laten komen, totdat Hij u 
weggevaagd heeft uit dit goede land, dat de HEERE, uw God, u gegeven 
heeft. 16 Als u het verbond van de HEERE, uw God, dat Hij u geboden 
heeft, overtreedt, en andere goden gaat dienen en u daarvoor neerbuigt, 
dan zal de toorn van de HEERE over u ontbranden en zult u spoedig 
verdwenen zijn uit het goede land dat Hij u gegeven heeft. 
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Dag 4BS Rechters (Richteren) 2:1-16. Waarom God rechters aan Israël gaf 

1 Er kwam een engel van de HEER uit Gilgal naar Bochim. Daar zei 
hij: ‘Ik heb jullie uit Egypte geleid naar het land dat ik jullie voorouders 
onder ede had beloofd. Ik heb gezegd dat ik mijn verbond met jullie 
nooit zou verbreken. 2 Maar jullie mochten geen verdragen sluiten met 
de inwoners van dit land en hun altaren moesten jullie afbreken. Maar 
jullie hebben niet geluisterd naar wat ik heb gezegd. Hoe hebben jullie 
dat kunnen doen? 3 Daarom heb ik besloten dat ik de inwoners van dit 
land niet voor jullie zal verdrijven. Zij zullen jullie in hun netten ver-
strikken en hun goden zullen jullie ondergang worden.’ 4 Toen de engel 
van de HEER deze woorden tot de Israëlieten had gesproken, barstte 
het volk in gejammer uit. 5 Ze noemden die plaats Bochim en brachten 
er offers aan de HEER.  
Israël verbreekt het verbond  
6 Toen Jozua de volksvergadering had ontbonden, waren de Israëlieten 
eropuit getrokken om het land in bezit te nemen, elke stam het gebied 
dat hun was toegewezen. 7 Zolang Jozua leefde, had het volk de HEER 
gediend. Ook na zijn dood waren ze de HEER blijven dienen zolang de 
stammen werden aangevoerd door Jozua’s leeftijdsgenoten, die getuige 
waren geweest van de grootse daden die de HEER voor Israël had 
verricht. 8 Jozua, de zoon van Nun, de dienaar van de HEER, was 
gestorven toen hij honderdtien jaar oud was. 9 Hij was begraven in het 
gebied dat hem was toegewezen: in Timnat-Cheres in het bergland van 
Efraïm, ten noorden van de Gaäs. 10 Toen ook zijn leeftijdsgenoten 
met hun voorouders waren verenigd, kwam er een volgende generatie, 
die niet vertrouwd was met de HEER en wat hij voor Israël had gedaan.  
De Israëlieten begonnen te doen wat slecht is in de ogen van de HEER: 
ze gingen de Baäls dienen. 12 Ze keerden de HEER de rug toe, de God 
van hun voorouders, die hen uit Egypte had geleid, en begonnen achter 
andere goden aan te lopen die werden vereerd door de volken waartus-
sen ze woonden. Door voor die vreemde goden te buigen krenkten ze 
de HEER. 13 Ze keerden hem de rug toe om Baäl en de Astartes te 
dienen. 14 Toen ontstak de HEER in woede tegen de Israëlieten. Hij 
leverde hen uit aan roversbenden en aan de hen omringende vijanden, 
zodat ze daartegen geen stand meer hielden. 15 Telkens als ze iets tegen 
hun vijanden ondernamen, werkte de HEER hen tegen, zoals hij hun 
gezegd en gezworen had. Steeds weer kregen de Israëlieten het zwaar te 
verduren. 16 Dan liet de HEER een rechter optreden om het volk te 
leiden en het te bevrijden van de roversbenden. 

1 En een Engel van de HEERE ging van Gilgal naar Bochim en zei: Ik 
heb u uit Egypte geleid en u in het land gebracht dat Ik aan uw vade-
ren gezworen heb. En Ik heb gezegd: Ik zal Mijn verbond met u niet 
verbreken, voor eeuwig. 2 En wat u betreft, u mag geen verbond slui-
ten met de inwoners van dit land. Hun altaren moet u afbreken. U 
bent Mijn stem echter niet gehoorzaam geweest. Waarom hebt u dit 
gedaan? 3 Daarom heb Ik ook gezegd: Ik zal hen niet van voor uw 
ogen verdrijven, maar zij zullen u tot prikkels in uw zijden zijn, en hun 
goden zullen u tot een valstrik zijn. 4 En toen de Engel van de HEERE 
deze woorden tot alle Israëlieten gesproken had, gebeurde het dat het 
volk luid begon te huilen. 5 Daarom gaven zij die plaats de naam 
Bochim. En zij brachten daar offers aan de HEERE.  
6 Toen Jozua het volk had laten gaan, waren de Israëlieten weggegaan, 
ieder naar zijn erfelijk bezit, om het land in bezit te nemen. 7 En het 
volk diende de HEERE al de dagen van Jozua en al de dagen van de 
oudsten die lang geleefd hadden na Jozua en die alle grote daden van 
de HEERE gezien hadden, die Hij voor Israël verricht had. 8 Maar 
toen Jozua, de zoon van Nun, de dienaar van de HEERE, gestorven 
was, honderdtien jaar oud, 9 en zij hem begraven hadden in het gebied 
dat zijn erfelijk bezit was, in Timnath-Heres, op een berg van Efraïm, 
ten noorden van de berg Gaäs, 10 en ook heel die generatie met zijn 
vaderen verenigd was, stond er na hen een andere generatie op, die de 
HEERE niet kende, en evenmin de daden die Hij voor Israël verricht 
had.  
11 Toen deden de Israëlieten wat slecht was in de ogen van de HEERE 
en zij dienden de Baäls. 12 Zij verlieten de HEERE, de God van hun 
vaderen, Die hen uit het land Egypte had geleid, en gingen achter ande-
re goden aan, goden van de volken die rondom hen woonden. Zij bogen 
zich voor hen neer en verwekten de HEERE tot toorn. 13 Want zij 
verlieten de HEERE en dienden de Baäl en de Astartes. 14 Toen ont-
brandde de toorn van de HEERE tegen Israël en Hij gaf hen over in de 
hand van plunderaars, die hen plunderden. Hij leverde hen over in de 
hand van hun vijanden van rondom, zodat zij niet meer konden stand-
houden tegen hun vijanden. 15 Overal waarheen zij uittrokken, was de 
hand van de HEERE tegen hen, ten kwade, zoals de HEERE gesproken 
en zoals de HEERE hun gezworen had. Zij zaten zeer in het nauw. 
16 En de HEERE deed richters opstaan, die hen verlosten uit de hand 
van hen die hen plunderden. 

 

Dag 5  Rechters (Richteren) 7:1-25. De rechter Gideon overvalt de Midjanieten 

1 De volgende morgen vroeg sloeg Jerubbaäl, Gideon dus, met zijn 
troepen zijn kamp op bij de Charodbron. De Midjanieten lagen iets 
noordelijker, in de vallei aan de voet van de More. 2 Toen zei de 
HEER tegen Gideon: ‘Het leger dat je bij je hebt is te groot. Ik lever 
de Midjanieten niet aan jullie uit, want ik wil niet dat Israël zich erop 
beroemt dat het zich op eigen kracht heeft bevrijd. 3 Maak daarom 
bekend dat iedereen die bang is, kan vertrekken en via het bergland 
van Gilead terug naar huis kan gaan.’ Daarop vertrokken tweeëntwin-
tigduizend man; tienduizend bleven er over. 4 Maar de HEER zei 
tegen Gideon: ‘Het leger is nog steeds te groot. Laat je manschappen 
naar het water gaan, daar zal ik voor jou een keus uit hen maken. Ik zal 
je zeggen wie er met je mee moeten gaan en wie niet.’ 5 Gideon liet de 
mannen naar het water gaan, en de HEER zei tegen hem: ‘Degenen die 
het water met hun tong oplikken, zoals honden doen, die moet je apart 
zetten van degenen die knielen om te drinken.’ 6 Driehonderd man 
likten het water op met hun tong, de overigen knielden om te drinken. 
7 ‘Met die driehonderd man die het water met hun tong oplikten, zal 
ik jullie bevrijden,’ zei de HEER tegen Gideon. ‘Door hun toedoen zal 
ik Midjan aan je uitleveren. De rest van het leger kan naar huis terug-
keren.’ 8 Gideon hield dus alleen die driehonderd man bij zich en  

1 Toen stond Jerubbaäl (dat is Gideon) vroeg op, met al het volk dat 
bij hem was. Zij sloegen hun kamp op bij de bron Harod, terwijl het 
kamp van Midian ten noorden van hem lag, achter de heuvel More, in 
het dal. 2 En de HEERE zei tegen Gideon: Het volk dat bij u is, is 
voor Mij te talrijk om Midian in hun hand te geven. Anders zou Israël 
zich tegen Mij kunnen beroemen en zeggen: Mijn eigen hand heeft mij 
verlost! 3 Welnu, roep toch ten aanhoren van het volk: Laat wie be-
vreesd is en beeft, terugkeren en zich naar het gebergte van Gilead 
haasten! Toen keerden er uit het volk tweeëntwintigduizend man 
terug, zodat er tienduizend overbleven. 4 Daarop zei de HEERE tegen 
Gideon: Het volk is nog te talrijk. Laat hen afdalen naar het water; 
daar zal Ik hen voor u uitzuiveren. Zo zal het gebeuren: van wie Ik 
tegen u zal zeggen: Deze mag met u optrekken – die mag met u op-
trekken. Maar al degenen van wie Ik zal zeggen: Deze mag niet met u 
optrekken – die mag niet mee optrekken. 5 En hij liet het volk afdalen 
naar het water. Toen zei de HEERE tegen Gideon: Iedereen die het 
water met zijn tong oplikt zoals een hond likt, die moet u apart zetten, 
en iedereen die zich op zijn knieën bukt om te drinken eveneens. 6 Het 
aantal van hen die met hun hand het water naar de mond brachten om 
het op te likken, was driehonderd man. Maar heel de rest van het volk  

stuurde de rest van de Israëlieten weg, elk naar zijn eigen woonplaats. 
Maar eerst had hij hun proviand overgenomen, en al hun ramshoorns. 

had zich op hun knieën gebukt om water te drinken. 7 Toen zei de 
HEERE tegen Gideon: Door de driehonderd man die gelikt hebben, 



©Stichting Deltacursus, 2000–2011  Stille tijd 10 NBV + HSV
 

5 

Het kamp van de Midjanieten lag beneden hem, in de vallei.  
9 Die nacht zei de HEER tegen Gideon: ‘Het is zover! Doe een aanval 
op hun kamp; ik geef het je in handen. 10 En als je geen aanval durft 
te wagen, sluip dan met je knecht Pura naar beneden 11 om te horen 
waar ze het over hebben. Dat zal je moed geven voor de aanval.’ Samen 
met zijn knecht Pura sloop Gideon tot vlak bij de voorposten van de 
vijand. 12 De Midjanieten waren met de Amalekieten en nog andere 
woestijnvolken als sprinkhanen over de vlakte uitgezwermd. Hun 
kamelen waren ontelbaar als zandkorrels aan de zee. 13 Toen Gideon 
aankwam, was er juist iemand aan het vertellen wat hij had gedroomd. 
‘Wat ik nu toch gedroomd heb!’ zei hij. ‘Een gerstebrood rolde razend-
snel rond door het kamp, botste tegen een tent aan en kegelde die 
omver, zodat hij in elkaar zakte.’ 14 ‘Dat kan niets anders zijn dan het 
zwaard van de Israëliet Gideon, de zoon van Joas,’ verklaarde zijn 
kameraad. ‘Dat betekent dat God hem ons met ons hele kamp in 
handen heeft gegeven.’  
15 Zodra Gideon de droom en de uitleg ervan had gehoord, boog hij 
zich dankbaar neer. Terug in het kamp spoorde hij de Israëlieten aan: 
‘Het is zover! De HEER geeft jullie het kamp van Midjan in handen!’ 
16 Hij verdeelde de driehonderd man in drie groepen en gaf ieder van 
hen een ramshoorn en een lege waterkruik met een brandende fakkel 
erin. 17 Toen zei hij: ‘Let goed op wat ik doe. Wanneer ik de voorpos-
ten van het kamp ben genaderd, moeten jullie precies hetzelfde doen 
als ik. 18 Blazen wij, ik en mijn groep, op de ramshoorn, dan moeten 
jullie ook op je ramshoorn blazen, rond heel het kamp, en schreeuwen: 
“Voor de HEER en Gideon!”’ 19 Aan het begin van de middelste 
nachtwake, vlak na de wisseling van de wacht, kwam Gideon met zijn 
groep van honderd man bij de voorposten van het kamp. Ze bliezen op 
hun ramshoorns en sloegen de kruiken die ze bij zich hadden aan 
stukken. 20 Alle drie de groepen bliezen nu op hun ramshoorns en 
sloegen hun kruiken kapot. Ze hielden hun fakkels in de linkerhand en 
hun ramshoorns in de rechter en schreeuwden: ‘Te wapen voor de 
HEER en Gideon!’ 21 Ze bleven rond het kamp staan en brachten de 
Midjanieten in rep en roer.  
22 Terwijl de driehonderd Israëlieten op hun ramshoorns bliezen, liet 
de HEER de Midjanieten in heel het kamp het zwaard tegen elkaar 
opnemen, tot ze uiteindelijk op de vlucht sloegen in de richting van 
Serera, naar Bet-Hassitta, tot aan de rivieroever bij Abel-Mechola, 
boven Tabbat.  
Efraïm slaat de Midjanieten terug  
23 Gideon liet de weerbare Israëlieten uit Naftali, Aser en Manasse 
terugroepen om de Midjanieten te achtervolgen. 24 Ook stuurde hij 
een afvaardiging naar het bergland van Efraïm, met de boodschap: ‘Ga 
de Midjanieten tegemoet en snijd hun de pas af door de Jordaanoever 
te bezetten tot aan Bet-Bara.’ Na deze oproep bezetten de mannen van 
Efraïm de Jordaanoever tot aan Bet-Bara. 25 Ze overmeesterden Oreb 
en Zeëb, de beide legeraanvoerders van de Midjanieten. Oreb werd 
gedood bij de Rots van Oreb, en Zeëb bij de Perskuip van Zeëb. Ze 
zetten de achtervolging op de Midjanieten in en brachten de hoofden 
van Oreb en Zeëb naar Gideon, die inmiddels de Jordaan was overge-
stoken. 

zal Ik u verlossen en Midian in uw hand geven. Laat daarom al het 
overige volk weggaan, ieder naar zijn woonplaats. 8 Zij namen de 
proviand van het volk en hun bazuinen met zich mee, maar al de 
overige mannen van Israël liet hij gaan, ieder naar zijn tenten. De 
driehonderd man hield hij echter bij zich. En het kamp van Midian lag 
beneden hem, in het dal.  
9 En het gebeurde in diezelfde nacht dat de HEERE tegen hem zei: Sta 
op, daal af naar het kamp, want Ik heb het in uw hand gegeven. 
10 Bent u echter nog te bevreesd om af te dalen, daalt u dan met Pura, 
uw knecht, af naar het kamp, 11 en dan zult u horen, waar zij over 
spreken. En daarna zult u moed vatten en naar het kamp afdalen. 
Vervolgens daalde hij met zijn knecht Pura af tot aan de rand van de 
strijdmacht die zich in het kamp bevond. 12 En Midian en Amalek en 
al de mensen van het oosten lagen in het dal, zo talrijk als sprinkhanen. 
En hun kamelen waren ontelbaar, zo talrijk als de zandkorrels die zich 
aan de oever van de zee bevinden. 13 Toen Gideon daar aankwam, zie, 
toen was er een man die zijn metgezel een droom aan het vertellen was. 
Hij zei: Zie, ik heb een droom gehad, en zie, een geroosterd gerste-
brood rolde het kamp van Midian binnen. Het kwam tot bij de tent, 
sloeg ertegenaan, zodat die omviel, en keerde hem ondersteboven. En 
daar lag de tent.14 En zijn metgezel antwoordde en zei: Dat is niets 
anders dan het zwaard van Gideon, de zoon van de Israëlitische man 
Joas. God heeft Midian en heel dit kamp in zijn hand gegeven.  
15 En het gebeurde, toen Gideon het verhaal van de droom en zijn 
uitleg had gehoord, dat hij zich in aanbidding neerboog. Hij keerde 
terug naar het kamp van Israël en zei: Sta op, want de HEERE heeft 
het kamp van Midian in uw hand gegeven. 16 Toen verdeelde hij de 
driehonderd man in drie groepen en gaf iedereen een bazuin en lege 
kruiken in de hand, met fakkels binnenin de kruiken. 17 En hij zei 
tegen hen: Kijk naar mij en doe net zo. En zie, als ik aan de rand van 
het kamp ben gekomen, dan moet het zó zijn dat u doet zoals ik doe. 
18 Als ik op de bazuin blaas, ik en allen die bij mij zijn, dan moet u 
ook op de bazuin blazen, rondom heel het kamp, en zeggen: Voor de 
HEERE en voor Gideon! 19 Zo kwam Gideon met de honderd man-
nen die bij hem waren, bij de rand van het kamp. Het was aan het 
begin van de middelste nachtwake, net nadat zij de wacht weer hadden 
opgesteld. Toen bliezen zij op de bazuinen en sloegen de kruiken die in 
hun hand waren, in stukken. 20 Zo bliezen de drie groepen op de 
bazuinen en braken de kruiken. Met hun linkerhand hielden zij de 
fakkels vast en met hun rechterhand de bazuinen om daarop te blazen. 
En zij riepen: Het zwaard van de HEERE en van Gideon! 21 En zij 
stonden rondom het kamp, ieder op zijn plaats. Toen ging heel het 
kamp op de loop. Ze schreeuwden het uit en vluchtten weg. 22 Toen 
de driehonderd op de bazuinen bliezen, richtte de HEERE het zwaard 
van de een tegen de ander, en dat in heel het kamp. En het leger 
vluchtte naar Beth-Sitta in de richting van Zerera, tot aan de oever van 
Abel-Mehola, boven Tabbath.  
23 Toen werden de mannen van Israël bijeengeroepen: uit Naftali, uit 
Aser en uit heel Manasse. En zij joegen Midian achterna. 24 Ook 
stuurde Gideon boden door heel het bergland van Efraïm om te zeg-
gen: Daal af, Midian tegemoet, en ontneem hun de doorwaadbare 
plaatsen tot aan Beth-Bara en de Jordaan. Zo werden alle mannen van 
Efraïm bijeengeroepen en zij ontnamen hun de doorwaadbare plaatsen 
tot aan Beth-Bara en de Jordaan. 25 Vervolgens namen zij twee vorsten 
van Midian gevangen: Oreb en Zeëb. Zij doodden Oreb op de rots 
Oreb, en Zeëb doodden zij in de Perskuip van Zeëb. En zij achtervolg-
den Midian en brachten de hoofden van Oreb en Zeëb over de Jordaan 
bij Gideon. 
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Dag 6  Rechters (Richteren) 16:1–31. God bereikt zijn doel door Simsons dood 

1 Op een keer was Simson in Gaza. Daar viel zijn oog op een hoer en 
hij ging bij haar naar binnen. 2 De inwoners van Gaza kwamen erach-
ter dat Simson in de stad was. De waakzaamheid in de stad werd ver-
hoogd en bij de stadspoort hield een aantal mannen zich gereed om 
hem te overmeesteren; verder deden ze die nacht nog niets. ‘Zodra het 
licht wordt zullen we hem doden,’ zeiden ze. 3 Maar Simson sliep niet 
langer dan tot middernacht, toen stond hij op. Bij de stadspoort ge-
komen greep hij de beide deurposten vast en rukte ze los met deuren 
en sluitbalk en al; hij nam het hele gevaarte op zijn schouders en droeg 
het weg, helemaal naar een van de bergtoppen tegenover Hebron.  
4 Enige tijd later begon Simson een verhouding met een vrouw uit het 
Sorekdal, een zekere Delila. 5 De Filistijnse stadsvorsten gingen naar 
Delila toe en zeiden tegen haar: ‘Haal Simson over om u te vertellen 
waarin zijn geweldige kracht schuilt en wat we moeten doen om hem 
weerloos te maken. Dan kunnen we hem gevangennemen, zodat we 
geen last meer van hem hebben, en krijgt u van ieder van ons elfhon-
derd sjekel zilver.’ 6 Dus vroeg Delila aan Simson: ‘Vertel me eens: 
waarin schuilt toch je geweldige kracht? Hoe kan iemand je zo boeien 
dat je weerloos wordt?’ 7 Simson antwoordde: ‘Als ik geboeid word 
met zeven verse, soepele pezen, dan ben ik even zwak als ieder ander.’ 
8 De Filistijnse vorsten stuurden Delila zeven verse, soepele pezen. 
Daarmee bond ze hem vast, 9 terwijl in het vertrek ernaast een aantal 
Filistijnen klaarstond om hem te overmeesteren. Toen riep ze: ‘De 
Filistijnen komen je halen, Simson!’ Maar hij liet de pezen knappen als 
hennepvezels die te dicht bij het vuur komen. Het geheim van zijn 
kracht bleef in raadselen gehuld. 10 ‘Wat is dat nu?’ zei Delila tegen 
Simson. ‘Je hebt me voor de gek gehouden en leugens opgedist! Vertel 
me nu echt hoe je geboeid moet worden.’ 11 Simson antwoordde: ‘Als 
ik word vastgebonden met nieuwe, ongebruikte touwen, dan ben ik 
even zwak als ieder ander.’ 12 Toen nam Delila nieuwe touwen en 
bond hem daarmee vast. Weer riep ze: ‘De Filistijnen komen je halen, 
Simson!’ Maar terwijl de Filistijnen al klaarstonden om hem te over-
meesteren, liet Simson de touwen als draadjes van zijn armen knappen. 
13 ‘Je hebt me weer voor de gek gehouden en met leugens afgescheept!’ 
zei Delila. ‘Vertel me nu eindelijk hoe je geboeid moet worden.’ En 
Simson zei: ‘Als je mijn zeven haarvlechten inweeft in het weefgetouw 
en ze met een pin vastzet in de wand, dan ben ik even zwak als ieder 
ander.’ Zodra hij in slaap was gevallen, weefde Delila zijn zeven haar-
vlechten door de schering van haar weefgetouw. Toen riep ze: ‘De 
Filistijnen komen je halen, Simson!’ Simson werd wakker, rukte de pin 
los en trok zijn haarvlechten uit het weefgetouw, met schering en al. 
15 ‘Hoe kun je zeggen dat je van me houdt?’ zei Delila. ‘Je vertrouwt 
me niet eens! Tot drie keer toe heb je me voor de gek gehouden in 
plaats van me te vertellen waarin je geweldige kracht schuilt.’ 16 Zo 
bleef ze hem dag in dag uit met verwijten bestoken en drong net zo 
lang aan tot hij het niet meer uithield en bezweek. 17 ‘Nog nooit heeft 
een scheermes mijn hoofd aangeraakt,’ vertrouwde hij haar toe. ‘Dat is 
omdat ik al vanaf de moederschoot als nazireeër aan God gewijd ben. 
Als mijn hoofdhaar zou worden afgeschoren, zou mijn kracht me in de 
steek laten en zou ik net zo zwak zijn als ieder ander.’ 18 Delila voelde 
dat hij ditmaal de waarheid had verteld en stuurde de Filistijnse vors-
ten de boodschap: ‘Deze keer moet u zelf komen, want nu heeft hij mij 
de waarheid toevertrouwd.’ Ze kwamen naar haar toe en brachten het 
geld voor haar mee. 19 Zodra Simson in haar schoot in slaap was 
gevallen liet ze een van de Filistijnen binnenkomen, en in diens bijzijn 
schoor ze Simsons zeven haarvlechten af. Daardoor week zijn kracht en 
zo maakte zij hem weerloos. 20 ‘De Filistijnen zijn er om je te halen, 
Simson!’ riep ze. Simson werd wakker en wilde opspringen en zich 
losrukken, net als de vorige keren, want hij wist niet dat de HEER hem 
verlaten had. 21 Maar de Filistijnen grepen hem, staken zijn ogen uit 
en voerden hem mee naar Gaza, geboeid met bronzen ketenen. In 
Gaza werd hij in de gevangenis gezet, waar hij meel moest malen. 
22 Maar zijn afgeschoren haar begon meteen weer aan te groeien.  

1 Simson ging naar Gaza en zag daar een vrouw die een hoer was, en 
ging bij haar binnen. 2 En de inwoners van Gaza werd gezegd: Simson 
is hier gekomen. Zij omsingelden hem en loerden heel de nacht op 
hem in de stadspoort. Zij hielden zich echter heel de nacht stil, want zij 
zeiden: Tot aan het morgenlicht, dan zullen wij hem doden. 3 Maar 
Simson bleef tot middernacht liggen. Toen, te middernacht, stond hij 
op, greep de deuren van de stadspoort met de beide posten en trok ze 
los, met grendel en al. En hij legde ze op zijn schouders en droeg ze 
omhoog naar de top van de berg die tegenover Hebron ligt.  
4 Daarna gebeurde het dat hij een vrouw in het Sorekdal lief kreeg, en 
haar naam was Delila. 5 En de stadsvorsten van de Filistijnen kwamen 
naar haar toe en zeiden tegen haar: Verleid hem en zie waarin zijn grote 
kracht ligt en waarmee wij hem aankunnen. Dan binden we hem vast 
om hem te bedwingen. Wij zullen u dan elk elfhonderd zilverstukken 
geven. 6 Toen zei Delila tegen Simson: Vertel mij toch waarin je grote 
kracht ligt en waarmee je vastgebonden zou kunnen worden om je te 
bedwingen. 7 Simson zei tegen haar: Als ze mij zouden vastbinden met 
zeven verse pezen, die niet verdroogd zijn, dan zou ik zwak worden en 
als ieder ander mens zijn. 8 Daarop brachten de stadsvorsten van de 
Filistijnen haar zeven verse pezen, die niet verdroogd waren, en zij 
bond hem daarmee vast. 9 Men lag bij haar in een kamer in een hin-
derlaag. Toen zei zij tegen hem: De Filistijnen over je, Simson! Maar 
hij brak de pezen, zoals een vlasdraad gebroken wordt als hij vuur 
ruikt. Zo werd het geheim van zijn kracht niet bekend. 10 Toen zei 
Delila tegen Simson: Zie, je hebt mij bedrogen en leugens tegen mij 
gesproken! Vertel mij toch nu waarmee je vastgebonden zou kunnen 
worden. 11 En hij zei tegen haar: Als ze mij stevig vast zouden binden 
met nieuwe touwen, waarmee geen werk is gedaan, dan zou ik zwak 
worden en zijn als ieder ander mens. 12 Toen nam Delila nieuwe 
touwen, bond hem daarmee vast en zei tegen hem: De Filistijnen over 
je, Simson! terwijl men in een kamer in een hinderlaag lag. Hij brak de 
touwen echter van zijn armen als een draad. 13 En Delila zei tegen 
Simson: Tot nu toe heb je mij bedrogen en leugens tegen mij gespro-
ken. Vertel mij nu toch waarmee je vastgebonden zou kunnen worden! 
En hij zei tegen haar: Als je de zeven haarlokken van mijn hoofd zou 
verweven met de schering van een weefgetouw. 14 En zij maakte ze 
vast met een pin en zei tegen hem: De Filistijnen over je, Simson! 
Toen ontwaakte hij uit zijn slaap en trok de pin los van het weefge-
touw en de schering. 15 Daarop zei zij tegen hem: Hoe kun je zeggen: 
Ik heb je lief, terwijl je hart niet met mij is? Je hebt mij nu drie keer 
bedrogen en mij niet verteld waarin je grote kracht ligt. 16 En het 
gebeurde, toen zij alle dagen zo met haar woorden bij hem aandrong 
en hem lastigviel, dat zijn ziel het niet langer verdragen kon, tot ster-
vens toe. 17 Toen vertelde hij haar alles en zei tegen haar: Er is nooit 
een scheermes op mijn hoofd gekomen, want ik ben als nazireeër aan 
God gewijd, van mijn moeders buik af. Als ik geschoren zou worden, 
dan zou mijn kracht van mij wijken en zou ik zwak worden, en als alle 
mensen zijn. 18 Toen Delila nu zag dat hij haar alles verteld had, 
stuurde zij een bode en liet zij de Filistijnse stadsvorsten roepen, en zei: 
Kom ditmaal hierheen, want hij heeft mij alles verteld. En de Filistijnse 
stadsvorsten kwamen naar haar toe en brachten het geld mee. 
19 Daarna liet zij hem op haar knieën slapen, riep een man en liet hem 
de zeven haarlokken van zijn hoofd afscheren. En zij begon hem te 
vernederen en zijn kracht week van hem. 20 En zij zei: De Filistijnen 
over je, Simson! Hij ontwaakte uit zijn slaap en zei: Ik zal net als de 
andere keren vrijkomen en hen van mij afschudden. Hij wist namelijk 
niet dat de HEERE van hem geweken was. 21 Toen grepen de Filistij-
nen hem en staken hem de ogen uit. En zij voerden hem af naar Gaza 
en bonden hem met twee bronzen kettingen. En hij maalde meel in de 
gevangenis.  
22 Maar het haar van zijn hoofd begon weer te groeien, zoals toen hij 
geschoren werd. 23 En de Filistijnse stadsvorsten verzamelden zich om 
een groot offer te brengen aan hun god Dagon en om vrolijk te zijn.  
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23 ‘Onze god heeft onze vijand Simson aan ons uitgeleverd,’ verklaar-
den de Filistijnse vorsten, en daarom hielden ze een groot offerfeest ter 
ere van hun god Dagon. 24 Bij het zien van Simson juichte het volk:  
‘Geloofd zij onze god, want hij levert aan ons uit  
onze vijand, die ons land verwoestte,  
onze vijand, die zo velen van ons doodde.’  
Ze waren in een steeds vrolijker stemming geraakt, en ten slotte had 
iemand voorgesteld: ‘Laten we Simson erbij halen, dan kunnen we 
lachen.’ Simson werd uit de gevangenis gehaald en moest om de feest-
gangers te vermaken tussen de zuilen van de tempel gaan staan. 26 Hij 
vroeg aan de jongen die hem geleidde: ‘Zet me zo neer dat ik de zuilen 
kan aanraken waarop de tempel rust, dan kan ik daartegen steunen.’ 27 
De tempel was vol mensen, onder wie de Filistijnse stadsvorsten, en er 
waren ook nog zo’n drieduizend mannen en vrouwen op het dak 
geklommen om naar Simson te kijken en hem uit te jouwen. 28 Maar 
Simson riep de HEER om hulp en bad: ‘HEER, mijn God, denk toch 
aan mij! Geef me alstublieft nog eenmaal genoeg kracht, zodat ik me 
voor minstens één van mijn beide ogen op de Filistijnen kan wreken.’ 
29 Voorzichtig betastte hij de twee middelste steunpilaren van de 
tempel, zette zich met beide handen schrap 30 en riep uit: ‘Mijn dood 
zal de dood zijn van de Filistijnen!’ Toen duwde hij uit alle macht. De 
tempel stortte in en alle aanwezigen, ook de stadsvorsten, werden 
bedolven. Zo maakte Simson bij zijn dood meer slachtoffers dan tij-
dens zijn hele leven.  
31 Zijn verwanten, zijn hele familie van vaderskant, kwamen naar 
Gaza om zijn lichaam op te halen. Ze namen het mee en begroeven het 
tussen Sora en Estaol, in het graf van zijn vader Manoach. Twintig jaar 
lang had hij Israël geleid. 

En zij zeiden: Onze god heeft onze vijand Simson in onze hand gege-
ven. 24 En toen het volk hem zag, prezen zij hun god, want zij zeiden: 
Onze god heeft onze vijand in onze hand gegeven: de man die ons land 
verwoest heeft, en die onze gesneuvelden talrijk heeft gemaakt. 25 En 
het gebeurde, toen hun hart vrolijk was, dat zij zeiden: Roep Simson 
en laat hem ons vermaken. En zij riepen Simson uit de gevangenis en 
hij vermaakte hen. En zij lieten hem tussen de pilaren staan. 26 Toen 
zei Simson tegen de jongen die hem bij de hand hield: Laat mij gaan 
en laat mij de pilaren betasten, waarop het huis gevestigd is, zodat ik 
daartegen kan leunen. 27 Nu was het huis vol mannen en vrouwen. 
Ook waren alle Filistijnse stadsvorsten daar. En op het dak waren 
ongeveer drieduizend mannen en vrouwen, die toekeken terwijl 
Simson hen vermaakte. 28 Toen riep Simson tot de HEERE en zei: 
Heere, HEERE! Denk toch aan mij en maak mij toch alleen nog deze 
keer sterk, o God, zodat ik me met één slag op de Filistijnen kan wre-
ken voor mijn twee ogen. 29 En Simson greep de twee middelste 
pilaren, waarop het huis gevestigd was en waarop dat steunde: de ene 
met zijn rechterhand en de andere met zijn linkerhand. 30 Vervolgens 
zei Simson: Moge mijn ziel sterven mét de Filistijnen! Hij boog zich 
met kracht en het huis viel op de stadsvorsten en op al het volk dat 
daarin was. En de doden die hij in zijn sterven heeft gedood, waren 
talrijker dan die hij in zijn leven gedood had.  
31 Toen kwamen zijn broeders en heel zijn familie en zij namen hem 
op, voerden hem mee en begroeven hem tussen Zora en Esthaol, in het 
graf van zijn vader Manoach. En hij had twintig jaar als richter leiding 
gegeven aan Israël. 

 

Dag 7  Ruth 1:14-18 en 2:5-23. Ruths toewijding aan God en kennismaking met Boaz 

14 Opnieuw begonnen zij te huilen. Orpa kuste haar schoonmoeder 
vaarwel, maar Ruth week niet van haar zijde. 15 ‘Kijk, je schoonzuster 
gaat terug naar haar volk en haar god,’ zei Noömi, ‘ga haar toch ach-
terna!’ 16 Maar Ruth antwoordde: ‘Vraag me toch niet langer u te 
verlaten en terug te gaan, weg van u. Waar u gaat, zal ik gaan, waar u 
slaapt, zal ik slapen; uw volk is mijn volk en uw God is mijn God. 
17 Waar u sterft, zal ook ik sterven, en daar zal ik begraven worden. 
De HEER is mijn getuige: alleen de dood zal mij van u scheiden!’ 
18 Noömi zag dat Ruth vastbesloten was om met haar mee te gaan en 
drong niet langer aan.  
 
5 Boaz vroeg de voorman van zijn maaiers: ‘Bij wie hoort die jonge 
vrouw daar?’ 6 De man antwoordde: ‘Dat is de Moabitische vrouw die 
met Noömi is teruggekeerd. 7 Toen ze hier aankwam zei ze: “Ik zou 
graag achter de maaiers aan willen gaan om aren te lezen bij de scho-
ven,” en nu is ze hier al de hele dag, vanaf de vroege ochtend – ze heeft 
maar even gezeten.’ 8 Daarop zei Boaz tegen Ruth: ‘Luister goed, mijn 
dochter. Je moet niet naar een andere akker gaan om aren te lezen; ga 
hier niet weg maar blijf dicht bij de vrouwen die voor mij werken. 
9 Volg ze op de voet en houd je ogen gericht op het veld waar gemaaid 
wordt. Ik zal mijn mannen zeggen je niet lastig te vallen. Als je dorst 
hebt, ga dan naar de kruiken en drink van het water dat ze daar schep-
pen.’ 10 Ze knielde, boog diep voorover en zei: ‘Waaraan heb ik het te 
danken dat u zo goed voor mij bent, terwijl ik toch maar een vreemde-
ling ben?’ 11 En Boaz antwoordde: ‘Meer dan eens is mij verteld over 
alles wat je voor je schoonmoeder hebt gedaan na de dood van je man: 
dat je je vader en moeder en je geboorteland hebt verlaten en naar een 
volk bent gegaan dat je volkomen onbekend was. 12 Moge de HEER 
je daarvoor rijkelijk belonen – de HEER, de God van Israël, onder 
wiens vleugels je een toevlucht hebt gezocht.’ 13 ‘Ik dank u, heer,’ zei 
ze, ‘want u hebt zich mijn lot aangetrokken en mij moed ingesproken, 
terwijl ik niet eens bij u in dienst ben.’ 14 Toen het etenstijd was zei 
Boaz tegen haar: ‘Kom maar hier en neem een stuk brood en doop het 
in de wijn.’ Ze ging naast de maaiers zitten, en hij gaf haar geroosterd  

14 Toen begonnen zij opnieuw luid te huilen. En Orpa kuste haar 
schoonmoeder, maar Ruth klampte zich aan haar vast. 15 Daarom zei 
zij: Zie, je schoonzuster is teruggekeerd naar haar volk en naar haar 
goden. Keer ook terug, je schoonzuster achterna. 16 Maar Ruth zei: 
Dring er bij mij niet langer op aan u te verlaten en terug te gaan, bij u 
vandaan. Want waar u heen gaat, zal ik ook gaan, en waar u overnacht, 
zal ik overnachten. Uw volk is mijn volk en uw God mijn God. 
17 Waar u sterft, zal ik sterven, en daar zal ik begraven worden. De 
HEERE mag zó en nog veel erger doen: voorzeker, alleen de dood zal 
scheiding maken tussen mij en u. 18 Toen zij zag dat zij zich vast voor-
genomen had met haar mee te gaan, hield zij op tot haar te spreken. 
 
5 Daarop zei Boaz tegen zijn knecht die over de maaiers aangesteld was: 
Wie behoort deze jonge vrouw toe? 6 De knecht die over de maaiers 
aangesteld was, antwoordde en zei: Dat is de Moabitische jonge vrouw 
die met Naomi teruggekeerd is uit het land Moab. 7 Zij zei: Laat mij 
toch aren rapen en verzamelen tussen de schoven, achter de maaiers. Zo 
is zij gekomen en zij is gebleven van vanmorgen af tot nu toe. Zij heeft 
bijna niet binnen gezeten. 8 Toen zei Boaz tegen Ruth: U hebt het 
gehoord, nietwaar, mijn dochter? Ga niet op een andere akker aren 
rapen. Ook moet u hier niet weggaan, maar u moet dicht bij de meisjes 
blijven die voor mij werken. 9 Uw ogen moeten op de akker gericht zijn 
die zij aan het maaien zijn en u moet achter hen aan gaan. Heb ik de 
knechten niet geboden dat zij u niet aanraken? Als u dorst hebt, mag u 
naar de watervaten gaan en drinken van wat de knechten zullen schep-
pen. 10 Toen wierp zij zich met het gezicht ter aarde, boog zich naar de 
grond en zei tegen hem: Waarom heb ik genade gevonden in uw ogen, 
dat u naar mij omziet, terwijl ik een buitenlandse ben? 11 Boaz ant-
woordde en zei tegen haar: Het is mij allemaal verteld, alles wat u na de 
dood van uw man voor uw schoonmoeder gedaan hebt, en hoe u uw 
vader en uw moeder en uw geboorteland hebt verlaten en naar een volk 
bent gegaan dat u voorheen niet kende. 12 Moge de HEERE uw daad 
vergelden, en moge uw loon volkomen zijn van de HEERE, de God van 
Israël, onder Wiens vleugels u gekomen bent om toevlucht te nemen. 
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graan. Ze at tot ze genoeg had en ze hield zelfs nog over. 15 Toen ze 
weer opstond om te gaan werken, gaf Boaz zijn mannen de volgende 
opdracht: ‘Laat haar ook tussen de schoven aren lezen, zeg daar niets 
van. 16 Integendeel, jullie moeten juist wat halmen voor haar uit de 
bundels trekken en die laten liggen, zodat zij ze op kan rapen. Verwijt 
haar dus niets.’ 17 Zij werkte tot de avond op het veld en sloeg de 
korrels uit de aren die ze geraapt had. Het was ongeveer een efa gerst. 
18 Ze pakte het op en ging terug naar de stad.  
Toen Noömi zag hoeveel ze verzameld had, en toen Ruth haar ook nog 
gaf wat ze van het middagmaal had overgehouden, 19 riep ze uit: 
‘Waar heb jij vandaag aren gelezen, waar heb je gewerkt? Gezegend de 
man die zo goed voor jou geweest is!’ Ruth vertelde haar schoonmoe-
der dat de man bij wie ze die dag gewerkt had Boaz heette. 20 Toen zei 
Noömi tegen haar schoondochter: ‘Moge de HEER hem zegenen, 
want hij heeft trouw bewezen aan de levenden en aan de doden.’ En ze 
vervolgde: ‘Hij is een naaste verwant van ons en kan daarom zijn rech-
ten als losser laten gelden.’ 21 En Ruth, de Moabitische, zei: ‘Hij heeft 
ook nog tegen me gezegd dat ik bij zijn maaiers moest blijven totdat 
zijn hele oogst is binnengehaald.’ 22 ‘Het is goed dat je optrekt met de 
vrouwen op zijn land, mijn dochter,’ zei Noömi tegen Ruth, ‘want dan 
zal niemand je op een ander veld lastig kunnen vallen.’ 23 Ze bleef dus 
aren lezen bij de vrouwen die voor Boaz werkten, tot het einde van de 
gerste- en de tarweoogst. Al die tijd woonde ze bij haar schoonmoeder. 

13 En zij zei: Laat mij genade vinden in uw ogen, mijn heer, want u 
hebt mij getroost en u hebt naar het hart van uw dienares gesproken, 
hoewel ik niet ben als een van uw dienaressen. 14 Toen het etenstijd 
was, zei Boaz tegen haar: Kom er hier bij en eet van het brood en doop 
uw stukje brood in de zure wijn. Zo zat zij neer naast de maaiers, en hij 
reikte haar geroosterd koren aan. En zij at en werd verzadigd en hield 
nog over. 15 Toen zij opstond om weer aren te gaan rapen, gebood 
Boaz zijn knechten: Laat haar ook tussen de schoven rapen en val haar 
niet lastig. 16 Ja, laat ook opzettelijk voor haar wat vallen uit de bundels 
aren en laat het liggen, zodat zij het op kan rapen, en bestraf haar niet. 
17 Zo raapte zij aren op de akker tot de avond. En wat zij geraapt had, 
klopte ze uit. Het was ongeveer een efa gerst. 18 En zij pakte het op en 
kwam in de stad. Haar schoonmoeder zag wat zij geraapt had. Ook 
haalde zij tevoorschijn wat zij overgehouden had, toen ze genoeg gege-
ten had, en gaf het haar. 19 Vervolgens zei haar schoonmoeder tegen 
haar: Waar heb je vandaag aren geraapt en waar heb je gewerkt? Moge 
hij die naar je omgezien heeft, gezegend worden. En zij vertelde haar 
schoonmoeder bij wie zij gewerkt had en zei: De naam van de man bij 
wie ik vandaag gewerkt heb, is Boaz. 20 Toen zei Naomi tegen haar 
schoondochter: Moge hij, die zijn goedertierenheid niet onthouden 
heeft aan de levenden en aan de doden, gezegend worden door de 
HEERE. Verder zei Naomi tegen haar: Die man is nauw aan ons ver-
want, hij is een van onze lossers. 21 En Ruth, de Moabitische, zei: 
Bovendien heeft hij tegen mij gezegd: U moet dicht bij mijn knechten 
blijven, totdat zij met heel mijn oogst klaar zijn. 22 Naomi zei tegen 
haar schoondochter Ruth: Het is goed, mijn dochter, dat je met de 
meisjes die voor hem werken meegaat, zodat ze je op een andere akker 
niet lastigvallen. 23 Zo bleef zij dicht bij de meisjes van Boaz om aren te 
rapen, tot de gersteoogst en de tarweoogst voorbij waren. En zij bleef bij 
haar schoonmoeder. 

 

Dag 8 BS Ruth 3:1-18 en 4:1-22. Ruths huwelijksaanzoek en huwelijk met Boaz 

1 Op een dag zei Noömi, haar schoonmoeder: ‘Mijn dochter, zal ik 
niet een thuis voor je zoeken waar het je goed zal gaan? 2 Boaz, bij wie 
je gewerkt hebt, is zoals je weet familie van ons. Vanavond zal hij op de 
dorsvloer gerst wannen. 3 Baad je, wrijf je in met olie, kleed je aan en 
ga naar de dorsvloer. Zorg dat hij je niet ziet voordat hij klaar is met 
eten en drinken. 4 Als hij gaat slapen moet je goed opletten waar hij 
zich neerlegt, en dan moet je naar hem toe gaan, de deken aan zijn 
voeteneinde terugslaan en daar gaan liggen. Hij zal je dan wel vertellen 
wat je moet doen.’ 5 Ruth antwoordde: ‘Ik zal doen wat u mij zegt.’ 
6 Ze ging naar de dorsvloer en deed precies wat haar schoonmoeder 
haar had opgedragen.  
7 Boaz at en dronk, voelde zich voldaan, en legde zich te slapen tegen 
een hoop gerst. Toen kwam Ruth stilletjes naar hem toe, sloeg de 
deken aan zijn voeteneinde terug en ging liggen. 8 Midden in de nacht 
schrok hij wakker, draaide zich om en zag een vrouw aan zijn voeten-
einde liggen. 9 ‘Wie is daar?’ vroeg hij. ‘Ik ben het, Ruth,’ zei ze. ‘Wilt 
u mij bij u nemen, want u kunt voor ons als losser optreden.’ 10 ‘Moge 
de HEER je zegenen, mijn dochter,’ zei hij. ‘Dit getuigt van nog meer 
trouw dan wat je voorheen al hebt gedaan. Je hebt niet omgekeken 
naar jongere mannen, arm of rijk. 11 Daarom, mijn dochter, wees niet 
bang. Ik zal doen wat je van me vraagt; iedereen in de stad weet im-
mers dat je een bijzondere vrouw bent. 12 Maar al is het waar dat ik 
jullie kan helpen, er is nog iemand anders voor wie dat geldt, en hij 
staat dichter bij jullie dan ik. 13 Blijf vannacht hier. Als morgenoch-
tend blijkt dat die man als losser wil optreden is het goed, maar als hij 
dat niet wil, dan doe ik het, zo waar de HEER leeft. Blijf hier nu maar 
liggen, tot het ochtend wordt.’ 14 En zij bleef tot de ochtend aan zijn 
voeteneinde liggen.  
 

1 En Naomi, haar schoonmoeder, zei tegen haar: Mijn dochter, zou ik 
geen plaats van rust voor je zoeken, waar het je goed zal gaan? 
2 Welnu, is Boaz, bij wiens meisjes je geweest bent, geen bloedverwant 
van ons? Zie, hij gaat vannacht op de dorsvloer gerst wannen. 3 Was je 
dan en zalf je en doe je beste kleren aan en ga naar de dorsvloer, maar 
zorg ervoor dat je niet door de man wordt opgemerkt, voordat hij klaar 
is met eten en drinken. 4 En het zal gebeuren als hij gaat liggen, zorg 
dan dat je de plaats weet waar hij ligt. Ga er dan heen, sla de deken aan 
zijn voeteneind op en ga liggen. Dan zal hij je zelf vertellen wat je doen 
moet. 5 Zij zei tegen haar: Alles wat u zegt, zal ik doen. 6 Daarop ging 
zij naar de dorsvloer en deed overeenkomstig alles wat haar schoon-
moeder haar geboden had.  
7 Toen Boaz gegeten en gedronken had en zijn hart vrolijk was, kwam 
hij en ging liggen aan de rand van de korenhoop. Daarna kwam zij 
stilletjes, sloeg de deken aan zijn voeteneind op en ging liggen. 8 En 
het gebeurde midden in de nacht dat de man schrok en om zich heen 
greep. En zie, er lag een vrouw aan zijn voeteneind. 9 En hij zei: Wie 
bent u? En zij zei: Ik ben Ruth, uw dienares. Spreid uw vleugel over uw 
dienares uit, want u bent de losser. 10 En hij zei: Gezegend bent u 
door de HEERE, mijn dochter! U hebt met deze laatste blijk van 
goedertierenheid van u de eerste nog overtroffen, doordat u geen jon-
gemannen nagelopen bent, geen arme en geen rijke. 11 En nu, mijn 
dochter, wees niet bevreesd. Alles wat u gezegd hebt, zal ik voor u 
doen, want ieder in de poort van mijn volk weet dat u een deugdelijke 
vrouw bent. 12 Nu dan, het is waar dat ik een losser ben, maar er is 
nog een losser, nauwer verwant dan ik. 13 Overnacht vannacht hier. 
Als het morgenochtend gebeurt dat hij u lost, goed, laat hem lossen. 
Als hij echter niet geneigd is u te lossen, dan zal ík u lossen, zo waar de 
HEERE leeft. Ga nu maar liggen tot de morgen. 14 Zo lag zij tot de 
morgen aan zijn voeteneinde.  
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Voordat het zo licht werd dat men iemand herkennen kon, stond ze 
op, want hij wilde niet dat bekend werd dat ze op de dorsvloer was 
geweest. 15 Hij zei: ‘Pak je omslagdoek en houd hem open.’ Dat deed 
ze, en hij goot er zes maten gerst in en hielp haar dit alles op te tillen. 
Daarna ging hij naar de stad. 16 Zij ging naar haar schoonmoeder, die 
haar vroeg hoe het haar was vergaan. Ruth vertelde haar wat Boaz voor 
haar gedaan had. 17 ‘Deze zes maten gerst heeft hij me gegeven, 
“want,” zei hij, “je moet niet met lege handen bij je schoonmoeder 
aankomen.”’ 18 Daarop zei Noömi: ‘Blijf hier dan maar rustig wachten 
tot je weet hoe het afloopt, mijn dochter, want ik weet zeker dat deze 
man niet zal rusten voordat hij de zaak geregeld heeft.’  
1 Boaz was intussen naar de poort gegaan en daar gaan zitten. Toen 
kwam de man voorbij van wie hij gesproken had – zijn naam is niet 
van belang – en hij zei: ‘Kom hier even bij me zitten.’ De man deed 
wat hem gevraagd werd. 2 Ook vroeg Boaz tien stadsoudsten plaats te 
nemen, en ook zij gingen zitten. 3 Toen zei hij tegen de man die ook 
als losser kon optreden: ‘Het stuk land van onze broeder Elimelech 
wordt door Noömi, die teruggekeerd is uit Moab, verkocht. 4 Ik meen 
dan ook u het volgende te moeten meedelen: U kunt het stuk land 
kopen ten overstaan van de hier aanwezigen en ten overstaan van de 
oudsten van het volk. Als u van plan bent uw rechten te doen gelden, 
dan kunt u dat doen, zo niet dan moet u mij dat laten weten. U bent 
de eerste die hiervoor in aanmerking komt, en ik kom na u.’ ‘Ik zal 
mijn rechten doen gelden,’ zei de man. 5 Daarop zei Boaz: ‘Wanneer u 
het stuk land koopt van Noömi, koopt u het ook van Ruth, de wedu-
we uit Moab, en zal de naam van haar overleden man voortleven op 
zijn land.’ 6 Toen zei de man: ‘Dan kan ik mijn rechten niet doen 
gelden, want dat zou ten koste gaan van mijn eigen familiebezit. 
Neemt u het maar van mij over, want ik kan het me niet veroorloven. 
7-8 Koopt u het land maar!’ en hij trok zijn sandaal uit. Als vroeger een 
dergelijke koop of ruil rechtsgeldig gemaakt moest worden, bestond er 
in Israël het gebruik dat men zijn sandaal uittrok en die aan de ander 
gaf. Zo werd een dergelijke zaak in Israël bekrachtigd.) 9 Daarop sprak 
Boaz tot de oudsten en alle anderen die daar waren: ‘U bent er vandaag 
getuige van dat ik van Noömi het gehele bezit van Elimelech en dat 
van Kiljon en Machlon koop. 10 Daarmee neem ik ook Ruth tot 
vrouw, de Moabitische, de vrouw van Machlon, om de naam van haar 
overleden man te laten voortleven op zijn land. Zo zal zijn naam niet 
verloren gaan bij zijn verwanten en de inwoners van de stad. U bent 
daar vandaag getuige van.’ 11 ‘Ja,’ zeiden de oudsten en allen die bij de 
poort aanwezig waren, ‘daarvan zijn wij getuige. De HEER geve dat de 
vrouw die in uw huis komt zal zijn als Rachel en Lea, die beiden het 
huis van Israël groot hebben gemaakt, zodat ook u groot zult zijn in 
Efrata en uw naam in Betlehem zal voortbestaan. 12 Moge uw huis 
worden als het huis van Peres, de zoon van Tamar en Juda, en wel door 
de kinderen die de HEER u bij deze jonge vrouw zal geven.’ Daarna 
nam Boaz Ruth bij zich, zij werd zijn vrouw, en hij sliep met haar. De 
HEER liet haar zwanger worden en ze baarde een zoon. 14 De vrou-
wen zeiden tegen Noömi: ‘Geprezen zij de HEER, die jou vandaag 
iemand gegeven heeft die voor je zorgen zal. Moge zijn naam in Israël 
blijven voortbestaan! 15 Hij zal je je levensvreugde teruggeven en je 
onderhouden als je oud bent, want je schoondochter, die je liefheeft en 
die meer waard is dan zeven zonen, heeft hem gebaard.’ 16 Noömi 
nam de jongen op haar schoot en bleef hem vanaf dat moment verzor-
gen. 17 De buurvrouwen gaven hem zijn naam. ‘Noömi heeft een 
zoon gekregen,’ zeiden ze, en ze noemden hem Obed. Hij is de vader 
van Isaï, die de vader is van David. 
18 Dit zijn de nakomelingen van Peres: Peres verwekte Chesron, 19 
Chesron verwekte Ram, Ram verwekte Amminadab, 20 Amminadab 
verwekte Nachson, Nachson verwekte Salmon, 21 Salmon verwekte 
Boaz, Boaz verwekte Obed, 22 Obed verwekte Isaï, en Isaï verwekte 
David. 

En zij stond op, voordat men elkaar kon herkennen, want hij zei: Het 
mag niet bekend worden dat er een vrouw op de dorsvloer gekomen is. 
15 Verder zei hij: Geef de omslagdoek die u draagt, en houd hem op. 
En zij hield hem op. En hij mat zes maten gerst af en legde die op haar. 
Vervolgens ging hij de stad in. 16 Toen kwam zij bij haar schoonmoe-
der, en die zei: Wie ben je, mijn dochter? En zij vertelde haar alles wat 
de man voor haar gedaan had. 17 Verder zei zij: Deze zes maten gerst 
heeft hij mij gegeven, want hij zei tegen mij: Kom niet met lege han-
den bij uw schoonmoeder. 18 Toen zei Naomi: Ga rustig zitten, mijn 
dochter, tot je weet hoe de zaak uit zal vallen, want die man zal niet 
rusten, voordat hij vandaag nog deze zaak tot een einde heeft gebracht.  
6 1 Intussen ging Boaz naar de poort en ging daar zitten. En zie, de 
losser over wie Boaz gesproken had, kwam voorbij. Toen zei hij: Kom 
eens hier en ga hier zitten, u daar, hoe u ook heet. En hij kwam daar-
heen en ging zitten. 2 En hij haalde tien mannen uit de oudsten van de 
stad, en zei: Gaat u hier zitten. En zij gingen zitten. 3 Toen zei hij 
tegen de losser: Het stuk land dat van onze broeder Elimelech was, 
heeft Naomi, die uit het land Moab teruggekomen is, verkocht. 4 En 
ík heb gezegd: Ik zal het u ter ore doen komen door te zeggen: Koop 
het, in aanwezigheid van de inwoners en in aanwezigheid van de oud-
sten van mijn volk. Als u het wilt lossen, los het. En als u het niet wilt 
lossen, vertel het mij dan, zodat ik het weet. Want er is niemand om 
het te lossen, behalve u, en ik na u. Toen zei hij: Ik zal het lossen. 
5 Maar Boaz zei: Op de dag dat u het land van de hand van Naomi 
koopt, koopt u het ook van Ruth, de Moabitische, de vrouw van de 
gestorvene, om de naam van de gestorvene over zijn erfelijk bezit in 
stand te houden. 6 Toen zei de losser: Ik kan het voor mij niet lossen, 
anders zou ik mijn erfelijk bezit te gronde richten. Neemt ú voor uw 
rekening wat ik zou moeten lossen, want ik kan het niet lossen. 7 Nu 
was het vroeger in Israël bij lossing en bij ruil de gewoonte om de hele 
zaak te bevestigen: iemand trok zijn schoen uit en gaf die aan zijn 
naaste; en dit diende als bewijs in Israël. 8 Dus zei de losser tegen Boaz: 
Koopt u het voor uzelf. En hij trok zijn schoen uit. 9 Toen zei Boaz 
tegen de oudsten en heel het volk: U bent vandaag getuigen dat ik van 
de hand van Naomi alles gekocht heb wat van Elimelech geweest is, en 
alles wat van Chiljon en Machlon geweest is. 10 Daarbij neem ik voor 
mijzelf Ruth, de Moabitische, de vrouw van Machlon, tot vrouw om 
de naam van de gestorvene over zijn erfelijk bezit in stand te houden, 
opdat de naam van de gestorvene niet zal worden uitgewist onder zijn 
broeders en in de poort van zijn woonplaats. U bent vandaag getuigen. 
11 En heel het volk dat in de poort was en de oudsten zeiden: Wij zijn 
getuigen. Moge de HEERE deze vrouw, die in uw huis komt, maken 
als Rachel en Lea, die beiden het huis van Israël gebouwd hebben. Doe 
krachtige daden in Efratha en maak uw naam beroemd in Bethlehem. 
12 En moge uw huis worden als het huis van Perez, die Tamar aan 
Juda baarde, door het nageslacht dat de HEERE u uit deze jonge 
vrouw geven zal. 13 Zo nam Boaz Ruth en zij werd hem tot vrouw, en 
hij kwam bij haar. En de HEERE gaf haar dat zij zwanger werd en een 
zoon baarde. 14 Toen zeiden de vrouwen tegen Naomi: Geloofd zij de 
HEERE, Die niet heeft nagelaten om u vandaag een losser te geven. 
Moge zijn naam beroemd worden in Israël! 15 Hij zal er voor u zijn 
om u te verkwikken en u in uw ouderdom te onderhouden. Want uw 
schoondochter, die u liefheeft, heeft hem gebaard, zij die beter voor u 
is dan zeven zonen. 16 En Naomi nam het kind en zette het op haar 
schoot. En zij werd zijn verzorgster. 17 En de buurvrouwen gaven hem 
een naam. Zij zeiden: Bij Naomi is een zoon geboren. En zij gaven 
hem de naam Obed. Hij is de vader van Isaï, de vader van David.  
18 Dit nu zijn de afstammelingen van Perez: Perez verwekte Hezron, 
19 Hezron verwekte Ram, Ram verwekte Amminadab, 20 Amminadab 
verwekte Nahesson, Nahesson verwekte Salma, 21 Salma verwekte 
Boaz, Boaz verwekte Obed, 22 Obed verwekte Isaï, en Isaï verwekte 
David. 
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Dag 9  1 Samuël 2:12-36. Het wangedrag van de zonen van rechter Eli 

12 De zonen van Eli waren een stel afpersers. Ze trokken zich niets van 
de HEER aan 13 en maakten misbruik van de rechten die aan het 
priesterambt verbonden zijn. Wanneer iemand een offerdier liet slach-
ten, dan kwam er als het vlees gaar was een priesterknecht met een 
drietandige vork. 14 Daarmee prikte hij in de pot, de pan, de ketel of 
de schaal, en alles wat aan de vork bleef hangen, eigende de priester 
zich toe. Zo verging het alle Israëlieten die in Silo kwamen offeren. 
15 Sterker nog, soms kwam de priesterknecht al voor er rook van het 
vet opsteeg eisen: ‘Geef het vlees aan de priester om het te roosteren. 
Maar wel rauw; gestoofd vlees wil hij niet!’ 16 Als dan degene die aan 
het offeren was antwoordde: ‘Wacht tenminste tot er rook van het vet 
komt, dan kunt u nemen wat u hebben wilt,’ zei de knecht: ‘Geef op! 
Anders neem ik het met geweld!’ 17 De HEER nam het wangedrag 
van Eli’s zonen zeer hoog op; ze toonden geen eerbied voor de gaven 
die de HEER toekwamen.  
18 De kleine Samuel diende de HEER, en droeg daarbij een linnen 
priesterhemd. 19 Zijn moeder maakte ieder jaar een nieuw manteltje 
voor hem, dat ze meebracht wanneer zij en haar man hun jaarlijkse 
offer kwamen brengen. 20 Eli zegende Elkana en zijn vrouw met de 
woorden: ‘Moge de HEER u bij deze vrouw nog andere kinderen 
geven, in plaats van de jongen die zij aan de HEER heeft afgestaan.’ 
Dan gingen ze weer terug naar huis. 21 De HEER zag inderdaad naar 
Hanna om: ze werd opnieuw zwanger en baarde nog vijf kinderen, drie 
zonen en twee dochters, terwijl de jonge Samuel dicht bij de HEER 
opgroeide.  
22 Inmiddels was Eli op hoge leeftijd gekomen. Van tijd tot tijd be-
reikten hem geruchten over wat zijn zonen de Israëlieten allemaal 
aandeden, en dat ze zelfs sliepen met de vrouwen die dienstdeden bij 
de ingang van de ontmoetingstent. 23 Dan verweet hij hun: ‘Waarom 
misdragen jullie je zo? Van alle kanten hoor ik slechte dingen over 
jullie. 24 Het is niet veel fraais wat het volk van de HEER over jullie te 
vertellen heeft. Zo gaat het niet langer! 25 Wanneer mensen elkaar 
kwaad doen, kan God als scheidsrechter optreden, maar wanneer 
mensen zondigen tegen de HEER, wie zal dan voor hen pleiten?’ Maar 
de zonen weigerden naar hun vader te luisteren; de HEER had name-
lijk besloten hen te doden. 26 Intussen groeide Samuel verder op. Hij 
was zeer geliefd, zowel bij de HEER als bij de mensen.  
Profetie tegen Eli en zijn nakomelingen  
Ten slotte kwam een godsman tegen Eli zeggen: ‘Dit zegt de HEER: 
Heb ik mij destijds in Egypte niet aan jouw voorouders geopenbaard, 
toen zij bij de farao werden vastgehouden? 28 Uit alle stammen van 
Israël heb ik jouw voorouders gekozen om priester te worden. Zij 
mogen mijn altaar betreden, reukoffers brengen en in het heiligdom 
het priestergewaad dragen. Ook heb ik hun een deel geschonken van 
de offergaven van de Israëlieten. 29 Maar jullie gaan je te buiten aan 
het vlees en het brood dat volgens mijn voorschrift bij het heiligdom 
wordt geofferd. Kennelijk sla je je zonen hoger aan dan mij, want je 
mest jezelf vet door steeds het beste deel op te eisen van de offers die 
mijn volk Israël mij brengt. 30 Welnu – spreekt de HEER, de God van 
Israël –, ooit heb ik plechtig verklaard dat jouw familie mij van vader 
op zoon terzijde zou staan. Maar nu – spreekt de HEER – kom ik 
daarvan terug. Wie mij hoogachten acht ik hoog, maar verachtelijk zijn 
zij die mij geringschatten! 31 Er komt een dag dat ik jou en je familie 
machteloos maak; niemand van hen zal nog een hoge leeftijd bereiken. 
32 Met lede ogen zul je moeten aanzien dat er in jouw familie nooit 
meer iemand rustig oud wordt, terwijl het Israël voor de wind gaat. 
33 Niemand van jouw familie, op één enkeling na, zal mijn altaar nog 
betreden. Je ogen zullen dof worden van verdriet en je leven zal alle 
glans verliezen. Al je mannelijke nakomelingen zal ik laten sterven in 
de kracht van hun leven. 34 Ten teken van dit alles zullen je beide 
zonen Chofni en Pinechas op één dag sterven. 35 Als priester zal ik 
iemand aanstellen die mij trouw is en al mijn wensen en verlangens 
uitvoert. Zijn familie zal ik laten voortbestaan, en hij zal degene die op  

12 De zonen van Eli echter waren verdorven mannen; zij kenden de 
HEERE niet. 13 Want de handelwijze van deze priesters met het volk 
was aldus: wanneer iemand een offer bracht, kwam de knecht van de 
priester, terwijl het vlees kookte, met een drietandige vork in zijn hand, 
14 stak die in de kookpot, in de ketel, in de pan of in de pot, en alles 
wat de vork dan optrok, nam de priester voor zichzelf. Zo deden zij 
met al de Israëlieten die daar in Silo kwamen. 15 Ook vóór zij het vet 
in rook lieten opgaan, kwam de knecht van de priester en zei tegen de 
man die het offer bracht: Geef dat vlees om te braden aan de priester, 
want hij wil geen gekookt vlees van u aannemen, maar rauw. 16 En 
wanneer die man tegen hem zei: Zij moeten dat vet beslist eerst in rook 
laten opgaan; neem daarna maar voor uzelf zoals uw ziel verlangt, dan 
zei hij tegen hem: Nee, u moet het nú geven, en zo niet, dan neem ik 
het met geweld. 17 Zo was de zonde van deze jongemannen voor het 
aangezicht van de HEERE erg groot, want de mensen verwierpen 
hierdoor het offer van de HEERE.  
18 Maar Samuel diende voor het aangezicht van de HEERE. Hij was 
een jongen, gekleed in een linnen priesterhemd. 19 Zijn moeder maak-
te van jaar tot jaar een klein bovenkleed voor hem en bracht hem dat, 
wanneer zij met haar man kwam om het jaarlijkse offer te brengen. 
20 Dan zegende Eli Elkana en zijn vrouw, en zei: Moge de HEERE u 
nageslacht geven uit deze vrouw, vanwege dat wat zij de HEERE 
gebeden heeft. Vervolgens gingen zij weer terug naar zijn woonplaats. 
21 En inderdaad zag de HEERE naar Hanna om. Zij werd zwanger en 
baarde drie zonen en twee dochters, en de jonge Samuel werd groot bij 
de HEERE.  
22 Eli nu was heel oud en hoorde alles wat zijn zonen heel Israël aan-
deden, en ook dat zij sliepen met de vrouwen die bij de ingang van de 
tent van ontmoeting dienst deden. 23 Hij zei tegen hen: Waarom doen 
jullie zulke dingen, zodat ik deze wandaden van jullie te horen krijg 
van dit hele volk? 24 Dit kan niet, mijn zonen! Nee, dit is geen goed 
bericht dat ik hoor; jullie laten het volk van de HEERE overtredingen 
begaan. 25 Wanneer een mens tegen een mens zondigt, zullen de 
goden hem oordelen; maar wanneer een mens tegen de HEERE zon-
digt, wie zal dan voor hem bidden? Maar zij luisterden niet naar de 
stem van hun vader, want de HEERE wilde hen doden. 26 En de 
jonge Samuel kreeg gaandeweg meer aanzien en gunst, zowel bij de 
HEERE als ook bij de mensen.  
27 Een man Gods kwam naar Eli, en zei tegen hem: Zo zegt de HEE-
RE: Heb Ik Mij niet duidelijk geopenbaard aan het huis van uw vader, 
toen zij in Egypte waren, in het huis van de farao? 28 Ik heb hem uit al 
de stammen van Israël voor Mij tot priester uitgekozen om op Mijn 
altaar te offeren, het reukwerk in rook te laten opgaan en de efod voor 
Mijn aangezicht te dragen; en Ik heb aan het huis van uw vader al de 
vuuroffers van de Israëlieten gegeven. 29 Waarom schopt u dan tegen 
Mijn slachtoffer en tegen Mijn graanoffer, dat Ik in Mijn woning gebo-
den heb, en eert u uw zonen meer dan Mij, door u vet te mesten met 
het beste van alle graanoffers van Mijn volk Israël? 30 Daarom spreekt 
de HEERE, de God van Israël: Ik had duidelijk gezegd: Uw huis en uw 
familie zullen voor eeuwig voor Mijn aangezicht wandelen. Maar nu 
spreekt de HEERE: Er is bij Mij geen sprake van, want wie Mij eren, zal 
Ik eren, maar wie Mij verachten, zullen zelf veracht worden. 31 Zie, de 
dagen komen dat Ik uw arm zal afhakken, en de arm van uw familie, 
zodat er geen oud man in uw huis zijn zal. 32 U zult de nood van Gods 
woning aanzien, in plaats van al het goede dat Hij Israël gedaan zou 
hebben; en er zal geen oude man in uw huis zijn, alle dagen. 33 Maar de 
man van uw huis die Ik niet van bij Mijn altaar zal uitroeien, zal er zijn 
om uw ogen te doen bezwijken en uw ziel te bedroeven; en het meren-
deel van uw huis zal sterven als mannen in de kracht van hun leven. 
34 Dit zal voor u het teken zijn dat over uw beide zonen, over Hofni en 
Pinehas, komen zal: op één dag zullen zij beiden sterven. 35 Ik zal voor 
Mij een trouwe priester doen opstaan; die zal doen zoals het in Mijn 
hart en Mijn ziel is. Voor hem zal Ik een blijvend huis bouwen, en hij  
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mijn aanwijzing gezalfd wordt getrouw terzijde staan. 36 Wie er dan 
nog van jouw familie over zijn, zullen hem nederig komen vragen om 
wat kleingeld en een stuk brood, met het verzoek: “Stel me alstublieft 
aan als hulppriester, zodat ik tenminste mijn brood kan verdienen.”’ 

zal alle dagen voor de ogen van Mijn gezalfde wandelen. 36 En het zal 
gebeuren dat al wie van uw huis overgebleven is, zal komen om zich 
voor hem neer te buigen voor een weinig geld en een rond brood, en 
zal zeggen: Neem mij toch aan voor een van de priesterdiensten, zodat 
ik een stuk brood om te eten zal hebben. 

 

Dag 10 1 Samuël 3:1-21. Samuël geroepen 

1 De jonge Samuel diende dus de HEER, onder de hoede van Eli. Er 
klonken in die tijd zelden woorden van de HEER en er braken geen 
visioenen door. 2 Op zekere nacht lag Eli op zijn slaapplaats. Zijn ogen 
waren dof geworden, hij kon bijna niet meer zien. 3 Samuel lag te 
slapen in het heiligdom van de HEER, bij de ark van God. De gods-
lamp was bijna uitgedoofd. 4 Toen riep de HEER Samuel. ‘Ja,’ ant-
woordde Samuel. 5 Hij liep snel naar Eli toe en zei: ‘Hier ben ik. U 
hebt me toch geroepen?’ Maar Eli antwoordde: ‘Ik heb je niet geroe-
pen. Ga maar slapen.’ Toen Samuel weer lag te slapen, 6 riep de 
HEER hem opnieuw. Samuel stond op, ging naar Eli en zei: ‘Hier ben 
ik. U hebt me toch geroepen?’ Maar Eli antwoordde: ‘Ik heb je niet 
geroepen, mijn jongen. Ga maar weer slapen.’ 7 Samuel had de HEER 
nog niet leren kennen, want de HEER had zich niet eerder aan hem 
bekendgemaakt door het woord tot hem te richten.  Opnieuw riep de 
HEER Samuel, voor de derde keer. Samuel stond op, ging naar Eli en 
zei: ‘Hier ben ik. U hebt me toch geroepen?’ Toen begreep Eli dat het 
de HEER was die de jongen riep. 9 Hij zei tegen Samuel: ‘Ga maar 
weer slapen. Wanneer je wordt geroepen, moet je antwoorden: 
“Spreek, HEER, uw dienaar luistert.”’ Samuel legde zich weer te sla-
pen, 10 en de HEER kwam bij hem staan en riep net als de voorgaan-
de keren: ‘Samuel! Samuel!’ En Samuel antwoordde: ‘Spreek, uw 
dienaar luistert.’ 11 Toen zei de HEER tot Samuel: ‘Let op! Ik ga in 
Israël iets doen waarvan ieder zo zal ophoren dat zijn beide oren tuiten! 
12 Als die tijd aanbreekt zal ik alles, maar dan ook alles ten uitvoer 
brengen wat ik Eli en zijn familie heb voorzegd. 13 Ik heb hem aange-
kondigd dat ik onherroepelijk het vonnis over zijn familie zou voltrek-
ken vanwege het wangedrag van zijn zonen: hij wist dat zij God min-
achtten, maar hij heeft ze niet terechtgewezen. 14 Daarom heb ik Eli’s 
familie gezworen dat hun schuld met geen enkel offer kan worden 
ingelost.’  
Samuel bleef tot de ochtend liggen en opende toen de deuren van het 
heiligdom van de HEER. Hij zag ertegen op om Eli te vertellen wat hij 
had gehoord. 16 Maar Eli riep hem bij zich: ‘Samuel, mijn jongen, 
kom eens hier!’ ‘Hier ben ik,’ antwoordde Samuel, 17 en Eli vroeg: 
‘Wat heeft hij tegen je gezegd? Probeer niet het voor me te verbergen. 
God mag met je doen wat hij wil, als je ook maar iets achterhoudt van 
wat hij tegen je heeft gezegd!’ 18 Zonder iets achter te houden vertelde 
Samuel hem alles wat hij had gehoord, en Eli zei: ‘Hij is de HEER. 
Laat hij doen wat hij het beste vindt.’  
19 Samuel groeide op. De HEER stond hem bij en bracht alles in 
vervulling wat hij had voorzegd. 20 Daardoor kwam iedereen in Israël, 
van Dan tot Berseba, tot de erkenning dat Samuel door de HEER als 
profeet was aangewezen. 21 In de jaren daarna bleef de HEER in Silo 
verschijnen. Hij maakte zich daar aan Samuel bekend door het woord 
tot hem te richten. 

1 En de jonge Samuel diende de HEERE onder toezicht van Eli. Het 
woord van de HEERE was schaars in die dagen; er was geen visioen dat 
in de openbaarheid kwam. 2 Het gebeurde op zekere dag, toen Eli op 
zijn slaapplaats lag – zijn ogen begonnen zwak te worden, zodat hij niet 
meer kon zien – 3 en toen ook Samuel zich te slapen gelegd had, voor-
dat de lamp van God gedoofd werd in de tempel van de HEERE, waar 
de ark van God was, 4 dat de HEERE Samuel riep. En hij zei: Zie, hier 
ben ik. 5 Hij snelde naar Eli en zei: Zie, hier ben ik, want u hebt mij 
geroepen. Maar die zei: Ik heb niet geroepen, ga terug en ga weer liggen. 
En hij ging weg en ging weer liggen. 6 Toen riep de HEERE Samuel 
opnieuw; Samuel stond op, ging naar Eli en zei: Zie, hier ben ik, want u 
hebt mij geroepen. Hij zei echter: Ik heb niet geroepen, mijn zoon; ga 
terug en ga weer liggen. 7 Nu kende Samuel de HEERE nog niet; het 
woord van de HEERE was nog niet aan hem geopenbaard. 8 Toen riep 
de HEERE Samuel opnieuw, voor de derde keer, en hij stond op, ging 
naar Eli en zei: Zie, hier ben ik, want u hebt mij geroepen. Toen be-
greep Eli dat de HEERE de jongen riep. 9 Daarom zei Eli tegen Samu-
el: Ga weer terug en ga liggen. Wanneer het gebeurt dat Hij je roept, 
moet je zeggen: Spreek, HEERE, want Uw dienaar luistert. Toen ging 
Samuel weer terug en ging op zijn slaapplaats liggen. 10 Toen kwam de 
HEERE en bleef daar staan; en Hij riep zoals de andere keren: Samuel, 
Samuel! En Samuel zei: Spreek, want Uw dienaar luistert. 11 De HEE-
RE zei tegen Samuel: Zie, Ik ga iets doen in Israël waarvan bij ieder die 
het hoort, de beide oren zullen tuiten. 12 Op die dag zal Ik over Eli alles 
gestand doen wat Ik tegen zijn huis gesproken heb, van het begin tot het 
einde. 13 Want Ik heb hem bekendgemaakt dat Ik over zijn huis voor 
eeuwig gericht zal oefenen, omwille van de ongerechtigheid die hij 
geweten heeft; want toen zijn zonen zich vervloekt gemaakt hebben, 
heeft hij hen niet eens zuur aangekeken. 14 En daarom heb Ik het huis 
van Eli gezworen: De ongerechtigheid van het huis van Eli zal in eeu-
wigheid niet verzoend worden door slachtoffer of door graanoffer! 
15 Samuel nu bleef tot aan de morgen liggen; toen deed hij de deuren 
van het huis van de HEERE open. Samuel was bevreesd dit visioen aan 
Eli te vertellen. 16 Toen riep Eli Samuel en zei: Mijn zoon Samuel! Hij 
zei: Zie, hier ben ik. 17 En hij zei: Wat is het woord dat Hij tot je 
gesproken heeft? Houd het toch niet voor mij verborgen. God mag zó 
en nog veel erger met je doen als je ook maar één woord voor mij ver-
borgen houdt van al de woorden die Hij tot je gesproken heeft! 18 Toen 
maakte Samuel hem al die woorden bekend en hield ze niet voor hem 
verborgen. En Eli zei: Hij is de HEERE; laat Hij doen wat goed is in 
Zijn ogen. 19 En Samuel werd groot. De HEERE was met hem en liet 
niet een van al Zijn woorden onvervuld. 20 En heel Israël, van Dan tot 
Berseba toe, erkende dat Samuel aangesteld was tot profeet van de 
HEERE. 21 En de HEERE bleef in Silo verschijnen; ja, de HEERE 
openbaarde Zich aan Samuel in Silo door het woord van de HEERE. 

 


