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Exodus, de UITTOCHT, verlossing (6). 

 
De nacht van het oordeel over Egypte en verlossing  voor 
Israël. 
Zoals de Here geboden had, zo deden de Israëlieten. 
Maar ook: zoals de Here gezegd had, zo deed Hij: 

29 En te middernacht sloeg de HERE iedere eerstgeborene in het land 
Egypte, van de eerstgeborene van Farao, die op zijn troon zou zitten, tot 
de eerstgeborene van de gevangene, die in de kerker was, benevens 
alle eerstgeborenen van het vee. 
30 En Farao stond des nachts op, hij en al zijn dienaren en alle 
Egyptenaren; en er was een luid gejammer in Egypte; want er was geen 
huis, waarin geen dode was. (Exodus 12:29 en 30) 

 
Het kan voor Farao en de Egyptenaars geen onverwachte zaak 
zijn geweest, dat gebeurde wat de Here door Mozes gezegd had. 
Had hij dat niet herhaaldelijk meegemaakt? Het is verbazing-
wekkend, dat hij zo trots volhardde en God bleef tarten. 
Maar dat is bij velen nog hetzelfde. Zij horen het evangelie, zien 
en spreken mensen, die getuigen van verlossing door Jezus 
Christus, worden herinnerd aan hun zonden en gemaand zich te 
bekeren, maar zij halen de schouders op en wenden zich af. En 
dat terwijl zij in de loop van de tijd zoveel begrafenissen hebben 
meegemaakt, het telkens weerkerend bewijs, dat God deed wat Hij 
gezegd had en de dood over de mensenwereld heeft gebracht. 
Maar blijkbaar raakt men daaraan gewend, hoewel elk sterfgeval 

 2 

weer verdriet en tranen oproept, wat toch een droevig einde van 
een leven is. 
Dat zien we dan wel, zeggen velen. Dat is ongetwijfeld juist. Farao 
heeft misschien hetzelfde gezegd en hij heeft gezien. Onverschil-
ligheid leidt tot rampzaligheid, maar dat zien ze dan wel. 
 
Daartegenover was die nacht voor Israël de nacht van verlossing. 
Ten eerste verlossing van het oordeel dat God over Egypte bracht, 
door de veiligheid achter het bloed van het lam. Maar dan ook 
verlossing uit de slavernij in Egypte, en ook dat zoals God had 
gezegd:  

31 Toen ontbood hij des nachts Mozes en Aaron en zeide: Maakt u 
gereed, gaat weg uit het midden van mijn volk, zowel gij als de 
Israëlieten; gaat, dient de HERE, zoals gij gezegd hebt. 
32 Neemt ook uw kleinvee en uw runderen mee, zoals gij gezegd hebt; 
maar gaat! En wilt ook mij zegenen. 
33 De Egyptenaren drongen eveneens sterk bij het volk aan, om het 
snel uit het land te laten gaan, want, zeiden zij, wij sterven allen. 

 
Historie, zeker, maar tegelijk lering voor zoveel latere geslachten. 
Het spreekt van de veiligheid voor de mens, de zondaar –dat zijn 
we immers allemaal- achter het bloed van het Lam van God, Jezus 
Christus, die zich in de plaats van zondaren aan een kruis door 
God heeft laten oordelen voor het kwaad dat wij bedreven hebben. 
Er komt geen oordeel voor ieder die zijn schuld belijdt en gelovig 
Jezus Christus aanneemt, de Redder die onze plaats innam. 
Een wonderlijk werk is dat geweest. Als God niet oordeelt, stelt 
zijn gerechtigheid niets voor en als Hij oordeelt, bloedt zijn hart, 
want Hij is liefde. Wat was de oplossing? Dat Gods Zoon, die 
eenmaal oordelen zal, zelf in het oordeel ging en daardoor hen 
bevrijdt, die in Hem geloven.  
Gerechtigheid? Ja. Zie maar naar het oordeel op Golgotha. 
Liefde? Ja. Zie maar naar Gods Zoon op Golgotha. 
Voor wie stierf Hij? Voor U en voor mij, Of bent U geen zondaar? 
Dan in ieder geval een leugenaar. 
 
De verlossing uit de slavernij volgde ook en eveneens voor 
iemand die gelooft. Laat die zonde en dat leven zonder God, de 
drank en de vuiligheid maar liggen. Bekeer u van die dingen en 
wend u om, richting God. Hij wacht op u, want Hij is liefde.  
 
Het vertrek. 

34 Toen nam het volk zijn deeg op, voordat het gezuurd was, met hun 
baktroggen in hun klederen gebonden op hun schouders. 
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35 Voorts deden de Israëlieten naar het woord van Mozes en vroegen 
van de Egyptenaren zilveren en gouden voorwerpen en klederen. 
36 En de HERE bewerkte, dat de Egyptenaren het volk gunstig gezind 
waren, zodat zij hun verzoek inwilligden. Zo beroofden zij de 
Egyptenaren. 
37 Daarna trokken de Israelieten op van Raamses naar Sukkot, 
ongeveer zeshonderdduizend man te voet, ongerekend de kinderen. 
38 Ook trok een menigte van allerlei slag met hen mee; en kleinvee en 
runderen een zeer talrijke veestapel. 
39 En zij bakten van het deeg dat zij uit Egypte hadden meegenomen, 
ongezuurde koeken, want het was niet gezuurd, omdat zij uit Egypte 
waren verdreven en niet hadden kunnen wachten en ook geen teerkost 
voor zich hadden bereid. 

 
Daar gingen de Israëlieten met hun ongezuurd deeg. En zo is het 
als iemand zich bekeert en door Jezus’ bloed veiligheid heeft 
gevonden. Dan is hij niet meer op reis naar de hel, de plaats van 
het oordeel, maar naar het beloofde land, de hemel. De aarde, die 
zo belangrijk was en waar zoveel interessant was, heeft dan veel  
van zijn belang verloren; uit Egypte, de wereld, is men dan verlost, 
zodat men niet meer een paleis zoekt, maar uit de wereld naar 
Sukkoth, hutten, reist. Een paleis komt ook, zeker, een hemels 
paleis in het hemelse land. Daar zal geen dood meer zijn te 
vrezen, de steeds boven ons hangende dreiging op aarde.  
 
Zeshonderdduizend mannen, en daarbij vrouwen en kinderen. Een 
wonder. Regel dat maar eens voor 50.000 mensen; een gigan-
tische opdracht. God liet er meer dan een miljoen vertrekken en 
daarbij nog veel volk van allerlei slag. 
Jawel, een wonder is de verlossing van zo velen. Satan heeft niet 
kunnen denken, dat het mogelijk is. Maar, God zij gedankt, door 
Jezus Christus is het mogelijk dat zelfs de meest weerbarstige 
wordt bevrijd van de zonde en blijvende veiligheid vindt achter het 
bloed van het Lam. 
 

Bevrijd, bevrijd, bevrijd van de zonde, 
bevrijd en door God uit de wereld verlost. 
Bevrijd door het Lam en het bloed uit zijn wonden, 
dat heeft Hem het oordeel en ‘t leven gekost.  
Nu tel ik, nu wil ik de wereld niet meer, 
ik ben nu op reis naar mijn Heiland en Heer. 
 
 
Bevrijd, bevrijd, om nooit meer te denken 
aan ’t zondige leven dat ik heb geleid. 
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Bevrijd om mijn hart en mijn leven te schenken 
aan Hem die mij liefhad en mij heeft bevrijd. 
Ik leefde voorheen in de wereldse nacht, 
maar reis nu in ’t licht naar de Heer die mij wacht. 
 
Wat achter is, dat wil ik vergeten, 
want voor mij wenkt Jezus, Hem volg ik omhoog. 
Hoe ik heb geleefd zult u niet willen weten 
maar ‘k richt nu op Jezus, mijn Heiland het oog. 
Egypte, de wereld? Dat hoef ik niet meer. 
’t Is nu “neem de wereld en geef mij mijn Heer”.  

 
Zoals God meer dan vierhonderd jaar daarvoor had gezegd. 

40 De tijd, dat de Israëlieten in Egypte gewoond hadden, was 
vierhonderd en dertig jaar. 
41 En na vierhonderd en dertig jaar, juist op de dag af, gingen al de 
legerscharen des HEREN uit het land Egypte. 
42 Een nacht van waken was dit voor de HERE, om hen uit het land 
Egypte te leiden. Dit is de nacht van waken ter ere van de HERE voor 
alle Israëlieten in hun geslachten. 

In Genesis 15:13 lezen we in de woorden die God tot Abraham 
sprak het volgende:  

13 En Hij zeide tot Abram: Weet voorzeker, dat uw nakomelingen 
vreemdelingen zullen zijn in een land, dat het hunne niet is, en dat zij 
hen dienen zullen, en dat die hen zullen verdrukken, vierhonderd jaar.  

 
Vierhonderd en dertig jaren in Egypte, waarvan vierhonderd jaren 
in verdrukking. Zo is het gegaan. Maar dat was door de Here 
ongeveer 600 jaren daarvoor tegen Abraham gezegd. Hebben we 
daar wel eens over nagedacht? 
Vandaag nog las ik in het RD van 16/11 2006 een uitspraak van 
dr. Alister MCGrath, die zich fel keerde tegen de evolutiebioloog 
R.Dawkins.  
Het RD schreef over McGrath: Hij is van mening dat het geloof 
een zaak is, die boven het absolute bewijs uitgaat. “Je kunt het 
geloof niet bewijzen, hoogstens rechtvaardigen met onder meer 
het beroep op de historie en ervaring”.  
Het blijkt, dat men (uitzonderingen daargelaten) het bewijs dat 
God in de Bijbel zelf voorlegt, niet kent of over het hoofd ziet, het 
feit namelijk, dat Hij talloze voorzeggingen gedaan heeft, die in de 
geschiedenis honderden of meer jaren later precies zo vervuld 
zijn. 
Een dergelijk geval doet zich hier in Exodus 12 voor.  
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Zeshonderd jaren terug, dat is voor ons die in 2006 leven, het jaar 
1400.  
Kent U menselijke voorzeggingen van zeshonderd jaar oud, die in 
onze dagen nauwkeurig vervuld zijn?  
Er zijn veel profetieën in de Bijbel, die vervuld zijn, en God zelf 
wijst er op en noemt het als bewijs, dat Hij gesproken had. U vindt 
dat vooral in Jesaja 41:22 en 23, 42:9, 43:9-12, 44:6-8, 46:9. 
Wie is het, die honderden en duizenden jaren tevoren kan zeggen 
wat gebeuren zal? Is dat niet God alleen?  
Als men naar bewijs zoekt, waar moet men dan zoeken?  
In hetgeen God zelf heeft laten optekenen, van oude tijden af. 
Lees het, onderzoek het en ontdek de waarheid. Heus, de Bijbel 
bewijst zichzelf en toont aan, dat er een enige God is.  
 
Alleen voor besnedenen. 

43 De HERE zeide tot Mozes en Aaron: Dit is de inzetting van het 
Pascha: geen enkele vreemdeling mag ervan eten. 
44 Iedere slaaf, die door iemand voor geld is gekocht, mag er eerst van 
eten, wanneer gij hem besneden hebt. 
45 Een bijwoner en een dagloner mogen er niet van eten. 
46 In een huis zal het gegeten worden; gij zult van het vlees niets uit het 
huis naar buiten brengen; geen been zult gij ervan breken. 
47 De gehele vergadering van Israel zal dit vieren. 
48 Maar wanneer een vreemdeling bij u vertoeft en de HERE het Pascha 
wil vieren, dan zal ieder van het mannelijk geslacht, die bij hem behoort, 
besneden worden; eerst dan mag hij naderen om het te vieren; hij zal 
gelden als in het land geboren. Maar geen enkele onbesnedene mag 
ervan eten. 
49 Eenzelfde wet zal gelden voor de geboren Israeliet en voor de 
vreemdeling, die in uw midden vertoeft. 

 
Het Pascha mocht uitsluitend gegeten worden door hen die 
besneden waren. Een onbesneden vreemdeling mocht het pas 
vieren als allen van het mannelijk geslacht die bij hem behoorden, 
besneden waren.  
Wat in Israël voor het Pascha gold, geldt in de gemeente Gods 
voor het avondmaal. Wie in Israël niet besneden was, kon het 
Pascha niet vieren, en wie in de christenheid niet door bekering en  
geloof met Christus geoordeeld is, kan het avondmaal niet vieren. 
Dat vereist enige uitleg:  
Bij de besnijdenis werd het mes in het vlees gezet; het was 
symbolisch een oordeel over het vlees, dat is de natuurlijke mens. 
In Filippenzen 3:3 schreef Paulus over de christenen: 

Want wij zijn de besnijdenis, die door de Geest Gods Hem dienen, die in 
Christus Jezus roemen en niet op vlees vertrouwen. 

En in Kolosse 2:11:  
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In Hem zijt gij ook met een besnijdenis, die geen werk van 
mensenhanden is, besneden door het afleggen van het lichaam des 
vlezes, in de besnijdenis van Christus, 

 
Niet op het vlees vertrouwen, besneden zijn door de oude natuur 
afgelegd te hebben in de besnijdenis van Christus, verwijst naar 
het oordeel over het vlees op Golgotha, toen Christus tot zonde is 
gemaakt. Daar heeft God met het vlees afgerekend, en ieder die 
zich heeft bekeerd en in Jezus Christus gelooft, mag weten, dat 
Hij met Christus gestorven en geoordeeld, dat is besneden, is. 
(De doop komt niet met de besnijdenis overeen. Zij is een 
begrafenis van iemand die door het geloof met Christus gestorven 
is. Met Christus gestorven zijn, komt met de besnijdenis overeen, 
niet de doop.) 
 
Het Pascha moest in een huis gegeten worden. Zo is ook het 
avondmaal voor hen die in het huis Gods thuis horen en moet het 
in het huis, dat is in de gemeente, gevierd worden. En wij geden-
ken in het avondmaal Hem, wiens benen inderdaad niet gebroken 
zijn, aangezien Hij zijn leven reeds had afgelegd. 
 

Wij willen in uw woning U gedenken,  
van wie geen been gebroken is, 
maar wel de zij doorstoken is, 
en U wilt brood en beker aan ons schenken, 
tot uw gedachtenis. 
 
U bent aan ‘t kruis in onze plaats getreden, 
de oude mens is weggedaan, 
is met U in de dood gegaan. 
Wij zijn met U gestorven, dus besneden 
en bidden, Heer, U aan. 

 
Wat Israel gelovig deed. Wat God deed. 

50  Alle Israelieten deden aldus; zoals de HERE Mozes en Aaron 
geboden had, zo deden zij. 
51  En op deze zelfde dag leidde de HERE de Israelieten uit het land 
Egypte, volgens hun legerscharen. 

 
De Israëlieten deden wat de Here geboden had. 
Wat deden zij? 
Zij slachtten een lam en brachten het bloed op de deur van hun 
huis aan. 
En God deed wat Hij gezegd had en leidde hen uit. 
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Een prachtige combinatie. Geen beter beeld dan dat van de beide 
kanten, die in het evangelie naar voren gebracht moeten worden. 
Veel predikers weiden omstandig uit over hetgeen de Here moet 
doen en doet, en wat dan de ervaringen van de zondaar zullen 
zijn, en nog veel meer, teveel om even te vermelden. Maar ze 
zeggen niet, wat de mens moet doen. Ze hebben de neiging om te 
zeggen, dat een mens niets kan doen en dat wordt door de 
hoorders overgenomen. Dus doen ze niets. 
 
Hier echter vinden we drie dingen: 
1 De Here sprak. 
2 De Israëlieten deden wat God gezegd had. 
3 God leidde hen uit. 
 
Waarom slachtten de Israëlieten een lam en waarom brachten zij 
het bloed op de deur aan? 
Omdat God had gesproken en zij zijn woord geloofden. 
De Here geloofde niet voor hen en bracht ook geen bloed op hun 
deur aan. Dat moesten zij zelf doen. 
 
Dat geldt ook heden nog, als het evangelie gesproken wordt, dat 
is Gods Woord wordt gehoord.  
Dan moet de mens gelovig het Lam, Jezus Christus, aannemen en 
pleitend op zijn bloed tot God roepen. 
Dan doet God het zijne: Hij leidt de mens uit de macht van de 
zonde en uit de wereld en stelt hem in de vrijheid.  
 

God spreekt zijn Woord  
en wie het hoort,  
moet doen naar ‘t Woord des Heren. 
Want God belooft, 
dat wie gelooft, 
en zich tot Hem wil keren, 
door ’t bloed van Jezus wordt bevrijd 
van schuld en ongerechtigheid. 
 
De satan zegt 
-en ’t lijkt oprecht- 
je kunt je niet bekeren. 
De zaligheid  
is slechts bereid, 
verkorenen des Heren. 
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Wat is de waarheid, wat is recht? 
Te doen wat God de Here zegt!  

 
      Wordt D.V. vervolgd. 
 

Klantvriendelijk. 
 
Er was in de dagen van de goddeloze koning Achab, die over de 
tien stammen van Israël regeerde, in Juda een godvrezende 
koning aan de macht. Van hem lezen we in 2 Kronieken 17:3-6: 

3 De HERE was met Josafat, want hij bewandelde de oude paden van 
zijn vader David; hij zocht de Baals niet, maar de God van zijn vader; 
4 hij wandelde naar Diens geboden en deed niet zoals Israël. 
5 De HERE gaf hem de koninklijke macht vast in handen, geheel Juda 
bracht Josafat geschenken, zodat hij rijkdom en eer in overvloed had. 
6 Met een moedig hart bewandelde hij de wegen des HEREN, en 
bovendien verwijderde hij de hoogten en de gewijde palen uit Juda. 

 
Achab van Israël was een dienaar van de afgod Baal geworden. 
Zijn vrouw Izebel moedigde hem bovendien aan om kwaad te 
doen. 
Maar Josafat in het zuidelijk rijk diende de Here, de waarachtige 
God, de God van Abraham, Izaak en Jakob. En de Here zegende 
en sterkte hem. De berichten uit het noorden brachten hem niet 
aan het wankelen; hij volhardde in trouw aan God. 
Maar naast de dienst aan God moest hij ook de belangen van zijn 
rijk in het oog houden en waarschijnlijk is dat de aanleiding 
geweest om in te stemmen met een huwelijk van zijn oudste zoon 
Joram met een dochter van de goddeloze koning Achab. 
Zodoende lezen we in 2 Kronieken 18: 

1 Toen Josafat rijkdom en eer in overvloed bezat, verzwagerde hij zich 
met Achab. 
2 Hij ging na verloop van jaren naar Achab te Samaria; 

 
Psalm 1 zegt: 

1 Welzalig de man die niet wandelt in de raad der goddelozen, die niet 
staat op de weg der zondaars, noch zit in de kring der spotters; 

Josafat wandelde niet in de raad van de goddelozen en hij stond 
niet op de weg van de zondaars. Maar in vers 9 van dit hoofdstuk 
staat: 

Nu zaten de koning van Israel en Josafat, de koning van Juda, ieder op 
zijn troon, gekleed in statiegewaad, op een dorsvloer aan de ingang der 
poort van Samaria, terwijl al de profeten voor hen profeteerden. 

Een stoel naast die van de goddeloze Achab in de poort van de 
goddeloze stad Samaria was wel “gestoelte van de spotters”. 
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Dat moest voor Josafat verkeerd uitpakken. 
Wie in het gestoelte van de spotters zit, lijkt zich daar thuis te 
voelen en zal zolang hij daar zit, des Heren woord niet 
overdenken. 
Als hij dat Woord ernstig zou overdenken, zou hij haastig opstaan 
en weggaan uit die goddeloze hoek. 
 
Achab slachtte voor hem en het volk dat bij hem was, schapen en 
runderen in menigte (vers 2).  Hij moest hem blijkbaar gunstig 
stemmen.  
Dat was inderdaad het geval:  

Achab trachtte hem over te halen om op te trekken tegen Ramot in 
Gilead. 
3  Achab, de koning van Israel, zeide tot Josafat, de koning van Juda: 
Gaat gij met mij naar Ramot in Gilead? Hij antwoordde hem: Ik ben als 
gij, mijn volk is als uw volk; ik ga met u in de strijd. (vers 2 en 3). 
 

Ik ben als gij? 
Was dat zo? Was Josafat een afgodendienaar, net als Achab? 
Neen, dat was hij niet. Hij was een dienstknecht Gods. 
Maar in dat geval was dat niet te zien.  
Als we ons verbinden met goddelozen, kunnen we niet tegelijk 
handelen naar onze verbinding met de Here. Josafat was niet 
goddeloos, maar een verschil tussen hem en de goddeloze Achab 
was er in dat geval niet te zien. 
De Here wil ook niet, dat we ons met goddelozen verbinden. Een 
ongelijk juk met ongelovigen, trekt ons beslist in de verkeerde 
richting. De Here weet dat en waarschuwt ons daarvoor. 
 
Maar ja, Achab was toch tamelijk machtig; Josafat zal wel hebben 
gedacht, dat hij Israël beter te vriend kon houden dan zich vijandig 
opstellen. Er was ook nog de mogelijkheid, dat op de duur de twee 
rijken toch weer zouden samensmelten en dat leek wel mooi. 
Dat zijn allemaal redeneringen. Onze redeneringen lijken dikwijls 
verstandig. Maar redeneringen die tegen Gods Woorden ingaan, 
deugen niet, nooit. 
  
Ik ga met u in de strijd, had Josafat gezegd. De beslissing was 
dus al gevallen. Maar blijkbaar voelde hij twijfel: 

4 Maar Josafat zeide tot de koning van Israel: Vraag toch eerst het 
woord des HEREN.  

 
Want zie, als de Here door een profeet zou zeggen, dat hij met 
een gerust hart kon meegaan, zou hij inderdaad rustig kunnen zijn 
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en er bovendien op kunnen rekenen, dat de Here hem zou 
beschermen. 
En als het anders uitpakte?  
Ja….. hij had zijn woord gegeven! 
 
Wij doen vaak precies hetzelfde. We nemen een besluit zonder de 
Here te vragen en gaan dan bidden. Eerst bidden is beter. Maar 
als het zonder dat reeds duidelijk is, dat “ja” zeggen tegen Gods 
wil is, kunnen we beter gehoorzamen en nee zeggen, en 
vervolgens om kracht en zegen bidden. 
 
Achab had er geen bezwaar tegen om de Here te raadplegen. 
Achab? Die diende immers Baal? Jawel, maar daarom kan je toch 
nog wel een keer een andere kant opkijken, vooral als dat in je 
eigen belang is. En profeten waren er genoeg: 

5 Toen riep de koning van Israel de profeten, vierhonderd man, bijeen 
en vroeg hun: Zullen wij optrekken ten strijde tegen Ramot in Gilead of 
zal ik het nalaten? Zij antwoordden: Trek op; God zal het in de macht 
des konings geven.  

 
Vierhonderd! En ze zeiden allemaal, dat God Ramot in de macht 
van Achab zou geven. 
Dat leek gunstig. Een getuigenis van vierhonderd! Dat is niet niks. 
Maar wat waren dat voor profeten? 
Izebel had de profeten des Heren gedood (1 Koningen 18:13). Ze 
zullen dus niet godvrezend zijn geweest. Waarschijnlijk waren het 
profeten van Baal. Het is dan wel vreemd, dat zij zeiden: God zal 
het in de macht van de koning geven. In 1 Koningen 22:6 staat, 
dat zij zelfs zeiden “de Here (Adonai) zal het in de macht van de 
koning geven”.  
Nou ja, je moet klantvriendelijk te werk gaan. Dan behoud je je 
klanten of je krijgt er zelfs meer. En beter een dankbare klant, dan 
een die over je antwoord ontevreden is. En Josafat was een 
dienaar van Adonai, de Here van Israël. Daarmee moet je met je 
antwoord rekening houden. Bovendien was het gunstig voor 
Achab, hun koning, want door dat antwoord zou Josafat mogelijk 
eerder bereid zijn om te doen wat hij gezegd had, en dat wilde 
Achab graag. En als je zegt wat men graag hoort, legt dat meestal 
geen windeieren. 
 
Josafat was echter nog niet alle licht kwijt. Hij voelde wel aan, dat 
hij met vierhonderd bedriegers te doen had. 
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Josafat! Zou je niet haastig naar huis gaan! Je geweten spreekt 
nog. 
Maar neen, Josafat wilde graag het woord van een profeet des 
Heren horen. Hij dacht dat het nog nuttig zou zijn, hoewel hij zich 
al verplicht had om mee te gaan.  
Toch blijkbaar niet zoveel licht meer bij Josafat, want hij kon beter 
weten. 
Hij zei tegen Achab: 

Is hier niet nog een profeet des HEREN? Laten wij het dan door hem 
vragen. (2 Kronieken 18:6). 

 
Hij kreeg het volgende antwoord: 

7 De koning van Israel zeide tot Josafat: Er is nog een man door wie wij 
de HERE kunnen raadplegen, maar ik haat hem, omdat hij over mij nooit 
iets goeds, maar altijd onheil profeteert; het is Micha, de zoon van Jimla. 

 
Desondanks wilde Josafat die profeet horen: 

8 Daarop riep de koning van Israel een hoveling en zeide: Haal dadelijk 
Micha de zoon van Jimla! 
9 Nu zaten de koning van Israel en Josafat, de koning van Juda, ieder 
op zijn troon, gekleed in statiegewaad, op een dorsvloer aan de ingang 
der poort van Samaria, terwijl al de profeten voor hen profeteerden. 
10 En Sidkiahu, de zoon van Kenaana, had zich ijzeren horens gemaakt; 
hij zeide: Zo zegt de HERE: hiermee zult gij Aram stoten totdat gij hen 
verdelgd hebt. 
11 En al de profeten profeteerden evenzo: Trek op naar Ramot in Gilead 
en gij zult voorspoed hebben; de HERE zal het in de macht des konings 
geven. 

 
Micha werd geroepen. 
Maar wat een tafereel. Een godvrezende koning en een goddeloze 
dienaar van Baal, eensgezind in heerlijkheid gezeten. Geen 
wonder dat er voor hen een even onoprechte vertoning plaats 
vond. 
Daar kwam hij, die de naam “gerechtigheid des Heren” (Sidkjahu) 
droeg. IJzeren horens had hij gemaakt, zodat hij er een show van 
kon maken. En ze beloofden allemaal voorspoed. Het was 
bijzonder klantvriendelijk. 
 
En toen kwam Micha. Onderweg hadden de knechten van de 
koning al getracht hem te overreden, opdat hij hetzelfde zou 
zeggen als de vierhonderd bedriegers, maar hij had geantwoord: 

Zo waar de HERE leeft, voorzeker, hetgeen mijn God zeggen zal, dat zal 
ik spreken. (vers 13). 
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Bij de koning gekomen, antwoordde hij hem naar zijn dwaasheid: 
14 Toen hij tot de koning gekomen was, vroeg de koning hem:  
Micha, zullen wij tegen Ramot in Gilead ten strijde trekken of zal ik het 
nalaten? Hij antwoordde: Trekt op, en gij zult voorspoed hebben; zij 
zullen in uw macht gegeven worden. 
15 Maar de koning zeide tot hem: Hoe dikwijls moet ik u bezweren, dat 
gij tot mij slechts de waarheid spreekt in de naam des HEREN? 

 
Heel merkwaardig. De koning wist van tevoren, dat het antwoord 
van Micha negatief moest zijn. Sprak het geweten van Achab toch 
nog, of kon hij zich niet voorstellen, dat het woord van een profeet 
des Heren gelijk zou zijn aan dat van de profeten van Baal? Waar-
schijnlijk het laatste. 
Daarop kwam dan het werkelijke woord des Heren: 

16 Daarop zeide hij: Ik zag geheel Israël op de bergen verstrooid als 
schapen die geen herder hebben, en de HERE zeide: dezen hebben 
geen heer, een ieder kere in vrede naar zijn huis. 

 
Hij had er wel om gevraagd, maar wat hij gevraagd had, het woord 
des Heren, beviel Achab helemaal niet: 

17 Toen sprak de koning van Israël tot Josafat: Heb ik u niet gezegd: hij 
profeteert over mij niets goeds, maar enkel onheil? 

 
De Here was zo goed om door de woorden van Micha vervolgens 
aan Achab voor te stellen, in welke situatie hij verkeerde: 

18 Micha zeide: Daarom, hoort het woord des HEREN. Ik zag de HERE 
op zijn troon zitten, terwijl het ganse heer des hemels aan zijn 
rechterhand en aan zijn linkerhand stond. 
19 En de HERE zeide: wie zal Achab, de koning van Israël, verleiden, 
zodat hij optrekt en sneuvelt te Ramot in Gilead? De een zeide dit en de 
ander dat. 
20 Toen trad er een geest naar voren, stelde zich voor de HERE en 
zeide: ik zal hem verleiden. De HERE vroeg hem: waarmede? 
21 Hij antwoordde: Ik zal heengaan en tot een leugengeest worden in de 
mond van al zijn profeten. Toen zeide Hij: gij moet hem verleiden en gij 
zult er ook toe in staat zijn; ga heen en doe het. 
22 Nu dan, zie, de HERE heeft een leugengeest gegeven in de mond 
van deze profeten van u, en de HERE heeft onheil over u besloten.  

 
De eerste reactie kwam van de valse leugenprofeet: 

23 Toen trad Sidkiahu, de zoon van Kenaana, toe, sloeg Micha op de 
kaak en zeide: Langs welke weg zou de Geest des HEREN van mij 
geweken zijn om tot u te spreken? 
24 Maar Micha zeide: Dat zult gij zien op die dag, waarop gij van kamer 
tot kamer zult gaan om u te verbergen. 

 
De leugenaar beweerde door de Geest des Heren gesproken te 
hebben. 
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Achab zag zijn woorden over Micha bevestigd, maar besefte niet, 
dat Gods Woord bevestigd zou worden, zoals Micha dat gespro-
ken had:  

25 Toen zeide de koning van Israël: Neemt Micha, brengt hem weer weg 
naar Amon de overste der stad, en naar prins Joas, en zegt: 
26 zo spreekt de koning: zet deze in de gevangenis en geeft hem brood 
en water der verdrukking, totdat ik behouden terugkom. 
27 Doch Micha zeide: Indien gij inderdaad behouden terugkomt, heeft de 
HERE door mij niet gesproken. Voorts zeide hij: Hoort, gij volken 
altemaal! 

 
En wat zei Josafat, de man die God vreesde? Nam hij het voor 
Micha op? Neen, Josafat zei niets. 
Heel beschamend, de man die God diende, Josafat, die zelf om 
een Woord des Heren had gevraagd, zag het aan, dat een dienaar 
Gods om zijn waarachtigheid gevangen genomen werd en zei 
niets.  
Dat was het gevolg van het samengaan van een godvrezende man 
met een goddeloze. Dat geeft concessie na concessie, tot God 
ingrijpt en voor erger behoedt. 
 
Spreek zoete, klantvriendelijke woorden, dan zal het je wel gaan, 
in de wereld. Micha sprak woorden Gods, uiteindelijk vriendelijker 
dan leugens spreken. Maar onder de mensen leidt dat niet tot 
succes. Hij kwam in de gevangenis. 
 
Er spoelt een golf van propaganda voor klantvriendelijk handelen 
en preken in de gemeente over de landen. Het levert succes in 
aantal-len en enthousiasme op. Maar wat zegt de Here daarvan? 
Wat zegt de Here er van als over zonde, bekering, oordeel en een 
leven zonder huichelarij wordt gezwegen? Geloof me, Hij kan zijn 
zegen niet gebieden, alle schijn ten spijt. 
Ontstellend is het, dat zoveel leidslieden in de christenheid zonder 
gewetensbezwaar in prediking en dienst in de gemeente allerlei 
verandering en vernieuwing aanbrengen, alsof de gemeente een 
handelsonderneming is, waarin men zelf de methoden mag kiezen 
om zijn koopwaar voor de brede massa aantrekkelijk te maken. 
Wat de Here in de Bijbel heeft voorgeschreven voor het gedrag in 
Gods huis, lijkt voor hen van geen betekenis te zijn. 
Wat is de oorzaak? Vooral verwaarlozing van het Woord Gods.  
Er zijn twee mogelijkheden: 
Grote onkunde wat betreft Gods woord en wil, of 
grote onverschilligheid ten opzichte van Gods woord en wil. 
Beide zijn zeer te betreuren en leiden tot verkeerde keuzen. 
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Of ontbreekt het hun aan vreze des Heren? 
(Gelukkig zijn er ook veel andere.)     
        J.Ph.B.  
 

Israël en het Midden Oosten (slot). 
 
Hoe kon een staat Israël ontstaan zonder bekering van Israel? 
Het is duidelijk, dat de staat Israël niet is ontstaan doordat de 
Joden zich hebben bekeerd en God zijn belofte van terugkeer 
vervuld heeft. Neen, de eerste bewoners zijn door eigen initiatief 
in Israël gekomen. 
We mogen niet voorbijgaan aan de verschrikkelijke periode van 
lijden door Hitlers waanzinnige Jodenhaat. De booswicht is 
ongetwijfeld door satan gebruikt in een poging de Joden uit te 
roeien, opdat de profetieën onmogelijk vervuld zouden kunnen 
worden. Maar in Gods wegen, die zoveel hoger zijn dan onze 
menselijke wegen, heeft dat tot gevolg gehad, dat de overblijven-
den uit die treurige periode naar Palestina zijn getrokken (wat ook 
voor velen een lijdensweg is geweest), waar in 1948 de Joodse 
staat is uitgeroepen.  
Hoeveel begrip we daarvoor ook hebben en hoezeer we ook met 
hen medeleven, hun terugkeer was mensenwerk, en zij hebben 
zich daardoor, voor zover ze in Israël woonachtig zijn, aan Gods 
oordeel van verstrooiing ontworsteld. Dat zal gevolgen hebben. 
 
Het voorschrift voor de vrijsteden.  
In Numeri 35 vinden we het voorschrift voor de vrijsteden. Wie 
zonder opzet iemand doodde, kon naar een vrijstad vluchten, waar 
men hem beschermen moest. De bloedwreker mocht hem daar 
niets doen. De doodslager moest in die vrijstad blijven tot de dood 
van de hogepriester in die dagen.  

25 de vergadering zal de doodslager uit de hand van de bloedwreker 
bevrijden, en de vergadering zal hem naar de vrijstad doen terugkeren, 
waarheen hij gevlucht was, waar hij wonen zal tot de dood van de 
hogepriester, die men met de heilige olie gezalfd heeft. 
26 Indien echter de doodslager de grens van de vrijstad, waarheen hij 
gevlucht was, ook maar even overschrijdt, 
27 en de bloedwreker vindt hem buiten het gebied van zijn vrijstad, en 
de bloedwreker slaat de doodslager dood, dan zal het hem niet tot 
bloedschuld zijn. 
28 Want in de vrijstad zal hij moeten wonen tot de dood van de 
hogepriester, en na de dood van de hogepriester zal de doodslager naar 
het land zijner bezitting mogen terugkeren. 
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In Jozua 21 lezen we, dat de vrijsteden steden voor de priesters 
en de Levieten waren. Zij hadden hun taak in of voor het heiligdom 
van God en van hen mocht zeker verwacht worden, dat zij het 
voorschrift met betrekking tot een gevluchte doodslager nauwkeu-
rig zouden opvolgen. 
 
De vrijstad voor de dooslager Juda. 
Dat voorschrift had niet alleen een praktisch nut voor de gevallen, 
waarbij iemand zonder opzet een ander doodde; het is tegelijk een 
profetische schets van de positie van de Joden, die Christus 
gedood hebben, terwijl ze niet wisten wat ze deden. 
Het is niet toevallig, dat in de geschiedenis van Jozef juist Juda 
gezegd heeft “laten we hem aan die Ismaëlieten verkopen 
(Genesis 37:26 en 27). Inderdaad heeft in later tijd het nageslacht 
van Juda de Zoon die de Vader gezonden had, in de hand van de 
heidenen overgeleverd om gekruisigd te worden.  
Maar, hangend aan het hout, heeft Christus gebeden: “Vader, 
vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen”. En in Hande-
lingen 3 heeft Petrus daarom gezegd: “En nu, broeders, ik weet, 
dat gij uit onkunde hebt gehandeld, gelijk ook uw oversten” 
(Handelingen 3:17). 
 
God verhoort het gebed van zijn Zoon. Israël is bewaard voor 
uitroeiing en zal ook niet uitgeroeid worden, zoals Kaïn, die, 
hoewel hij zijn broer had doodgeslagen, door God bewaard is, 
zodat niemand hem ombracht. 
De Joden vielen onder het oordeel van de verstrooiing uit hun land 
en zijn ook eeuwenlang in den vreemde geweest. Maar volgens 
het gebed van de Here behoorden zij bescherming in een vrijstad 
te vinden. 
Wat is de vrijstad voor de Joden? 
De vrijsteden waren priester- en Levietensteden. De priesters van 
Israël zijn er niet. Ook zij vielen onder het oordeel. Maar waar zijn 
dan de huidige priesters?   
Zij zijn de Christenen, die immers priesters voor God zijn (1 Petrus 
2:5). Onder de Christenen in de zogenaamde christelijke landen 
behoorden de Joden veiligheid te vinden. 
Hebben zij in de loop der eeuwen onder de Christenen veiligheid 
gevonden? Hier en daar wel. Maar in het algemeen stonden zij 
juist onder de Christenen aan vervolging bloot. Zowel in de 
Oosterse als in de Westerse katholieke gebieden hadden ze 
gedurig voor hun leven te vrezen, werden zij geplaagd, aan 
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bijzondere wetten onderworpen en gediscrimineerd. Dat is een 
grote schuld van de Christenheid. God zal dat ongetwijfeld in 
rekening brengen. 
 
Maar wat hebben de Joden nu gedaan? Zij zijn op eigen initiatief 
als doodslagers naar hun gebied teruggegaan, terwijl de grote 
Hogepriester nog steeds in functie is. Dat was voor een 
doodslager een verkeerde en fatale stap. De bloedwreker mocht 
hem dan slaan. Het zal voor de Joden eveneens blijken een 
verkeerde stap te zijn geweest. God zal hen voor de kruisiging van 
zijn Zoon alsnog de rekening presenteren, zodat hun nog veel 
ellende te wachten staat. De grote verdrukking waarover de Schrift 
spreekt, zal een verschrikkelijk lijden voor hen betekenen. 
 
(Niet alleen de Joden waren verantwoordelijk; de Romeinen waren 
even schuldig aan zijn kruisiging, want Pilatus erkende zijn 
onschuld en leverde Hem desondanks over. Te zijner tijd zal God 
dan ook niet alleen aan Israël, maar ook aan het (herstelde) 
Romeinse rijk de rekening presenteren. Het is mijn overtuiging, 
dat we dat in het boek de Openbaring vinden.) 
 
Genade van God terwijl Hij toornt.  
God zal hen slaan, maar daarbij aan barmhartigheid denken.  
De hongersnood was voor de broers van Jozef een tijd van zorg 
en nood. Maar toen zij tenslotte erkenden, dat zij gezondigd 
hadden door hun broer te verkopen, veranderde alles. Toen 
maakte Jozef zich aan hen bekend en kon hij al zijn goedheid en 
liefde aan hen betonen. Zij werden gezegend als nooit tevoren. 
Zo zal de periode van grote verdrukking voor Israël in de toekomst 
ook bijzonder moeilijk zijn. Maar de nood in die tijd zal een rest 
van Israël tot nadenken en tot het inzicht brengen, dat zij in de 
kruisiging van Jezus Christus een grote zonde begaan hebben. Zij 
zullen zich verootmoedigen, hun schuld belijden en uitzien naar de 
komst van Christus, over wie zij dan alsnog een rouwklacht zullen 
aanheffen: 

10 Ik zal over het huis van David en over de inwoners van Jeruzalem 
uitgieten de Geest der genade en der gebeden; zij zullen hem 
aanschouwen, die zij doorstoken hebben, en over hem een rouwklacht 
aanheffen als de rouwklacht over een enig kind, ja, zij zullen over hem 
bitter leed dragen als het leed om een eerstgeborene. 
11 Te dien dage zal in Jeruzalem de rouwklacht groot zijn, zoals de 
rouwklacht van Hadadrimmon in het dal van Megiddo; 
12 het land zal een rouwklacht aanheffen, alle geslachten afzonderlijk; 
het geslacht van het huis van David afzonderlijk en hun vrouwen 
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afzonderlijk, het geslacht van het huis van Natan afzonderlijk en hun 
vrouwen afzonderlijk, 
13 het geslacht van het huis van Levi afzonderlijk en hun vrouwen 
afzonderlijk; het geslacht van Simi afzonderlijk en hun vrouwen 
afzonderlijk; 
14 alle overige geslachten, alle geslachten afzonderlijk en hun vrouwen 
afzonderlijk. 
1 Te dien dage zal er een bron ontsloten zijn voor het huis van David en 
voor de inwoners van Jeruzalem ter ontzondiging en reiniging.  
(Zacharia 12:10-13:1) 

 
Israel zal in de nabije toekomst zeker door de omringende volken 
te lijden hebben. Zij zullen Jeruzalem nog innemen en velen 
ombrengen. Behalve die vijanden van buiten, zal de vijand binnen, 
de antichrist, hen die aan Gods Woord en beloften vasthouden, 
vreselijk vervolgen. Maar God zal dat doen dienen tot hun 
verootmoediging en bekering, waarna Christus zal verschijnen tot 
hun verlossing. 
 

Dan zal uit Sion Isrels redding dagen,      Ps. 14:7 
dan worden zijn gevangenen bevrijd. 
Dan schenkt Hij vreugde hen die naar Hem vragen, 
is Jakob vrolijk, Israel verblijd.    
Dan zal er een fontein geopend wezen         Zach 13:1 
voor Davids huis en voor Jeruzalem, 
zodat d’ ootmoedigen niet zullen vrezen, 
want God, de Heiland, wast en reinigt hem.       
 
Dan zal de Here komen met de zijnen,     Zach. 14:5-8 
dat is de dag, bij God de Heer bekend, 
dan zal de avond-duisternis verdwijnen 
zo anders dan wij, mensen, zijn gewend. 
Dan vloeien uit Jeruzalem de stromen 
van levend water, vloeiend oost en west. 
als Hij het koningschap heeft aangenomen 
en Christus heerst op aard ten langen lest.          

 
Herinneringen. 

Voorbij de olde bakery, waar de beek langs stroomt, die wat lager 
de watermolen in beweging brengt, staat al eeuwen lang de kerk 
van Branscombe met haar stompe, massieve toren. Rondom 
liggen de graven, dichtbij de kerk heel oude, waarvan de inscriptie 
niet zomaar te lezen is. Een enkele datum slechts is te herkennen, 
1676, 1721, de rest onleesbaar. 
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De kerk ligt wat lager dan de weg en naast de kerk, voorbij de 
graven, gaat het terrein verder naar beneden tot de smalle beek, 
die enige kilometers verder haar water laat wegzakken in het 
grove grind waarachter de zee begint. Achter dat beekje loopt het 
terrein direct omhoog. Daar is de heuvelrug, die de kleine vallei 
aan de zuidkant beschermt tegen de zuidwester stormen. 
Roodbruine koeien liggen in het gras te herkauwen en een weinig 
terug, in de richting van de watermolen, is de wei gevuld met 
schapen. 
De molen is oud, de bakkerij is oud, maar de kerk is veel ouder. 
En daar binnen ligt het grote boek, oud, ouder dan de kerk en de 
graftomben daarbinnen. Oud, ja, maar het exemplaar dat onder de 
koperen adelaar op de kansel ligt, is niet ouder dan ruim honderd 
jaar.  
 
Oud was ook Ernest Capes, die het alles herkende en het gevoel 
had, dat hij in de tijd meer dan zeventig jaren werd teruggezet, 
toen hij uit de verte de kerktoren zag en het laatste stuk van de 
weg opliep, dat voor een oude man steil, te steil omhoog liep en 
hem tenslotte bij het hek naar het kerkterrein zou brengen. Een 
keurig rechtop lopende jonge dame haalde hem in, hoewel ze 
kennelijk geen haast had op haar wandeling in de middagpauze. 
Dat herinnerde de oude Ernest opnieuw aan zijn leeftijd. Ruim 
zeventig jaren terug liep hij de helling naar de kerk vlugger dan die 
jonge dame. Maar al was er in Branscombe niet veel veranderd, 
Ernie was beslist wel veranderd.  
Af en toe bleef hij even staan en liet hij zijn blik over de velden 
aan de andere zijde van de vallei gaan. Maar de werkelijke reden 
was, dat hij even rusten moest.  
“Negentien twaalf”, mompelde hij, “dat is lang geleden. Toen 
gingen ze deze weg nog op met twee zware paarden voor de kar. 
En daar, daar was het postkantoortje. Wel wel, dat is nog steeds 
zo. En kijk nou eens, daar hangt warempel nog dat bord met 
reclame voor Reckits blue. Het jonge volk zal vast niet meer weten 
wat dat was en waarvoor het diende. Ja ja, daar ben ik vaak naar 
binnen gegaan. En als ik me niet genoeg had afgeklopt, nam ze 
een borstel en schuierde ze het meel er af. Dan reikte ze over de 
toonbank en ik van de andere kant. En ik voelde me zo gelukkig”.  
Hij zuchtte even. Daarop hernam hij zijn wandeling. 
“Het is toch te mal, dat ik moeite heb met dat stukje klimmen. De 
jaren gaan je blijkbaar in de benen zitten.” 
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Hij bleef weer staan. “Dat is me ook wat! Daar hebben ze 
tegenover de kerk huisjes gebouwd. En de tuinen liggen er voor. 
Ja, dat kan ook niet anders, want aan de achterkant loopt het te 
steil omhoog”. 
Toen keek hij naar links, waar het pleintje was voor de ingang 
naar het kerkhof en de kerk. 
“Wel wel, daar is een bank gezet. Wat een nieuwigheden. Zoiets 
had je in mijn tijd niet. Maar nou komt het goed uit, want daar kan 
ik mooi even uitrusten. En die statige jonge dame zal er geen 
bezwaar tegen hebben, dat een oude man aan het andere einde 
van die bank gaat zitten”. 
“Zie zo, dat is goed”, en moeizaam liet hij zich op de bank zakken, 
“het is niet zo steil, maar mijn benen vinden het wel steil”. 
“Gaat u gerust zitten. Het is een aardig plekje. Ik zit er vaak 
tussen de middag, als het weer het toelaat.” 
“Ja ja, ik ken het wel, alleen die huizen en deze bank niet. Die zijn 
nieuw voor mij. Dat heb je als je zelf niet meer zo nieuw bent. Ze 
veranderen tegenwoordig nogal wat. Hoewel, in Branscombe valt 
het wel mee. Ofschoon ik me afvraag of de watermolen nog wel 
werkt.” 
De jonge dame lachte eens. “Neen, daar wordt al lang geen meel 
meer gemalen. Maar voor het toerisme houden we het in stand”. 
“Zo zo, toerisme. Hoe is het mogelijk. Dat had je vroeger niet. Wie 
zou er naar Branscombe komen als je er niets te zoeken had? Het 
was me nogal een tocht. En daaraan is ook niets veranderd. Ik 
ben met de bus van Exeter in de richting van Lyme gekomen en bij 
de afslag naar Branscombe uitgestapt” 
“Hoe bent u dan hier gekomen?” 
“Lopend, zoals ik het vroeger ook moest doen. Ik wilde dat ook 
zelf. Teruggaan naar de plaats waar je zestig jaren daarvoor bent 
weggegaan, is toch ook een terugzoeken van het oude. En daar 
hoorde de wandeling vanaf het Harepath bij. Ik moet echter 
toegeven, dat ik wel ben veranderd. Mijn benen zijn niet meer wat 
ze waren. Toen ik achttien jaren was, liep ik met een zak meel van 
de molen beneden naar de bakkerij omhoog en ik deed het met 
veel genoegen. Bakker Marvil had een dochter, Lizzy, en die 
mocht ik heel graag. Als ik tien keer op een dag meel naar de 
bakker had moeten dragen, had ik dat met veel plezier gedaan. 
Maar Ernest Capes is geen achttien jaar meer en dat heb ik 
kunnen merken”. 
“En de molen maalt geen graan meer en in de bakkerij wordt geen 
brood meer gebakken”, zei de jonge dame naast hem. 
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Ernest Capes knikte. “Ik heb het gezien, ja, want ik liep er langs. 
Veel veranderd. Ik ben er nu, maar nou vraag ik me af, wat ik hier 
moet zoeken. Maar och, als een mens oud wordt, denkt hij terug 
en dan overvalt hem soms een soort heimwee naar het verleden. 
En dan ga je terug, voel je dat de weg, die je vroeger fluitend liep, 
eigenlijk te zwaar voor je geworden is en zit je tenslotte op een 
bank bij de kerk uit te rusten. En het heimwee blijft. Want je kunt 
teruggaan naar je geboortegrond, maar het verleden kan je niet 
grijpen, ook hier niet. Teruggaan in de tijd, zeggen ze wel eens. 
Vergeet het maar, want dat kan niet”. 
“U werkte dus in de molen?” 
“Zeker. Mijn moeder was een Lowe, een zuster van de toenmalige 
molenaar, die zelf geen zoon had en mij graag als knecht aannam. 
Dan wist hij ongeveer wat voor vlees hij in de kuip had. En ik 
werkte er met plezier. En mijn plezier werd alleen maar groter, 
toen ik verkering kreeg met Lizzy van bakker Marvil”. 
Hij zweeg even.  
“Bent u met die Lizzy getrouwd?”, vroeg de dame naast hem, die 
zijn verhaal wel interessant vond. 
Capes schudde zijn hoofd. “Neen, zover is het nooit gekomen. We 
waren echt heel erg op elkaar gesteld, maar ik bleef een beetje te 
lang bij de bakker hangen. We werden beiden van ons werk 
afgehouden, doordat we het niet konden laten om gezellig te 
babbelen. Toen heeft Marvil zijn dochter een baantje in het 
postkantoortje bezorgd, zodat die gezellige babbels verleden tijd 
waren. Och, dat was eigenlijk niet onverstandig. En we ontmoetten 
elkaar gedurig in de avond en bij de kerkgang. We kwamen wat 
dat aangaat niets tekort”. 
“Hoe komt het dan dat U niet met haar getrouwd bent?” 
Capes ging eens verzitten. “Wat zal ik u zeggen. Het is een heel 
verhaal, Maar als u geduld hebt, wil ik wel proberen het te 
vertellen. Ik heb het nog nooit helemaal aan iemand verteld, maar 
het is waar, ik ben oud. Als ik het een keer kwijt wil, moet ik niet 
wachten”. 
“Ik zal graag naar U luisteren. Het is de moeite waard geschiede-
nissen over de mensen in je eigen woonplaats te horen. En ik hoef 
pas om half twee weer op het gemeentehuis te zijn.” 
“Hm, werkt u op het gemeentehuis. Dan zult u de namen die ik 
noemde, waarschijnlijk wel herkennen”.  
“De dame naast hem lachte. “Eerlijk gezegd, ja. Maar ik wilde u 
niet onderbreken. Ik was bang dat u dan zou stoppen met uw 
verhaal” 
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“Ernest vertelt niet gauw wat hem bezig houdt”, zei mijn moeder 
vroeger, “en ze had wel een beetje gelijk. Maar als ik het nu niet 
vertel, krijg ik misschien nooit meer de gelegenheid daarvoor, of 
zal er nooit meer een moment komen als nu, in Branscombe, dat 
alles om me heen me haast dwingt om me te uiten. 
Want wat ik te vertelen heb, althans wat beslissend in mijn leven 
is geweest, speelde zich hier af, langs de paden hier, bij de molen 
en de bakkerij en hier, bij en in de kerk”. 
Hij streek met de hand over zijn voorhoofd, alsof hij nog haren 
genoeg had om weg te doen van zijn gezicht. “Een beste baas 
was Lowe, mijn oom. En het werk vond ik mooi. Een wonder 
immers, hoe het water van zo’n beekje een groot rad laat draaien, 
waardoor een zware steen wordt rondgedraaid. Je hoeft er geen 
zwarte steenkool voor te stoken, olie voor een motor heb je ook 
niet nodig. En vuile lucht maak je evenmin. Kan toch niet mooier.  
Als kind stond ik er al vaak naar te kijken.  
En dan de bakkerij. Die fascineerde me ook, want daar werden 
toch een soort wonderen verricht. Meel en water, zo stelde ik mij 
dat voor, en de bakker deed na enige tijd lekker brood uit zijn 
oven rollen. Da’ s toch een wonder voor een jonge vent. Maar een 
groter wonder was de dochter van Marvil. Waarom? Was dat haar 
knap gezichtje? Natuurlijk, volgens mij was er niet mooier. Maar 
het wonder dat zo iets teers en zachts gek was op mij, de knecht 
van de molenaar. Dat verbaasde, of eigenlijk dat ontroerde mij. 
Dat lijkt misschien wat overdreven gezegd, ontroering van een 
jonge vent van achttien jaar, maar zo was het wel. Daar komt bij, 
dat ze kon zingen als een nachtegaal en in de kerk heb ik haar 
meermalen gehoord. Mooi hoor. 
We hebben hier wat gewandeld samen. Ze was niet groot en door 
haar heb ik geleerd geen grote passen te maken. Ze liep dan aan 
mijn arm en de handen hadden we in elkaar gevouwen. Ik had 
geen reuze handen, maar die kleine handen van haar. Gek he. Dat 
heb ik nooit vergeten. 
Marvil en zijn vrouw vonden het goed hoor. Ze kenden mij en mijn 
familie immers wel. En we gingen naar dezelfde kerk, hier, achter 
het hek. Ja ja, daar heb ik zondag aan zondag gezeten. 
Maar er was een bezwaar. Bij mij niet hoor. Maar Lizzy was 
anders dan ik. Ze vond mij een beste jongen en hield echt veel 
van me. Maar hoewel we wat de kerkgang betreft, hetzelfde 
paadje liepen, lagen we volgens haar toch ver uit elkaar wat het 
geloven aangaat. Zo liet ze me het boekje “de Christenreis” van 
Bunyan lezen, en ze vroeg me of ik wel bekeerd was. Daar snapte 
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ik niets van. We gingen toch naar dezelfde kerk. Wat wilde ze dan 
nog meer? Ze wilde dat ik de Bijbel ging lezen. En dan 
antwoordde ik, dat de dominee dat immers deed. Dan betwijfelde 
ze of ik wel geloofde. Dat vond ik ook maar een rare vraag 
Natuurlijk geloofde ik. Maar dan vroeg ze mij, wat ik dan precies 
geloofde. Hoe moest ik daar een antwoord opgeven? Ik zei dan:  
Nou wat de kerk leert en wat de dominee zegt. Maar daarmee was 
ze niet tevreden. 
Ze zei, dat ze voor mij zou bidden en dat vond ik heel lief van 
haar. Maar ik zei er bij, dat het niet beslist hoefde, want ik had 
geen problemen. En af en toe begon ik dat gepraat over geloven 
en bekeren, bidden en bijbellezen een beetje teveel van het goede 
te vinden. Dan zei ik: laten we het nou eens over wat anders 
hebben. Waar jij zo vaak over praat, is voor mij niet zo 
gemakkelijk. Daar weet ik niet zoveel van. Als je een jongen was, 
zou je, denk ik,  haast dominee kunnen worden.  
Dat vond zij dan weer minder prettig. Maar verveel ik u niet met 
mijn gepraat?” 
“Neen, helemaal niet, ik ben een en al aandacht. Gaat u alstublieft 
door”. 
“Goed. Er kwam een dag, dat ze tegen me zei: mij dunkt, dat het 
beter is, als we eens een poosje uit elkaar gaan. Dat geeft zowel 
jou als mij de ruimte om na te denken. We liggen immers lang niet 
op een lijn. 
Dat snapte ik ook al niet. Volgens mij gaf het helemaal niet, dat zij 
veel belangstelling voor de Bijbel en zo had. Ik was inderdaad 
anders. Maar ja, zij had weinig of geen belangstelling voor voetbal 
en ik wel. Ik zei dan ook, dat ik het haar niet kwalijk nam, dat zij 
niets van voetbal wist. Zij kon het van mij dan ook wel accepteren, 
dat ik van godsdienst niet zoveel wist als zij.  
Maar ach, dat was helemaal geen goed antwoord. Ik kreeg te 
horen, dat ik haar niet snapte en dat vond ik weer onzin. 
Ondanks die problemen was ik heel gelukkig als ik bij haar was en 
in het gezin van bakker Marvil voelde ik me helemaal thuis. Ik kon  
mij een leven zonder dat niet meer voorstellen. Hoe vaak we 
beneden langs en over de beek heen naar de kust zijn gelopen, 
zou ik niet kunnen zeggen. We liepen dan met een boog boven 
langs weer terug. Ik zal misschien niet veel van het mooie op die 
wandelingen hebben gezien, want ik was dolgelukkig als ik maar 
met haar aan mijn arm liep”. 
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Capes stond moeizaam op. “Als u het geen bezwaar vindt om wat 
te lopen? Neem mij niet kwalijk, dat ik op zo’n bank niet lang kan 
zitten. Mijn botten gaan aan alle kanten pijnlijk klagen”. 
De jonge dame stond ook op. “U hebt gelijk. We hebben lang 
genoeg gezeten. Het is goed om nog wat te lopen. En de weg 
voorbij de kerk is aanvankelijk niet steil, dus dat zal voor u geen 
bezwaar zijn”. 
“Ik weet het”, zei Ernest Capes, “ik weet het. Ik zou haast zeggen 
dat ik elke voetstap hier ken. Hier hebben we ook vaak gelopen. 
En het was even verder, dat Lizzy tegen me zei: Ernest, ik heb 
veel nagedacht, veel gebeden en het lang uitgesteld, omdat het 
me zo moeilijk zou vallen om afscheid van je te nemen. Maar we 
moeten toch uit elkaar gaan. Geloof en ongeloof gaan niet samen.  
Ik zal voor je blijven bidden, dat je zult gaan inzien, dat kerkgang 
niet zalig maakt en dat je je moet bekeren. En als mijn gebeden 
worden verhoord en je gaat geloven zoals ik, kom dan terug. Dan 
zal ik je met open armen ontvangen, want ik houd van jou. Maar 
het is niet juist om verder te gaan, terwijl we over het belangrijkste 
in het leven zo verschillend denken. 
Ik was als verdoofd, kon haast niet geloven, dat het werkelijk de 
laatste keer was, dat ze aan mijn arm liep. Ik weet niet meer wat ik 
heb geantwoord. Dat was in ieder geval niet veel. Ik had haar 
trouwens niet alleen lief, ik had ook een diep respect voor haar, 
bewonderde haar en hoewel het misschien vreemd klinkt, ze had 
een groot overwicht op mij.  
Het afscheid bij de bakkerij zal ik maar niet beschrijven. Ik was er 
heel slecht aan toe en heb tot middernacht rondgezworven. Ik wist 
niet waar ik met mijn verdriet heen moest. Maar tenslotte 
probeerde ik de gevolgen onder ogen te zien en besefte ik, dat ik 
niet bij de molenaar kon blijven. Hoe zou ik nog zakken meel naar 
de bakkerij kunnen dragen? Die overtuiging maakte mijn denken 
wat meer praktisch. Ik begreep dat ik zelfs niet in Branscombe kon 
blijven. Het is hier klein en we zouden elkaar telkens weer zien. 
Dat zou een weerkerende beproeving worden. Toen me dat 
duidelijk werd, begreep ik, dat mijn leventje in een flinke storm 
terecht kwam.  
En toen veranderde er wat. Ik was niet meer alleen verdrietig, ik 
begon boos te worden, voelde me in een hoek gegooid. Het was in 
mijn ogen een dwaasheid, dat twee mensen, die naar dezelfde 
kerk gingen, toch om het geloof uit elkaar moesten gaan. Grote 
onzin, zei ik, terwijl ik in het donker naar huis liep, dweperij van de 
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ergste soort. Dat praat over liefde en schopt je tegelijk aan de 
kant.  
Onbewust vluchtte ik in de verontwaardiging en de boosheid, 
omdat ik dan meende een verklaring voor haar gedrag te hebben. 
Ik had me deerlijk vergist, dacht ik. Ik maakte mijzelf wijs, dat ik 
door een aardig snoetje en leuke maniertjes betoverd was, maar 
me in haar had vergist. Ze was hard, knoert hard. Trok zich er 
niets van aan, dat ik met zo’n brok verdriet bij haar werd 
weggestuurd. Ze moest er wel een zijn, die alleen aan zichzelf 
dacht. Ik besloot dan ook om zo spoedig mogelijk te vertrekken, 
wilde haar niet meer zien, heel Branscombe trouwens niet. Ik had 
het voorgoed gezien in Branscombe. En daarmee meende ik wat 
geweest was, te kunnen wegbezemen”. 
Hij stond even stil.  
“Zullen we maar weer omkeren? Straks moet u weer aan het werk. 
We kunnen er beter voor zorgen, dat u weer in de buurt van het 
gemeentehuis komt”. 
“Maar hoe ging het verder met u?” 
“Wel, ik nam ontslag bij de molenaar en een week later was ik al 
op stap naar Beer. Daar hoopte ik voorlopig werk te vinden. Wat 
daarna kwam, liet ik maar aan het lot over. 
Maar ik maak het wat te lang. Kort en goed dus, ik zocht en vond 
werk in de havens. Daar viel in die tijd nog veel te sjouwen en dat 
was ik gewend. Maar ik had in de gaten, dat er op een schip meer 
te verdienen was. En zo werd ik een zeeman. Intussen waren mijn 
beide ouders gestorven. De enige met wie ik nog contact had, was 
mijn zuster Mary. Waar ik zoals gevaren heb, vergeet dat maar. Ik 
verdiende in ieder geval goed. Ik voer zelfs met wapens naar 
Spanje voor generaal Franco. Dat leverde goed geld op. Maar als 
je aan geen zorgen hoeft te denken, denk je aan andere dingen. 
En zo kwamen Branscombe, en vooral Lizzy weer voor mijn 
aandacht. Ik meende dat ik niets meer om haar gaf. Dat had ik 
echter mis. Ik was alleen erg boos geweest en dat sleet weg met 
de jaren. En als oudere man denk je toch wat meer na dan als 
jonge vent. Haar ernstige woorden was ik niet vergeten, ik dacht 
daar weer aan, hoewel ik niet goed wist, wat ik er mee moest. 
Wat doe je dan? Je gaat wat zoeken, aanvankelijk mogelijk 
onbewust.  
In die tijd kreeg ik een brief van mijn zus, die af en toe van zich 
liet horen. Daarin stond als een onderdeel van het plaatselijke 
nieuws, dat Elizabeth Marvil gestorven en begraven was. Daarmee 
heb ik het toen erg moeilijk gehad, want, gek genoeg, in mijn 
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gedachten was er nog steeds een deur open, zij het op een kiertje. 
Daardoor dacht ik nog vaker terug en ging ik bewust op zoek naar 
het antwoord op de vraag wat Lizzy nu van mij gewild had.  
Ik begon weer naar de kerk te gaan. Dat stond mij niet tegen, had 
me ook vroeger niet tegengestaan, maar het antwoord vond ik er 
niet. Het was met ook teveel gedoe met gewaden en dergelijke. 
Ik zocht niet naar uiterlijke dingen of naar plechtigheden, ik zocht 
naar de waarheid. Ik hoop dat u me begrijpt”.  
“Zeker wel”, antwoordde de dame naast hem, “maar ik merk, dat u 
moeilijker gaat lopen. Zullen we weer even zitten?” 
“Dat zou me wel goed uitkomen”, zei Capes, “maar dan liever in 
de kerk dan op de bank buiten. Ik voel me wat warm door de 
inspanning”.  
En zo gingen die twee de kerk binnen, waar slechts een oudere 
dame op een bank dicht bij de preekstoel zat. Op de achterste 
bank ging Capes meteen zitten. “Zat ik vroeger ook altijd”, zei hij. 
“Maar ik zal mijn verhaal afmaken. Ik kwam langs een gebouw, 
waar ik zang hoorde. De deur was open en ik ben niet zo 
benauwd, dat ik niet naar binnen zou durven stappen. Dat deed ik 
dus en ook daar ging ik op de achterste bank zitten. 
Zang kan wat doen, weet u dat? Het ontroerde mij toen tenminste 
en ik dacht terug aan Lizzy, die ik vaak in de kerk had gehoord. 
Er kwam een man te voorschijn, die een korte toespraak hield. 
Lieve mensen, het leek wel of hij mij kende. Hij zei, dat we vaak 
weglopen, weglopen van God, en we weten niet waar we terecht 
komen. We proberen alles wat we ooit over God hoorden, te 
vergeten, maar dat lukt niet echt. En dan kan het gebeuren, dat er 
een soort heimwee in ons hart groeit, waardoor we gaan zoeken. 
Waar moet je dan zoeken? Waar moet je heen? En wat zoek je 
eigenlijk? Zoek je rust, vrede? Is het een poging terug te komen, 
waar je eertijds veilig leek te zijn? Maar wat moet je, als je de weg 
niet weet! 
Och och, dat beet zich vast in mijn hart. En toen vertelde de man, 
dat Jezus de weg is. Hij brengt je thuis. En daar zat Ernest Capes 
te huilen. Ik had zo’n heimwee naar vroeger, naar Lizzy, maar 
kreeg ook een verlangen om Hem te kennen, die de weg is, Jezus, 
over wie Lizzy altijd sprak.  
Na die toespraak begon een dame te zingen: Amazing grace, how 
sweet the sound. Kent u dat?” 
“Natuurlijk ken ik dat”.  
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“Nou, het klonk of Lizzy daar zong. En toen werd Ernest Capes 
wel zo week, dat Jezus zo maar welkom was. Daar, in dat 
gebouwtje, heeft Hij mij gevonden. Zo is dat gegaan.  
En nou ben ik gekomen om althans te zien, waar Lizzy is 
begraven. Dat is het minste wat ik kan doen. Ik heb haar immers 
met mijn domme koppigheid en onverschilligheid onnoemelijk veel 
verdriet bezorgd”.  
De jonge dame had tot dan toe slechts weinig gezegd. 
Maar toen Capes zweeg, stond zij op en riep “Lizzy Marvil, kom 
toch hier”. 
De vrouw voor in de kerk kwam overeind. De tranen stroomden 
over haar wangen. “Ernie, mijn jongen”, en met open armen liep zij 
op Capes toe. “Mijn gebeden zijn verhoord en je bent weer thuis. 
Je hebt vergeten, dat ik naar mijn moeder ben genoemd. Zij is 
gestorven, maar God heeft mij laten leven om jou te kunnen 
ontvangen” 

J.Ph.B..   
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


