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TER INLEIDING.

§ 1. De profeet Hosea.

Ongeveer in dezelfde tijd als waarin Jesaja en Micha in het Rijk van
Juda optraden, deden in het Tienstammenrijk Amos en Hosea Gods
Woord horen. We zullen straks nog gelegenheid hebben, een parallel te
trekken tussen beide laatstgenoemde getuigen Gods, maar gaan nu eerst
de profeet Hosea wat nader bezien.

Van zijn persoon weten we eigenlijk maar heel weinig. Het komt
hierop neer, .dat hij ,geen Judeer was, zoals de meeste andere Schrift-
profeten, maar afkomstig uit Noord-Israel, waar ook het terrein van zijn
werkzaamheid lag. Verder wordt hij geintroduceerd als de „noon van
Beerr, maar wie of wat deze Beery geweest is, is ons ook alweer vol-
ledig onbekend. De een meent wel, dat onze profeet uit een priesterlijk
geslacht stamde, en een tweede, dat hij van boerenfamilie was, omdat
hij in zijn beeldspraak zo goed op de hoogte blijkt te zijn met het
landbouwersleven, maar dit zijn allemaal slechts veronderstellingen, die
niet bewezen kunnen worden. Zo gaat de persoon volledig schuil achter
zijn ambt. Het komt op de prediker niet aan, maar op de prediking;
het gaat niet om Hosea, maar om „het Woord des Heren, dat gekomen
is tot Hosea" (1 : la); belangrijk is niet het spreken van de mens, maar
wel „het ispreken van de Here in Hosea" (1 : 2a).

Weliswaar wordt met name in het eerste hoofdstuk nogal wat aandacht
gewijd aan Hosea's hutvelijksleven. We vernemen daar, dat Hosea (op
Gods bevel) getrouwd was met een zekere Gomer, een dochter van
Diblaim, dat er uit dat huwelijk drie kinderen geboren werden, en
dat dit huwelijk zeer slecht was. Maar ook dit huwelijksdrama wordt ons
niet meegedeeld als een interessante onthulling over het intieme leven
van Hosea zelf, doch in tegendeel moest dit huwelijk dienstbaar zijn
aan het Woord des Heren. Hij moet in dat ongelukkige huwelijk aan
Israel aanschouwelijk onderwijs geven over de slechte verhouding die
er gekomen was tussen God en Zijn yolk. Het is een prediking met de
daad, waarin zelfs zijn huwelijksleven opgeeist wordt voor en dienstbaar
gemaakt aan het ambt.

Om deze ambtswerkzaamheid van Hosea te verstaan (we komen op
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dat huwelijk in § 3 nog nader terug), moet eerst nog iets gezegd worden
van de tijd waarin de profeet leefde. Deze tijd wordt aangeduid als
„de dagen van Uzzia, Jotham, Achaz en Hizkia, koningen van Juda", en
„de dagen van Jerobeam, de zoon van Joaz, koning van Israel". Het is
wel merkwaardig, dat deze profeet uit het Tienstammenrijk zijn optrederr
naar Judese vorsten dateert, en (met uitzondering van Jerobeam) de
namen van zijn „eigen" koningen verzwijgt, want er ontbreken zes
van de zeven koningsnamen uit die periode. Dit kan misschien verklaard
worden uit het feit, dat alleen in de koningen van Juda het wettige
koningshuis van David zich voortzette, zoals Ridderbos wil (Korte Ver-
klaring der H.S., De Kleine Profeten I, blz. 25), waarbij echtcr het
wel noemen van Jerobeam onverklaard blijft. Allicht zit achter deze
weglating ook een goddelijk negeren van wat zelf groot wil zijn. Zacharia,
Sallum, Menahem, Pekahia, Pekah ,en Hosea, — dit zijn de verzwegen
koningen — het waren „Strebers", die gewild hadden, dat hun regerings-
jaren met gouden letters in de annalen werden vermeld, maar de profeet
Hosea doet, alsof ze nooit hadden bestaan, omdat ize volstrekt nutteloos en
onbruikbaar waren voor het Koninkrijk Gods.

Deze verzwegen koningenlijst brengt ons meteen op de verwarring in
de binnenlandse politiek, die Hosea heeft meegemaakt. Het was cm

historic van bloed en tranen. Binnen een tijdsbestek van twintig jaar
had niet minder dan zes maal een troonswisscling plaats, en dan zo,
dat de een de ander vermoordde, en die moordenaar wend op zijn beurt
dan maar weer koning. Het is een hopeloze partijstrijd, waarbij de ene

groep pro-Egypte, en de andere pro-Assyrie, maar niemand pro-Retie,
voor de Here, is, en in welke strijd de dolk het laatste woord spreekt.
En terwijl zo Israel in eigen ingewand wroet, breekt tot overmaat van
ramp ook nog een broederkrijg uit tussen Israel en Juda, de beruchte
Syro-Efralmietische oorlog. Het is waarlijk niet te verwonderen, dat door
deze innerlijke verzwakking het yolk Israel een gemakkelijke prooi
wordt voor de wereldmonarch van Assur. Dit laatste heeft Hosea ge-

profeteerd als oordeel Gods vanwege de verwildering op godsdienstig,
socia:al en zedelijk gebied in alle kringen, niet het minst in die der
geestelijke leidslieden. Men heeft dat natuurlijk niet geloofd, want
Hosea voorzegde Israels ondergang reeds tijdens Jerobeam II, en juist

onder diens regering was het een gouden eeuw, nooit had de scepter
van Israels koningen verder gereikt dan toen, en nooit scheen de debacle
verder af. Hosea was op zijn minst een aartspessimist, zoals alle profeten
nu eenmaal plegen te zijn.

Niettemin heeft Hosea schoon gelijk gekregen, en het is zelfs niet
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onwaarschijnlijk, dat hij de val van Samaria in 722 v. Chr. en de
wegvoering der tien stammen naar Assyrie zelf nog heeft beleefd.

§ 2. De plaats van Hosea's prediking in de geschiedenis der Godsopen-

baring.

Hosea heeft dus de ondergang van het Rijk der tien stammen aan-
gekondigd. Dit heeft hij trouwens met Amos gemeen, maar tussen beide
profeten is toch groat verschil. Ziet Amos de zonde van zijn yolk als

onrecht (vooral sociaal onrecht), Hosea legt die zelfde zonde bloot als

ontrouw. Zoals een overspelige vrouw ontrouw is aan haar man, zo is
zijn yolk ontrouw aan de Here, Die het Zich ondertrouwd heeft. De
kalverendienst van Israel met name is een verlaten van de dienst des
Heren, geestelijk overspel, ontrouw. Het uitkijken, nu eens naar Assur,
dan weer naar Egypte, is ontrouw; de Here is schrikkelijk jaloers, dat
ze niet bij Hem komen om hulp te vragen in de benauwdheid! Maar
of Amos nu zegt dat ze onrecht plegen, of Hosea dat ze zich aan trouw-
breuk schuldig maken, beide malen is het precies dezelfde zonde; de
een toornt omdat Cods recht worth gekrenkt, de ander omdat Gods liefde

wordt vertrapt.
Wanneer men dan ook Amos de profeet van Gods gerechtigheid, en

Hosea de profeet van Gods liefde wil noemen, dan is dat uitnemend,
als men daarin maar geen tegenstelling gaat zien, want Gods recht en
liefde komen met eikaar nimmer in strijd.

Wel betekent de naam Amos: „drager van een last", en hij heat een
vreselijke last-brief over te brengen n.l. Gods oordeel. Terwijl Hosea
betekent: „drager van Neil". Hosea is precies hetzelfde als Jezus. Men
zoekt bij Amos dan ook tevergeefs naar een zo ontroerende tekening
van Gods liefde als bij Hosea: Israel is de bruid van God, die IN
lokken zal en voeren naar de woestijn, en naar haar hart spreken, en
haar ondertrouwen in eeuwigheid (2 : 13,18).

Maar deze liefde kan ook toornen. De gekrenkte liefde wekt evenzeer

Gods toorn op, als Zijn geschonden recht. Daarom moet Hosea het hete
woord spreken, dat als de liefdevlam niet te koesteren vermag, ze moet

verteren. Zo doet Hosea ook huiveren. Aileen wie verstaat, hoe ontrouw
grieven kan, begrijpt dat de profeet der goddelijke liefde zegt: „Ik zal
Efrain zijn als een felle leeuw en den huize van Juda als een jonge
leeuw; Ik, Ik zal verscheuren en heengaan; 1k zal wegvoeren, en daar

zal (geen redder zijn" (5 : 14).
Dit oordeel Gods komt met name uit in de merkwaardige namen, die

Hosea zijn kinderen geven moest. De eerste moest ,Jizreel" heten, een
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naam die „verstrooling" betekent (1 : 4). Aan deze naamgeving voegt
de Here verklarend toe: „het zal te dien dage .geschieden, dat Ik
Israels boog verbreken zal in het dal Jizreel". Hiermee wordt dus voor-
zegd, dat Israels boog — de boog was destijds het voornaamste wapen —
verbroken zou worden. Nederlaag dus (Jizreel), inplaats van overwinning
(Israel).

Dit wegnemen van Israels uiterlijke glorie is evenwel het ergste niet.
Veel vreselijker wordt het, als Hosea het tweede kind — een meisje —
op Gods bevel „Lo-Ruchama" moet noemen. Ook deze naamgeving is
symbolisch. Die naam betekent zoveel als: „zij vindt geen ontferming",
en de Here wilde er mee zeggen, zoals er ook in 1 :6 verklarend bij
staat, dat Hij Zich voortaan niet meer ontfermen zou over het huffs
Israels, maar het zekerlijk zou wegvoeren. Zo zou dus en de vroegere
glorie (Jizreel) en Gods ontferming (Lo-Ruchama) van Israel worden
weggenomen, maar de band tussen God en Israel wordt finaal doorge-
sneden, als Hosea bevel krijgt zijn derde kind „Lo-Ammi" te noemen.
Dit betekent: „niet Mijn yolk", „want ,gijlieden zijt Mijn yolk niet, zo
zal Ik ook de Uwe niet zijn" (1 : 9). Dit is het oordeel van volkomen
verwerping, en met deze horribele prediking van Hosea is de geschiedenis
der Godsopenbaring nu dus zover voortgeschreden, dat de Here bekend
laat maken, Israel te zullen passeren. Zo laat is het dus nu geworden op
de klok van Gods Raad. Dit oordeel der verwerping komt niet in strijd
met Gods verkiezing van Israel, en deze bedreiging doet de vele be-
'often Gods aan Zijn yolk geenszins te niet. Integendeel. Op dit oordeel
volgt in 1 : 10 terstond de belofte: „nochtans zal het getal der kinderen

Israels zijn als het zand der zee, dat niet gemeten noch geteld kan

worden, en het zal geschieden, dat ter plaatse waar tot hen gezegd zal
zijn: Gijlieden zijt Mijn yolk niet, tot hen gezegd zal worden: Gij zijt
kinderen des levenden Gods".

Hiermee wordt geen streep gehaald door de pas geuite bedreiging, en
evenmin zegt God „ja" en „neen" tegelijk. Want Paulus — en wie kan

een beter exegeet van Hosea zijn dan hij? — past die belofte op de
heidenen toe, dus niet op het vleselijk Israel van toen en later, maar op
het geestelijk Israel. Israel naar het vlees blijft „Lo-Ammi", niet Mijn yolk.
Maar van de bekeerde heidenen verklaart hij: „gelijk Hij ook in Hosea
zegt: 1k zal hetgeen Mijn yolk niet was, Mijn yolk noemen, en die niet
bemired was, Mijn beminde" (Rom. 9 : 25). En Petrus verklaart van
degenen die uit de duisternis geroepen zijn: „gij die eertijds geen yolk
waart, maar nu Gods yolk zijt, die eertijds niet ontfermd waart, maar nu
ontfermd zijt geworden" (1 Petr. 2 : 10).
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Zo was dus Gods oordeel waar, want het Tienstammenrijk is in de
ballingschap ondergegaan, maar de belofte was evenzeer waar, want zodra
de kinderen des Koninkrijks zijn uitgeworpen, roept God uit Oosten en
Westen, om aan to zitten aan de aartsvaderlijke tafel.

Zo is in dit schrikkelijk oordeel der verwerping de overwinnende
liefde Gods, en blijft Hosea ook hierin de profeet der liefde. Immers,
zonder „beminde" kan de lief de niet bestaan, en boven het ondergaande
bondsvolk roept de liefde Gods triumferend uit, ziende op een ander,
een geestelijk Israel: „nochtans zal het getal der kinderen Israels zijn als
het zand der zee". In de plaats van „het uitverkoren yolk" zullen de
verachte heidenen komen: zegt tot deze uw broeders, Ammi (Mijn yolk),
en tot deze uw zusters, Ruchama (gij vindt ontferming). Hierbij blijft
natuurlijk volkomen waar, dat er ook in het Tienstammenrijk een „heilige
rest", een „overblijfsel naar de verkiezing" bleef, zoals b.v. blijkt uit
de profetes Anna, die uit de stam van Aser was. Dit waren echter de
enkelingen.

Het is dan ook opmerkelijk, dat Hosea niet zegt, en ook niet zeggen
kin, dat Israel als yolk weer zal aangenomen worden, maar dat er in
deze belofte slechts sprake is van kinderen Israels, en kinderen des

levenden Gods. Dit ziet dus op de enkelingen.

§ 3. Hosea's huwelijk.

We zouden op het huwelijk van Hosea nog nader terugkomen. Daar is
heel wat over to doen geweest. Sommigen houden vol, dat het hawelijks-
drama tussen Hosea en Gomer, de dochter van Diblaim, zich nooit in
werkelijkheid heeft afgespeeld. Men moet de mededelingen daarover in
h. 1 en h. 3, zeggen zij, figuurlijk verstaan, hetzij dat we hier to doen

hebben met een allegoric, zoals b.v. Nathan het verhaal van die man
met zijn ooilam verzon, hetzij dat Hosea slechts yisionnair met Gomer

getrouwd was, op de manier waarop Petrus dat laken zag in een „ver-
trekking van zinnen". Anderen beweren even stellig, dat alles wat Hosea

daarvan vertelt, letterlijk moet worden opgevat, en dat onze profeet
inderdaad een heel ongelukkig huwelijksleven met een slechte vrouw
geleid heeft. De voorstanders van deze zgn. realistische opvatting zijn

het evenwel onderling over de preciese toedracht weer niet eens. Zonder
alle argumenten voor of tegen deze of gene beschouwing to wegen,
scharen we ons aan de zijde van hen, die hier aan een werkelijk huwelijk

denken. En wel om deze reden: voor Israel was de tijd gekomen, dat
het gepredikte Woord weinig indruk meer maakte; daarom moest dat
Woord onderstreept worden door een prediking van de daad. Men zou
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er zich heel weinig aan gestoord hebben, of Hosea al een verdicht verhaal
voordroeg, of vertelde wat hij in een visioen gezien had. Dat gelOaden
ze wel! Maar zo'n huwelijk van een profeet des Heren met zo'n licht-
zinnige vrouw, die straks nog van haar man wegliep ook, zou opzien
wekken. Dat werd het onderwerp van de dag voor de gesprekken, en dat
was juist Gods bedoeling. Want als iedereen daar schande van sprak, dan
moest Hosea het woorcl nemen en zeggen: zoals die vrouw van mij, zijn
jullie nu precies!

Uit zichzelf zou Hosea er stellig niet toe gekomen zijn, zich een 'evens-
gezellin te kiezen, die bekend stood ,als „vrouw .der hoererij". Maar hij
heeft niets te willen, doch zich eenvoudig te onderwerpen aan Gods wil,
die Zijn knecht opdroeg: „ga, neem u een vrouw van hoererij".

Hosea was een man van grote trouw, die zijn God een zestig jaar in
het ambt heeft gediend. Bovendien was hij een man met een liefdevol
hart, en een fijnbesnaard gemoed, gezien het feit, dat hij als geen ander
in staat is, de liefde des Heren tot een ontrouw yolk in innige woorden
te vertolken.

Het is juist deze man beschoren, een echtgenote te moeten hebben van
precies tegenovergestelde aanleg, een vrouw, voor wie liefde en trouw
totaal vreemde begrippen waren, die met andere manner' heulde, en haar
eigen man op het hart trapte.

Toen Hosea met Gomer trouwde, was zij nog niet „een vrouw met een
verleden". De uitdrukking „een vrouw van hoererij", behoeft nog niet
ricer te betekenen dan: een vrouw met een lichtzinnig karakter. Maar
al spoedig kwam de ellende. De kinderen Lo-Ruchama en Lo-Ammi
waren waarschijnlijk niet eens van hem, terwijl het conflict nog pijnlijker
werd, then Gomer van hem wegliep. Op Gods bevel moest hij echter zijn
weggelopen vrouw achternalopen en terughalen, zoals dat in hoofdstuk 3
beschreyen wordt, want Hosea moest op Gods bevel Gomer niet alleen
huwen, maar ook beminnen (3 : 1). Ikon hij haar nog maar laten lopen,
maar dat ken hij juist niet: hij moet haar blijven liefhebben met heel de
overgave van zijn tere ziel.

Dit huwelijk nu was een aanschouwelijke voorstelling van de verhou-
ding tussen God en Zijn yolk. Zoals een man een vrouw trouwt, heeft de
Here Zich Israel tot bruid verkoren. Maar de Here heeft het moeten
aanzien, dat Zijn yolk Hem ontrouw wordt, van Hem wegloopt, en de
Baiils naloopt: „het land hoereert ten zeerste van achter de Here weg".
Tocli meet de Here hen liefhebben en tech, zoals het nil gaat, kin het ook
niet langer. Dit is de tragedie, de liefdesworsteling tussen God en Zijn
yolk, in het boek van Hosea, en met name in zijn huwelijk aanschouwelijk
voorgesteld.
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§ 4. Hosea en Christus.

Gewoonlijk zoekt men, om het Messiaanse karakter van een Oud-
Testamentisch Bijbelboek aan te wijzen, naar „teksten", die duidelijk naar
Christus heenwijzen. Nu, die zijn er in het boek Hosea ook wel, doch
schaars. Men denke b.v. aan Hosea 6 : 1, 2 en vooral aan 11 :1, de
bekende profetie: „uit Egypte heb Ik Mijn Zoon geroepen".

Men izou zich echter schromelijk vergissen, indien men meende, dat
hiermee al de aanrakingspunten tussen Hosea en Christus aangewezen
waren. Het is zelfs foot, van enkele „aanrakingspunten" te spreken: heel
dit iboek is van de Christus vol. iDaar is al aanstonds hat ,eerste hoofdstuk,
dat van Hosea's huwelijk spreekt. Door Zijn knecht te laten trouwen
met de overspelige Gomer heeft de Here aan Hosea iets laten voelen
van Zijn eigen smart over Zijn ontrouwe yolk. Niet alleen op zijn
sprekende mond legt God beslag, maar op heel zijn persoonlijkheid, tot
zijn huwelijk en intieme leven toe. In deze dienstbaarstelling van heel
zijn persoonlijkheid aan Gods zaak is Hosea type van zijn grote Naam-
genoot Jezus: in de rol des boeks is reeds in de persoon van Hosea
van Mij geschreven: Zie 1k kom, om Uw wil te doen. Trouwens, die
huwelijksverhouding tussen God en Zijn yolk zelf al, kan niet bestaan
zonder de „vleeswording", de eenwording Gods met de menselijke natuur.
Dit eerste hoofdstuk van Hosea beheerst nu feitelijk het gehele bock.
Men kan niet zeggen bij tenkele teksten: zie, bier de Christus, of (lair is
Hij. Hij is overal. Hij is ook in de oordelen, want als Hosea van onder-
gang spreekt, is er geen tegenstelling, doch overeenstemming met Hem,
Wiens mond der lief de ook sprak van een vuur, dat niet uitgeblust
wordt. En juist in die ondergang van Israel, die de deur voor het
heidendom opent, verschijnt weer de lichtende gestalte van Christus,
Die „de middelmuur des afscheidsels" verbroken heeft. Voorts heeft
Hosea in zijn veroordeling van het koningshuis (h. 5), dat theocratisch
moest zijn, maar in zijn krenking van het recht en zijn verdrukking der
armen precies het tegenovergestelde beeld vertoonde, het heimwee ge-
wekt naar de van God gezalfde Ironing, de Messias, Die de ellendigen
naar recht regeren zou, en hun recht doen op hun klacht. En zo zou
men kunnen doorgaan. Wie het boek Hosea opmerkzaam leest, bespeurt
overal de voetstappen van de ware Hosea-Jozua, Jezus, van Wie deze
profeet slechts stamelend heeft kunnen spreken, en in zijn leven slechts
een zeer zwakke afspiegeling is geweest. Meer dan Hosea is hier!
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Hosea 1 : 1-2

Opschrift van het gehele boek. 1 : 1.

1 :1 De inhoud van dit bock is van het begin tot het eind
Godsopenbaring. Het was Hosea, de zoon van Beeri, aan
wie deze openbaringen ten •eel vielen, en de Woorden,
die de Here bij die .gelegenheden tot hem sprak, geeft hij
hierbij getrouwelijk weer1).

Een en ander vond ,plaats, toen de koningen Uzzia,
Jotham, Achaz en Hizkia over Juda regeerden, en Jero-
beam, ,de zoon van Joaz, over Israel koning was2).

DEEL I (1 : 2-3 : 5).

a. Opschrift van het eerste hoofdstuk. 1 : 2a.

1 : 2a	 Hoe de Here begon Zich aan Hosea te openbaren3).

b. Het huwelijk van Hosea en Gomer. 1 : 2b-9.

De Here zeide eens tot Hosea: ,Gij moet heengaan en
huwen met een vrouw van slecht allooi, die u niet trouw
blijven zal; een vrouw, die u kinderen schenken zal, in
overspel met andere mannen verwekt. Door dat huwelijk

1) Het is er Hosea in dit opschrift hoofdzakelijk om te doen, duidelijk te
doen uitkomen, dat hij niet zijn eigen woord spreekt, maar Gods Woord vertolkt.
Gepoogd is, dit in de paraphrase tot uitdrukking te brengen, en bovendien, dat
de openbaringen Gods niet op eenmaal, maar met tussenpozen aan de profeet
werden bekend 'gemaakt. Daarom werd ook gesproken van de „Woorden" des
Heren, hoewel in de tekst het enkelvoud „Woord" des Heren gebruikt wordt,
om aan te geven dat al deze verschillende openbaringen een samenhangend
geheel vormen.

2) Men zie voor deze koningsnamen de Inleiding.
3) Hier wordt in het midden gelaten, of deze openbaring geschiedde door

goddelijke aanspraak (met hoorbare stem), of door goddelijke inspraak. De tekst:
„het spreken van de Here in Hosea", schijnt op het laatste te wijzen.

1 : 2b
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Hosea 1 : 3—

moet ,gij de ontrouw van Mijn yolk Israel aanschouwelijk
voorstellen, want hoewel Ik het Mij tot bruid verkoren heb,
loopt het van Mij vandaan, om het met anderen l) te hou-
den: het hele land is vol van geestelijk overspel.

3 Uit zichzelf zou de profeet zulk een lichtzinnige vrouw
nooit tot levensgezellin gekozen hebben, maar hij boog ge-
hoorzaam voor het bevel van God, om zich met heel zijn
persoon in dienst te stellen van de Here; zo ging hij idus
heen, en trad in het huwelijk met een zekere Gomer, een
dochter van Diblaim. Dit huwelijk bleef niet onvrucht-
baar, en na verloop van tijd •chonk ze hem een zoon2).

4 Toen •zeide de Here tot Hosea: Noem hem „Jizreel",
want de naam van deze jongen zal een levende prediking
moeten zijn van het komende gericht, dat Israel (overwin-
naar) tot Jizreel (verstrooiing, nederlaag) zal worden:
want ,de tijd is niet ver meer, dat het bloed dat Jehu ver-
goot „op het stuk lands van Jizreel" gewroken zal wor-
den3), en dat Ik zijn nakomelingen die thans leven, zal

1) De verhouding tussen God en Zijn yolk wordt hier en elders voorgesteld
als een huwelijk, en afval van de Here als overspel. Met het weglopen van
de Here, en andere „mannen" nalopen, heeft Hosea met name de „Baals" op het
Dog. Maar ook het hulp zoeken bij de grootmachten der wereld in plaats
van bij de Here, was ontrouw, bondsbreuk en •dus geestelijk overspel.

2) Sommigen zijn van oordeel, dat ook van dit eerste kind Hosea feitelijk
niet de vader was, en dat de uitdrukking: „zij baarde hem een zoon", alleen
betekent, dat Gomer dat kind bedriegelijk voor de zoon van Hosea uitgaf.
MI wordt deze opvatting door de tekst niet gesteund. Dat de beide volgende
kinderen geen wettige kinderen van Hosea waren, wordt wel in de tekst aan-
geduid, zowel door het feit, dat ,dan niet gezegd wordt, dat zij ze „hem"
baarde, als door ide naamgeving, waarover later meer. Dat reeds de naamgeving
van dit eerste kind een oordeel behelst, kan er op wijzen, dat al in het
eerste huwelijksjaar de gezindheid van deze vrouw tegenover haar man niet
deugde. Ze was wel getrouwd, maar zonder liefde. Zo was het ook met Israel.
Het begon met liefdeloosheid tegenover de Here en eindigde in een volledige
breuk.

3) Dit bloedbad, ter gelegenheid van Jehu's troonsbestijging, wordt be-
schreven in 2 Kon. 9 en 10. Het schijnt vreemd, dat deze uitroeiing van
Achabs huis Jehu als schuld worth aangerekend, omdat het hem uitdrukkelijk
door de Here was opgedragen (2 Kon. 9 : 7, 8). Zelfs heeft de Here hem
om zijn daad geprezen (2 Kon. 10 : 30). De zaak staat evenwel zo, dat Jehu's
dead wel goed was, maar dat zijn gezindheid niet deugde. Jehu zocht hierin
zichzelf, en gebruikte het bevel Gods om zijn eigen belangen te dienen. Deze
zonde van verkeerde •gezindheid vonden we precies zo bij Gomer (zie root 2)
en bij het gehele yolk.
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laten boeten voor die bloedschuld') ; Mijn strafgericht zal
,daarin bestaan, dat het yolk Israel geen koning meer zal
hebben2) ; zowel aan het regerend koningshuis als aan het
zelfstandig volksbestaan zal Ik een einde maker.

5	 Want het zal te dien ,dage igeschieden, dat Ik Israels
weermacht3) vernietigen zal in de vlakte van Jizreell).

6 Daarna gebeurde het, dat Gamer voor de tweede
maal zwanger werd, en een dochter kreeg. Toen zeide de
Here tot Hosea: Noem de naam van ,dit meisje „Lo-
Ruchama"5) (d.i. zij vindt geen ontferming). Door deze
naam, waarbij ze voortdurend door de mensen zal worden
genoemd, wil Ik namelijk Israel voor de laatste maal
dringend waarschuwen, dat Ik niet altijd door kan gaan,
Mij te ontfermen: als er geen bekering komt, zal Ik Mijn
aangezicht voor Israel moeten verbergen 6), omdat .de lief de
niet van een kant kan komen. In plaats van Israels Ontfer-
mer te zijn, zal Ik hen door hun vijanden van al hun
bezittingen doen beroven.

7 Zal Ik dus Mijn ontferming van het huis Israels terug-
trekken, over het huis van Juda zal Ik Mij daarentegen
wel ontfermen. De vijand die Israel verpletteren zal, zal
ook Juda bedreigen, maar uit dat dreigend gevaar zal Ik

1) Dat de zonden der vaderen hier bezocht worden aan de kinderen, vindt
zijn oorzaak in het feit, dat het thans levend geslacht zich solidair verklaarde
met Jehu's zonden.

2) Deze profetie is vervuld in Zacharia, de zoos. van Jerobeam, die slechts
zes maanden heeft geregeerd. Dit was het einde van Jehu's huis.

3) In de tekst is sprake van de boog Israels, die verbroken zal worden,
maar de boog was destijds het voornaamste strijdwapen, en dient hier dus
om heel de krijgsmacht aan te duiden.

4) Van een slag in het dal van Jizreel spreken de geschiedkundige boeken
niet. Waarschijnlijk ging deze aan de val van Samaria in 722 vooraf.

5) Deze naam betekent letterlijk: „men heeft zich over haar niet ontfermd".
„Lo" betekent „niet", en daarmee heeft Hosea misschien ook te kennen
willen geven, dat hij niet de echte vader was van dit kind, zoals ook
zijdelings ook daaruit blijkt, dat nu niet gezegd wordt, dat zij „hem" een
kind baarde. In laatste instantie zou dit meisje echter met haar vreselijke
naam, waarmee ze straks door de mensen zou worden aangesproken, een
voortdurende herinnering aan en een levende prediking van het komende
gericht zijn, n.l. dat de Here Zijn ontferming over Israel zou intrekken.

6) Het oordeel, in de naam „Lo.Ruchama" opgesloten, is zwaarder dan dat
van „Jizreel", iomdat het nu eenmaal erger is, dat God Zijn ontferming
inhoudt, dan dat Hij de uiterlijke glorie (de boog) kapotslaat.
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hen redden. Ik, tie Here hun God, zal dat doen door een
wonder, zonder dat er een bong wordt gespannen, een
zwaard wordt getrokken, of krijg wordt gevoerd. Zo zal
het blijken, dat zij niet door paarden of door ruiters,
maar door de Here zijn uitgeholpeni).

	

8	 Vrij geruime tijd daarna, toen namelijk „Lo-Ruchama"
al gespeend was2), kreeg Gomer nog een zoon.

9 En de Here zeide tot Hosea: Noem de naam van
deze jongen „Lo-Ammi" (di. niet Mijn yolk). Want gij,
Israel, toont duidelijk door uw gedrag, dat ge Mijn yolk
niet wilt zijn (hoewel ge prat gaat op de naam „uitver-
koren yolk"), en daarom zal Ik ook uw God niet meer zijn.
Daarmee is de laatste band tussen ons doorgesneden3).

c. Zij zullen komen van Oosten en Westen. 1 : 10-12.

1 : 10 Dit oordeel wil evenwel niet zeggen, dat God Zijn
belofte aan Abraham, dat Hij zijn zaad zou vermenigvul-
digen als het zand dat aan de oever der zee is, breken zal.
Integendeel, God zal Zijn eigen werk nimmer te niet
doen, maar het ongemeen doen groeien, zodat er een tijd
komen zal, dat het getal der Zijnen even onmetelijk en
ontelbaar zal zijn als het zand der zee. Dit yolk zal wel
ondergaan, maar in de plaats van dit vleselijk Israel, dat
Zijn yolk niet meer wilde en kon zijn, zal God een
geestelijk Israel verwekken, en andere volken tot Zijn
kinderen aannemen4), die dan hun dode afgoden

1) Hier wordt duidelijk heengewezen naar Ile wondere bevrijding van
Jeruzalem (2 Kon. 19 : 35). De Assyrier, die Samaria ten val bracht, heeft
Jeruzalem niet kunnen innemen.

2) Het kon in het Oosten soms wel drie jaar duren, alvorens een kind
gespeend was. Deze mededeling is dus een zijdelings getuigenis van Gods
lankmoedigheid. Hij wachtte nog jaren, alvorens het gericht te voltrekken.

3) Het oordeel, in deze naam opgesloten, is nog weer ernstiger dan in
„Lo-Ruchama". Een kind, dat geen ontferming vindt, blijft altijd nog „kind",
maar hier wordt ook het kindschap aan Israel ontzegd. Dit is het oordeei
der verwerping.

4) De bedreiging van vs 9 en de belofte van vs 10, kunnen niet op dezelfde
personen betrekking hebben, want dan zou God „neen" en „ja" tegelijk zeggen.
Volgens Rom. 9 : 25 en 1 Petr. 2 : 10 zijn hier dan ook de heidenen bedoeld, die
de plaats van Israel zullen innemen. Hiermee wordt niet uitgesloten de „heilige
rest", het „overblijfsel" dat zich tot de Here bekeerde, maar dit waren de
enkelingen. Het yolk als geheel zou ondergaan.

18



-2 : 1

zullen verlaten, om de levende God te dienen') .
11 Dan zal ook .de tild aanbreken, dat .de zo lang ver-

broken eenheid van Gods yolk weer hersteld zal worden
— zij zullen alien een zijn, en under hun gemeenschap-
pelijk Hoofd samen reizen uit het land hunner vreem-
delingschap naar het ibeloofde Vaderland2). Zo zal Gad
Zijn belofte toch nog waar maken, want uit het oordeel
der verstrooiing van Jizree13) under de volken, zal jets

groots tot stand komen.6
12 De kinderen van dat nieuwe Israel zullen alien broe-

ders en zusters in de Here zijn, en zij zullen elkander
begroeten met die nieuwe naam, en tot elkander zeggen:
Nu geldt voor ons, wat de Here eens tot Israel gezegd
heeft, n.l. „Ammi" d.i. gij zijt Mijn yolk; en ,,Ruchama"
d.i. Ik heb Mij over u ontfermd!

d. Zonde en straf. 2: 1-12.

2 : 1 En nu, gij kinderen Israels, als het straks verkeerd
met u afloopt, dan moet ge niet de schuld geven aan uw
Vader in de hemelen, maar ge moet uw verwijten richten
tot uw eigen moeder 4) ; en Ik dring er ernstig bij u op aan,
nu reeds in verzet te komen tegen haar zondige geest,
n.l. dat zij, Israel, de Bruid des Heren, dat heilig huwelijk
geschonden heeft, door van Mij weg te lopen, en de Bails
na te gaan. Bovendien hebt gij, kinderen, alle reden om

1) De tegenstelling met de idode afgoden ligt opgesloten in de tekst, waar
gezegd wordt: „gij .zijt kinderen des levenden Gods".

2) De tekst spreekt van het weer saamvergaderd worden en het gemeen-
schappelijk optrekken der al te lang gescheiden broedervolken Israel en Juda.
Ongetwijfeld heeft Hosea daarbij gedacht aan de terugkeer uit ballingschap,
maar daarin is deze rijke profetie op verre na niet vervuld; wel in de eenheid
aller gelovigen in Christus, nu nog steeds zeer zwak, eens volkomen, als de ge-
meenschappelijke pelgrimstocht naar het hemels vaderland (dat ligt in bet
verlengde van vs 12) geeindigd is.

3) Achter de naam „Jizreel" ligt een woord, dat verstrooien en ook zaaien
kan betekenen. De bedoeling is blijkbaar, dat God Israel verstrooien zal zoals de
zaaier het zaad uitstrooit, waaruit een rijke en ongedachte oogst (van het
heidendom) groeien zal.

4) Met de „moeder" is het yolk Israel als geheel bedoeld, en met de „kinderen"
de individuele leden. Het is bier een beroep op het geweten der enkelingen,
om in verzet te komen tegen de algemene verkeerde geest.
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„moeder Israel" te verwijten, dat zij door dit haar over-
spel oorzaak geworden is, dat moeder en kinderen van de
liefdevolle zorg en bescherming van hun eigen Man en
Vader beroofd worden. Mogelijk, dat deze critiek der
kinderen op hun „alley moeder", haar er nog toe bewege
zich te bekeren van haar zonde van overspel en ontrouw
aan de Here, een zonde die zij brutaal bedreven heeft
zonder dat schaamte zelfs haar aangezicht bedekt.

2 Indien echter deze bekering uitblijit 1), dan zal ik haar
alle goederen weer ontnemen, die Ik haar eens schonk,
zodat zij weer naakt aan de dijk komt te staan. Ja, dan
zal Israel weer even arm en berooid zijn, als toen het nog
in Egypte, in slavernij verkeerde2). Dit land, overvloeiende
van melk en honing, zal dan tot een woestenij worden,
want Ik zal de regen er over inhouden, en de vijanden
zullen het vertreden, en zijn inwoners zullen in balling-
schap gevoerd worden, en daar sterven van dorst.

3 Ook over de kinderen van „moeder Israel" zal Ik Mij
niet ontfermen, niet slechts omdat zij kinderen van een
overspelige zijn, maar ook en vooral omdat zij even trouwe-
loos zijn als hun „moeder".

4 Want deze is Mij ontrouw geworden; zij, die haar kin-
deren onder het hart gedragen heeft, heeft schandelijk
gehandeld; want zij heeft gezegd — en ook de daad bij
het woord gevoegd — „Ik wil de goden ,der Kanainieten
liefhebben, want zij zijn het, die aan het land vruchtbaar-
heid geven; zij zullen mij water en brood geven tot mijn
levensonderhoud, en wol en vlas om mij te kleden, en
olie en wijn om feest te vieren".... zó is Israel de BaHls
nagegaan, gelijk een overspelige vrouw andere mannen
naloopt om vuil gewin.

5 Daarom kan de tuchtiging niet uitblijven: zie, Ik
mil u eenvoudig elke (gelegenheid ontnemen om ide Bails
nog langer te dienen; gelijk als iemand wiens weg ver-

1) Deze oproep tot bekering is niet in strijd met de absolute oordeels-
aankondiging van hoofdstuk 1; ook al zal Israel als geheel deze roepstem
blijven verwerpen, de enkelingen zullen er toch door tot inkeer gebracht
worden.

2) In de tekst: „Ik zal haar neerwerpen als op de dag toen zij geboren
werd". Het geboorte-uur van Israel als yolk ligt in Egypte.
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sperd is door hoge doornstruiken, en gelijk als iemand
die door hoge muren is ingesloten, zó zal Israel worden
opgesloten (in ballingschap), zodat het haar niet meer
mogelijk zal zijn, de zondige wegen van afgoderij te be-
wandelen.

6 Dan zal zij nog wel proberen, haar boelen achterna
te lopen, •maar ze zal hen niet meer aantreffen; ze zal
hen zoeken, maar niet vinden. Als haar dan eindelijk
gebleken is, dat al haar afgoden machteloos zijn, zal zij
tot inkeer komen, en zij zal bij ziehzelf overleggen: ik zal
heengaan en wederkeren tot mijn eerste man, want toen
had ik het beter dan nu. En zo zal, door de nood gedreven,
Israel zich van de afgoden afkeren en terugkeren tot de
Here.

7 Nu is zij evenwel nog niet zo ver, om te erkennen,
dat Ik het ben en niet de Baals, Die haar niet slechts als
een liefhebbend Man heb verzorgd, maar ook met weelde
heb omringd, door haar koren en most en olie te geven,
ja zelfs zilver en goud in menigte. Maar zij heeft zich
niet ontzien, toen zij Mij in de steek liet om ,de Baals
achterna to gaan, alle kostbaarheden mee te nemen, die
Ik, haar Man, haar in tere liefde geschonken had, en
deze te wijden aan de afgoden.

8 Tot straf daarvoor, dat zij haar welvaart meende
te moeten danken aan de Baals in plaats van aan Mij, zal
Ik alles wat Ik haar eens gaf weer van haar afnemen:
juist als de oogst gereed is, en men op het punt staat
het te velde staande koren binnen te halen, zal alles
verwoest worden; precies zo zal Ik handelen met Mijn
most; en Mijn wol en Mijn vlas, die dienen moesten tot
kleding, om haar naaktheid te bedekken, zal Ik haar af-
nemen.

9 Ja, de tijd is niet ver meer, dat Ik haar openlijk te
schande zal maken voor de ogen der heidenen, in wier
wegen zij gewandeld heeft; ,dan zal iedereen haar schande
zien, en niemand zal haar uit Mijn hand kunnen redden.

10 Dan zal het ook met haar uitbundige vrolijkheid uit
zijn op de grote feesten, die in naam aan Mij, doch in
werkelijkheid aan de afgoden gewijd waren. Want Ik zal
een einde maken aan de jaarlijkse feesten en aan de
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maandelijkse nieuwe-maanfeesten en de wekelijkse sab-
baten	 kortom, het zal met al haar hoogtijden gedaan

11 En Ik, zal haar wijnstokken en vijgebomen verwoesten:
zij leefde in de waan, dat de Baals daaraan vruchtbaar-
heid gaven, en zij gaf zich daarom als een ontuchtige
vrouw aan die afgoden over, om de vruchtbaarheid der
wijngaarden als een geschenk uit hun handen te ontvan-
gen; maar Ik zal de omheiningen der wijngaarden en der
hoven slopen, zodat de wilde dieren er alles zullen weg-
vreten, en de eertijds zo welverzorgde hoven zullen ge-
lijken op een onbegaanbaar woud.

12 Op deze wijze zal 1k dan bezoeking doen over haar
zonden, teen zij op haar feestdagen de Baals haar offeran-
den braoht, en zich feestelijk tooide met neusring en hals-
sieraad, en andere goden naliep.... en Mij heeft zij
vergeten, luidt de klacht des Heren.

e. Getuchtigcl, maar niet gedood. 2 : 13, 14.

2 : 13 Daarom dan, omdat zij Mij vergeten heeft, zal Ik
haar in ballingschap wegvoeren; beroofd van alle schatten
en zegeningen van het beloofde land zal zij als het ware
weer in de woestijn teruggeworpen worden, even arm en
berooid als voorheen. Maar dit doe 1k uit lief de, omdat
Ik haar op deze wijze wil weglokken van de afgoden, om
haar weer voor Mij te winnen; want al heeft ze Mij ver-
geten, Ik kan haar niet vergeten. En daar in de ellende
en eenzaamheid van de woestijn zal zij tot bezinning en
inkeer komen, als 1k onder vier ogen met haar spreken
zal, gelijk een jongeling spreekt met zijn beminde. Zo zal
de woestijn haar tot zegen kunnen worden, als zij erkent:
ik heb gezondigd en zal wederkeren.

14 lea deze beroving van al haar zegeningen zal 1k haar
dan de wijngaarden teruggeven, die ze door haar ontrouw
verspeeld had, en 1k zal haar in haar vroegere rechten
herstellen. Zo zal het gericht der ballingschap niet uit-
lopen op vernietiging, maar op vernieuwing. Want zoals
eens het dal Achor, waar Achan gestenigd werd, het graf
scheen te zullen worden voor Israel, maar later tot een
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poort werd, waardoor het yolk zegevierend Kanaan bin-
nentrok, nadat gericht geoefend was over de zonde, en
de ban uit het leger was weggedaan, zó zal Ik ook het
ongeluksdal der ballingschap maken tot een deur der
hoop: de .ballingschap zal ,geen ondergang betekenen, maar
loutering; als Israel inziet, idat het evenals Aehan Mij besto-
len heeft door met de Bails te heulen, en die ban uit het
leger wegdoet, zal er een vernieuwd Israel uit het gericht
te voorschijn treden, en onder het gejubel van de zangers
zullen zij Kanaan weer binnentrekken, zoals Israel eens
zong bij beurte aan de Schelfzee in de dagen der jeugd,
toen het optoog uit het land van Egypte.

1. Het verbond vernieuwd. 2 : 15-19.

2 : 15 En het zal te dien dage geschieden, ispreekt de Here,
'dat Israel Mij weer noemen ,zal: „mijn Man", en niet meer
zal spreken van „mijn Baal", zodat de goede verhouding
weer hersteld is.

16 Ja, Ik zal er voor zorgen, dat zij de namen der Baals
niet meer op haar lippen neemt, en dat zelfs de gedach-
tenis aan hen volkomen wordt uitgewist.

17 Deze tijd zal tevens worden de tijd van het Vrederijk,
want Ik zal ten behoeve van Mijn yolk het wild gedierte

,des velds de verplichting ,opleggen, geen mens meer te
doden, en geen gewassen meer te beschadigen; evenzo
aan de roofvogels en het kruipend gedierte, om geen
schade meer aan te richten. Ook zal Ik boog en zwaard
verbreken, zodat de oorlogen van de aarde worden ver-
bannen, en Ik zal zorgen dat alom veiligheid en rust
heersen1).

18 Van hoger waarde nog dan deze welvaart en rust zal
zijn de innige gemeenschap tussen Mij en Mijn yolk, want
Ik zal u — hoewel .gij Mij ontrouw geworden zijt —
wederom tot bruid nemen, en dit nieuw-gesloten Verbond
zal niet weer verbroken worden: het zal eeuwig zijn.

Waar gij dan opnieuw Mijn bruid geworden zijt, zal

1) Deze belofte is natuurlijk niet na de ballingschap in vervulling gegaan,
doch zal positief werkelijkheid worden bij de wederkomst van Christus.
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2 : 22

Hosea 2 : 19—

Ik steeds voor uw rechten opkomen, en u verdedigen 1) ;
wie u daarentegen zal willen onderdrukken, over hen zal
1k gericht oefenen.

In dit nieuw-gesloten huwelijk zult gij steeds Mijn
goedertierenheid ondervinden, en gij zult ervaren, dat Ik
Mij ontferm over u, als •gij in nood en ellende verkeert.

19 Zo zal Ik u dan wederom tot bruid nemen, en in dit
huwelijk zal Ik u, en zult gij Mij trouw blijven 2). Dan
zult gij de Here waarlijk kennen, liefhebben en dienen.

g. De harmonie der gebeden. 2 : 20, 21.

In die komende heilstijd zal Ik Mij niet langer in
toorn van Israel afwenden, •maar Ik zal hun een hoorder
der gebeden zijn, spreekt de Here; waar nu het game
schepsel nog zucht en lijdt, zal dan de vernieuwde schep-
ping een gebed zijn, waarbij alien samenstemmen in een
harmonie: Israel zal biddend begeren naar koren, most
en olie; deze moeten het op hun beurt weer van de aarde
hebben, de aarde zal zich dan weer verlangend uit-
strekken naar de hemel om regen, en de hemel eindelijk
zal roepen naar de God des hemels, om de sluizen open to
doen; al deze gebeden zullen verhoord worden: God ver-
hoort de hemel, de hemel verhoort de aarde, de aarde
verhoort het koren, en het koren verhoort Jizreel.

h. Alles ten beste. 2 : 22.

Zo zal Israel Alij voor altijd toebehoren, en Ik zal het
yolk tot ,grote bloei ibrengen3) in het land Kanaan, en
over „Lo-Ruchama" (die geen ontferming vond) zal Ik

1) In de tekst staat: ,4k zal u Mij ondertrouwen in gerechtigheid". De
gerechtigheid is hier die eigenschap Gods, waarbij Hij het recht, dat aan de
zijde van Israel is, verdedigt, en „hun recht doet op hun klacht".

2) In de St. Vert.: „Ik zal u Mij ondertrouwen in geloof". Dit „geloof" heeft
hier de betekenis van „trouw". Opmerkelijk is voorts, dat in deze verzen geen
sprake is van een wederzijdse huwelijkssluiting, maar tot driemaal toe: Ik zal u
tot bruid nemen: alle hell gaat van de Here uit!

3) Er staat in de tekst: „Ik zal Mij haar zaaien in het land". Dit is een woord-
speling op de naam Jizreel", die in de paraphrase moeilijk weergegeven kon
worden. De zin is natuurlijk dat het yolk tot grote uitbreiding zal komen.
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Mij ontfermen, en ∎die Ik eens „Lo-Ammi" (niet Mijn
yolk) noemde, zal weer „Ammi" geheten worden, want
het is „Mijn yolk", .en het antwoord der wederliefde zal
zijn: „mijn God!"

j. Corners terugkeer. 3 : 1-5.

3 : 1 En de Here ,zeide tot mij: Nu moet ge tonen, dat ge
uw ontrouwe vrouw ondanks alles blijft liefhebben, door
haar, de overspelige, die van haar echtgenoot is wegge-
lopen (hoewel die haar toch zozeer beminde), achterna
te gaan, en weer terug te halen1).

Door zo te handelen met uw vrouw moet ge laten
zien, hoezeer de Here de kinderen Israels liefheeft, hoewel
zij die lief de vertrapt hebben door zich tot andere goden
te wenden, en zich te verzadigen aan de afgodenoffers van
druivenkoeken.

2 Toen ging ik heen, en ik kocht mij haar terug van
haar beer, wiens ,slavin zij geworden was 2), voor vijftien
zilverlingen en anderhalve chomer3) gerst.

3 Toen zij weer bij mij thuis was, zeide ik tot haar:
Nu zal ik u geruime tijd in afzondering houden, zodat
ge geen gelegenheid sneer hebt, om overspel te bedrijven,
of met andere mannen gemeenschap te onderhouden; wel-
licht zult ge in die afzondering dan naar mij gaan ver-
langen; mijnerzijds beloof ik, u trouw te blijven.

4 Op dezelfde wijze zullen de kinderen Israels geruime
tijd in afzondering worden gezet (in de ballingschap) : ze
zullen zonder vaderland zijn, verstoken van eigen koningen
en vorsten; ze zullen ook niet in de gelegenheid zijn,

1) Naar onze opvatting is h. 3 een voortzetting van h. 1, en dus de vrouw.,
die Hosea „beminnen" moet, dezelfde als Comer. Het bevel is nu niet, haar
te trouwen (h. 1), maar haar te beminnen, d.w.z. haar te blijven liefhebben
ondanks haar antrouw. Het weglopen van Comer wordt niet met zoveel
woorden vermeld, maar stilzwijgend verondersteld.

2) Comer moet niet alleen teruggehaald, maar ook teruggekOcht. Dit veron-
derstelt dat zij slavin geworden is; haar „man", die zij naliep, is haar tiran
geworden: wie de zonde doet, wordt een slaaf der zonde.

3) De chomer is een inhoudsmaat. De waarde van ].% chomer was 15 zil-
verlingen. Totaal dus 30 zilverlingen, de gewone prijs voor een slaaf. Dit
kopen, moet doen uitkornen, dat Israel 's Heren eigendom was.
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hun godsdienst in de tempel uit to oefenen door het brengen
van slachtoffers, doch vooral: alles waarmee zij afgoderij
bedreven, zoals opgerichte stenen, efodsl) en terafims2),
zullen hun ontnomen worden, zodat ze ook geen „over-
spel" meer kunnen bedrijven tegenover de Here.

5 Dan zullen de kinderen Israels zich bekeren en de
Here hun God, Die ze verlaten hadden, weer zoeken, en,
,ze ,zullen verlanigen naar de Messias-Koning uit het ge-
slacht Davids, en met bevende handen zullen ze berouwvol
al die goedertierenheden aannemen uit de hand des Heren
in het laatst der dagen.

1) Priesterkleed.
2) Afgodsbeelden.
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DEEL II (4 : 1-6 : 3).

a. Het rechtsgeding. 4 : 1-5.

4: 1 Hoort nu, gij kinderen Israels, welke aanklacht de
Here tegen u in te brengen beef t, en welk vonnis Hij over
u vellen zal; want de Here zal met de inwoners van dit
land in het recht treden.

Zijn aanklacht luidt, dat de trouw en de lief de uit
de onderlinge samenleving verdwenen zijn; veel erger is
evenwel het volslagen Bemis aan ware Godskennis: dit
is de diepste oorzaak der zedenverwildering in het gehele
land, want waar God niet gevreesd wordt, wordt geen mens
ontzien.

2 Overal hoort men dan ook van meineed en leugen,
moord en diefstal; rovers en inbrekers maken het land
onveilig en het ene bloedbad volgt op het anderel).

3 Over al dit kwaad zal de Here Zijn vonnis vellen:
heel het land zal als in rouwkleed gehuld worden2), en al
wat er op woont, zal versmachten van dorst, zowel de
idieren des voids als de vogelen des hemels, ja zelfs de
vissen der zee zullen er bij omkomen.

4 En terwijl iedereen zich aan alle mogelijke misdrijf
schuldig maakt, duldt niemand het, dat hij deswege voor
de rechter3) gedaagd wordt, of dat iemand hem zelfs maar
op 'z'n zonde wijst. Anderzijds .durft uw yolk zich wel tegen
‘de bindende uitspraken der priesters, .die in Gods naam
recht to ,spreken ihebben, te verzetten, en zodoende alle
gezag te ondermijnen.

1) Deze beschrijving van eon toestand in Israel, schijnt te wijzen op de
tijd nit Jerobeam II, een tijd van revoluties en koningsmoorden. is dat het
geval, dan zijn d3 hfst. 4 v. van latere datum dan h. 1-3.

2) Gedoeld wordt waarschijnlijk op de een of andere ramp in de natuur,
wellicht een grote droogte, waardoor de velden verkwijnen.

3) De priesters waren tevens rechters, en verzet tegen de uitspraak der
priesters was op straffe des doods verboden (Dent. 17 : 12).

-4 : 4
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Hosea 4 : 5—

5 Daarom zult gij ten val komen op een ogenblik, dat
gij het allerminst verwachtl) ; ook ,de valse profeten zullen
met u omkomen, ja het gehele yolk zal uitgeroeid wor-
den2).

b. De priesters bestraft. 4 : 6-10.

4 : 6 Mijn yolk gaat te gronde, omdat het geen weet meer
heeft van de wet des Heren als richtsnoer voor geloof
en wandel. Bit is mee uw schuld, o priesters, omdat gij
nagelaten hebt, hen in Mijn geboden te onderrichten; gij
hebt zelfs Mijn Woord ter zijde gesteld, en uw eigen in-
zettingen ,daarvoor in de plaats gegeven; daarom zal Ik
u ook ter zijde stellen, en u uit Mijn priesterlijke bediening
ontzetten; en omdat gij de wet uws Gods vergeten hebt,
zal Ik ook uw zonen vergeten, zodat zij niet meer tot
het priesterambt zullen geroepen worden.

7 De priesters die het yolk niet meer om z'n zonden
bestraften, genoten deswege de gunst der mensen, en naar-
mate zij toenamen in eer en aanzien, namen ze ook toe
in de zonde; maar die mensengunst zal ik hun ontnemen,
en zal hen daarentegen met schande overladen.

8 Ook genieten zij van de zonde van mijn yolk inplaats van
zich daarover te bedroeven; want van het vlees der zond-
offers wordt hun tafel rijk voorzien3) : hoe meer er gezondigd
wordt, hoe liever het hun daarom is, en met heel hun ziel
verlangen zij er daarom naar, dat het yolk veel overtreedt.

1) In de tekst staat: „struikelen bij dag", d.i. wanneer het gevaar om te
struikelen het minst groot schijnt.

2) In de tekst: ,4k zal uw moeder uitroeien". Met die „moeder" is het
volksgeheel bedoeld, zie 2 : 1-4. De tekstverandering, die prof. Ridderbos
voorstelt: ,,Ik zal uw .dag aan de nacht ,gelijk maken", achten wij niet nood-
zakelijk.

8) Er staat in de tekst: „zij even de zonde mijns yolks". Het woord voor
„zonde gebruikt, kan ook „zondoffer" betekenen. Nu was de zaak deze, dat
het vlees der zondoffers de priesters ten goede kwam, en de vlijmscherpe
beschuldiging in deze woordspeling is nu, dat de priesters denken: wij hopen,
dat het yolk maar veel zondigt, dan komen er ook veel zondoffers, en dat is
voor ons voordelig. Deze priesters zijn dus het tegenbeeld van onze grote
Hogepriester: zij wilden leven van de zonde des yolks, waarvoor Hij is gestor-
ven. Wie door Christus priester geworden is, verheugt zich niet, maar bedroeft
zich over de zonde des yolks.
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9 En omdat priesters en yolk zo samen schuldig staan,
zal hun ook een lot wedervaren, want 1k zal bezoeking
doen over hun zondige wegen, en hun handelingen zal
Ik hun vergelden.

10 Er zal namelijk een tijd komen, dat hun voedsel ontoe-
reikend zal zijn om de honger te stillen, en het overspelige
yolk zal met onvruchtbaarheid geslagen worden, want zij
hebben de Here verlaten, en geen acht geslagen op Zijn
Woord.

c. Israels verwereldlijking. 4 : 11-14.

	

4 : 11	 Hoererij, wijn en most, kortom allerlei zinnelijke ge-
nietingen beheersen het leven van Mijn yolk.

12 Men bidt zelfs niet meer tot Mij, maar men roept in
plaats daarvan 'n stuk hout aan, en men laat zich de toe-
komst voorspellen door z'n staf') ; want een geest van
afval is in het yolk gevaren, en heeft het op ,doolpaden
gevoerd, zodat zij van God afhoereren, en zich aan Zijn
hoog gezag onttrekken.

13 Op de toppen der bergen offeren zij, en op de heuve-
len richten zij hun afgods-altaren op: ze klimmen als het
ware zo hoog mogelijk naar de zon en de maan, waar ze
naar hun mening de zegen van moeten hebben; en onder
eiken, populieren en terabinthen, die zij om hun schaduw-
rijkheid als symbolen van de vruchtbaarheid der aarde
vereren, zenden zij hun gebeden op.

14 Daarom, als uw dochters hoereren, en uw bruiden
overspel bedrijven, moet gij, vaders en echtgenoten, niet
menen, dat 1k het voor u zal opnemen door uw dochters
te straffen omdat ze hoereren, en uw bruiden omdat ze
overspel bedrijven; want gij zelf hebt daartoe aanleiding
gegeven: immers gijzelf hebt u bij de offerfeesten afge-
geven met tempeldeernen, die zich „in naam der religie"
overgaven aan prostitutie!

ZO zal een yolk, dat de kennis van God heeft ver-
worpen en Zijn dienst heeft versmaad, ten onder gaan!

1 ) Bedoeld is een sort waarzeggerij, waarbij men de toekomst trachtte
of te lezen uit de wijze waarop 'n staf of 'n stuk hout op de igrond viel,
voor- of achterover, of zijwaarts.
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d. Het verdiende loon. 4 : 15-19.

4 : 15 Waar Israel op deze wijze van God afwijkt, vermaan
Ik Juda ernstig, om toch niet mee of te glijden, en zich niet
mede schuldig te maken aan hraels zonden; laten de
Judeers niet naar Gilgal l) gaan, en niet optrekken naar
Beth-Aven2), om daar hun geloften te doen.

16 Zoals de onbandige koe het juk afschudt, zo is Israel
weerspannig geworden tegen de Here, en wil zich aan Zijn
leiding niet langer onderwerpen: zij begeren vrij te zijn,
en daarom zal de Here hun de „vrijheid" Oven, maar die
vrijheid zal hun ondergang worden, want zoals een lam,
dat van de kudde afdwaalde, in het ruime „vrije" veld de
dood tegemoet loopt, zo zal Ik Israel „de ruimte geven":
ver buiten de grenzen van hun eigen land zullen zij in
ballingschap omkomen.

17 Efraim3) is met z'n afgoden saamgegroeid —welnu,
laat ze hun gang gaan, zij zullen de gevolgen vanzelf wel
ondervinden!

18 Zij hebben zich overgegeven aan drinkgelagen en hoe-
rerij; zelfs hun vorsten4) hebben vermaak in schandelijk-
heden5).

19 Daarom zullen zij weggevoerd worden, gelijk een storm-
wind alles meesleurt met z'n machtige vlerken, en zij zullen
met hun offers te isehande worden.

e. Bestraffing van yolk, priesters en koninklijk huis.
5 : 1-7.

5 : 1 Neemt ook het volgende ter harte, o gij priesters; en
gij huis Israels, luister daarbij aandachtig toe, en vooral
gij vorsten, prinsen en hovelingen, neigt uw oren tot Mijn
Woorden: Ziet, aan u, leidslieden des yolks, is de recht-

1) Gilgal was een middelpunt van de afgodische cultus.
2) Beth-Aven = Bethel; het is een spotnaam, die Hosea aan Bethel geeft,

want Beth.,E1 (hills Gods) is .geworden tot Beth-Aven (= huis der zonde).
3) Een andere naam voor Israel.
4) Met de „schilden" (aldus de St. V. elders: „de schilden ider aarde") zijn

de vorsten bedoeld, .die de beschermers van hun yolk moesten zijn.
5) Aldus lezen wij met prof. Ridderbos i.p.v. de duistere St.V.: „hun schilden

(het is een schande) beminnen het woord „geeft"!"
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spraak toevertrouwd') en uw taak is het, ervoor te waken,
dat demand strikken worden gelegd; maar gij gelijkt zelf
op vagelvangers2), 'die de argeloze .dieren in hun strikken
vangen, en uw reohtszaal lijkt wel op het basrijke jaeht-
terrein van de Tabor, waar zij die recht zoeken, in uw
netten van onrecht verward raken.

2 Zo is er alom bederf en ongebondenheid, en een diep
zedelijk en geestelijk verval; maar Ik zal u allen deswege
gestreng tuchtigen.

3 Zij kunnen zich voor .de mensen wel mooi voordoen,
maar Ik, .de Alwetende, ken Efraim door en door, en Ik
•doorzie hem tot op ide bodem ,der ziel: er wordt ,een enkel
kwaad door hem bedreven, 'daft War Mij verborgen is.

Zie, gij zijt van Mij .afgevallen, o Efraim; Israel heeft
zieh door zijn zonden verotntreinigd.

4 Bovendien wijst niets er op, blijkens hun handelingen,
idat zij voarnemens zijn., ziell tot (de Here hun God te be.
keren; ,dit kan oak niet, omdat hun hart ten enenmale
bedorven is, en de ►geest van of val hen innerlijk beheerst;
maar wat ► lles iafdoet: van de kennis des Heren zijn zij
vervreemd.

5 De hoogMaed istaat op Israels gelaat ate lezen, en is
een duidelijk bewijs van zijn sehuld; als Israel en Efrain
straks ten val komen, dan is idat niet aan Mij, maar aan
hen zelf wijten, want hun eigen ,ongereehtigheid is het
struikelblok, waacrover zij zullen vallen, en ook Juda zal
in idle vg warden meegesleept.

6 Dan 'zullen zij wel weer aankomen met vele offeranden
van sehapen en runderen, om de Here igunstig voor zich
te stemmen, maar.... Gods offers zijn ,een ► ans verbroken
,geest, door sehuldbesef verbroken en verslagen, en aange
'zien 'dit berouw dies harten ook in de komende mod niet
bij hen aanwezig zal zijn, zullen zij de Here wel zoeken, maar
Hem niet vinden... ,de Here iheeft Zich aan hen onttrokken!

7	 De Here ,zijn zij +ointrouw tgewarden, en het Neste bewijs,
van hun „afhoereren" is, ddat hun kinderen „geestelijke

1) De St. V. heeft: „u gaat dit oordeel aan", maar het is waarschijnlijk beter
te lezen: „gij zijt tot oordelen geroepen".

2) Door een andere vocalisatie is i.p.v. „te Mizpa" (St. V.) ook te lezen:
„van de vagelvanger".
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bastaarden" izijn, van ,de 'dienst des Heren volkomen ver-
vreemd, daarom zullen hun nieuwe-maanfeesten hun tot
een vloekl) warden, en hun verwoeste akkers zullen van
die vloek stifle getuigen zijn.

f. De onverwachte aanval. 5 : 8, 9.

5 : 8 Reeds zie ik (Hosea) in de geest ide vijandelijke legers
'As een gesel Gods ,de wallen van Gibea naderen, en ik boor
reeds de alarmkreet: „blaast de bazuin, want de vijand is
in aantooht!" lik zie die vijandelijke benden oprukken al
verder Noordwaarts, naar Rama, waar ook al de alarm-
trompet igeblazen is; en .00k in Beth-Avers wordt alarm
igemaakt: want geheel onverwaehts zal het oorlogswee over
u komen, o Benjamin, niet uit het Noorden., zoals ge zoudt
kunnen verwachten, :maar uit het Zuiden2).

9 En als God zoo door ioorlogsgeweld Zijn atrafoefeningen
houden zal, 'den zal Efrain tot een woestenij -worden —
van dit ,00rdeel over Israels stammen verklaar ik, dat het
fgewisselijk komen zal.

g. Zo God tegen ons is, wie zal veiOr ons zijn? 5 : 10-15.

	

5 : 10
	

Juda's voraten zijn te vergelijken met mensen, die er
op uit zijn, de igrenspalen3) te verzetten: hun eigen gebied

1) Men meende, onder invloed der heidense denkwijze, dat de vruchtbaarheid
der aarde van de maan kwam i.p.v. van de Here. In dat teken stonden ook de
nieuwe-maanfeesten. Zij zullen nu door hun eigen feesten, zoals er letterlijk
staat, worden verteerd.

2) De gewone profetische voorstelling was, dat het gevaar nit het Noorden
dreigde, waar de grote wereldrijken lagen. Nu zegt de Here niet Welke vijand
Hij .op het oog heeft, maar alleen dat het gevaar uit andere richting komen zal
dan men vermoedt; de drive genoemde steden: Gibea, Rama en Beth-Aven lagen
Zuid-Noord. Twee ervan lagen in Juda, een bewijs alweer, dat niet alleen Israel,
maar ook Juda in het strafgericht zal worden betrokken.

3) Bedoeld zijn de grenspalen, die de akkers van elkaar scheidden. Het was
onder Israel zeer streng verboden, die grensstenen te verzetten (Dent. 19 :14,
27 : 17). God wilde geen armoede onder Zijn yolk, en daarom mocht niemand
inbreuk maken op het ,grondgebied van zijn buurman; omgekeerd was het ook
ten strengste verboden zijn „vaderlijk erfdeel" te verkwanselen. Vandaar de
weigering van Nabot tegenover Achab. Men kan dus grenspalen naar buiten
verzetten, en z'n gebied onrechtmatig uitbreiden, maar ook naar binnen, en z'n
eigendom verkwisten. Beide zijn hier wellicht bedoeld.
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breiden ze uit, ten koste van de mindere man, terwijl ze de
„erve des Heren" prijageven aan vreemde goden; daaroan
'zal 1k Mijn grimmigheid over hen uitgieten, gelijk de
wateren .de velden overstromen.

11 Reeds heeft Israel Mijn toorn 'aan den iijve onder-
vonden, want het oorlogsgeweld heeft zieh reeds tegen
hem gekeerd, en hij is in z'n rechten beknot') — dit is
Mijn straf tegen izijn zontle, n.l. ►dat het ∎de begeerte van
zijn hart was, de afgoden ma te lopen, 'die niets zijn dan
ijdelheid.

12 Zoals de motten het kleed vernielen, en de been-
eters het ► estel ondermijnen, zo zal Ik op allerlei wijze
de fundamenten van Efraims en Juda's bestaan onder-
mijnien2).

13 Als Efraim eindelijk begint in te .zien, ,dat hij zo .geheel
verzwakt is, ,dat hij ,geen weerstand meer heeft, en Juda
bemerkt, hoever het ontbindingsproces al voortgeschreden
is, wendt Mijn ,doodzieke yolk zith niet tot Mij, maar
Efraim zoekt hulp bij Amur en zendt boden naar koning
Jareb3), maar ,die kunnen u niet ,genezen, noch 'de oorzaak
•dezer dodelijke ziekte wegnemen.

14 Want ,gelijk een leeuw z'n islachtoffer verseheurt, en
een jonge leeuw z'n prooi we,gsleept, zo zal Ik doen met
Efraim en het liars van Juda; en 'als lk tegen hen ben, zal
Been hulp van mensen kunnen baten.

15 1k zal namelijk niet meer bij Mijn yolk wonen, maar
Mij in Mijn eigen wooing, de hemel, terugtrekken, totdat
zij berouw krijgen en Mijn aangezieht weer zullen zoeken,
— zij zullen zich namelijk weer tot Mij wenden, als bun
bange wordt.

1) Hosea doelt hier misschien op een inval van de Assyriers, waarna Israel
verplicht was schatting te betalen.

2) Het beeld van de mot, die {le kleding opvrcet, ziet op het tanen van
Israels uiterlijke glorie; dat van de beeneters op het innerlijk verval. Deze beide
beelden wijzen tevens op een geleidelijke doorwerking van het kwaad, waarmee
waarschijnlijk binnenlandse revoluties en buitenlandse vijanden bedoeld zijn, die
het Rijk igestadig verzwakten.

3) Koning Jareb van Assyrie is ons verder onbekend. Het is waarschijnlijk
een spotnaam, die zoiets als „vechtersbaas" kan betekenen, en waarmee Tiglath
Pileser wel bedoeld zal zijn, bij wie Menahem, destijds koning van Israel, hulp
zocht.
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h. Bekering. 6 : 1-3.

6 : 1 Eens zal .die tijd komen, daft Israel zich bekeert; dan
zullen zij tot elkander zeggen: wij hebben de Here ver-
laten, emaar komt, laat ons nu tot .de Here wederkeren; Hij
heeft ons gestraft naar onze ongereahtigheden, door ons
uiteen tte sciheuren en to verstrooien, maar Hij zal naar
Zijn belofte ook weer herstel geven, en dezelfde hand, die

2 ons wooden sloeg, zal ze ook helen. Binnen korte tijd 1) zal
Hij ens yolk weer ,ales nit de dood doen herrijzen, en dan
zullen wij niet weer van Hem we,glopen, maar in Zijn nabij-
heid blijven en voor Zijn aangezieht leven.

3 En waar het ontbreken vain de ware Godskennis de
oorzaak van ,alle ellende geweest is, laten wij ens Ilan nu
benaarstigen, om .de Here reeht to kennen, door aandaehtig
op Zijn wegen tie letten en naar Zijn	 te vragen.

Zoals de hart- en warmte-brengende zon opgaat over
de widen, zo zal de Here dan Zijn aangeziaht in gunst
doen liehten over Zijn yolk. En gelijk de spade regen het
dorstende aardrijk vea4kwikt, zo zal de Here Zijn erfdeel
verkwikken.

1) Letterlijk: „op de derde dag". Hier wordt Christus' verrijzenis geprofe-
teerd, op grond waarvan de verrijzenis des yolks en een „opstaan tot een nienw
leven" alleen mogelijk is.
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PEEL III (6 : 4-11 : 11).

a. Gehoorzamen is beter dan offerande. 6 : 4-11.

6 : 4 Wart kan Ik 'met u nog beginnen, o Efralm, en wat is
er eigenlijk nog van u te retaken, o Juda? Want uw liefde
tot Mij igelijkt op een morgenwolk, die bij het opgaan der
zon weer verdwijnt, en op de .dauw, die in de morgenstond
al weer verdwenen is — het is ales even voorbijgaand en
vluchtig; schone heloften zonder inhoud!

	

5	 Toch heb Ik po;gingen genoeg geclaan, om nog jets van
u ate maken! Ik heb ,gepoogd, u naar Mijn beeld weer te
formeren” door de .dienst .der profeten, en .als ,de gerichten
kwamen, die zij in Mijn naam hadden aangekondigd, ziju
er velen gedood, imaar alles heeft niet molten baten;
,daarom is het klaar als de dag, dat Mijn oordelen zullen
komen, ,daar gij u op de predilking van Mijn Woord niet
heht bekeerd.

6 Want ∎daarin heb 1k lust, dat gij Mij liefhebt en Mijn
geboden onderhoudt, maar Ik verfoei alle pogingen, om Mij
door offeranden gunstig te stemmen; Ik heb liever dat gij
staat naar ide kennis Gods, dan da rt gij uw brandoffers
ontsteekt.

7 Zij evenwel hebben precies het tegenovergestelde ge-
daan van iwat Ik begeerde: zij hebben het Verbond verbro-
ken en idaardoor hebben zij trouweloos tegen Mij gehandeld.
Dit verscheuren van heilige pacten izou men van de „wereld"
kunnen verwachten, maar niet van het yolk Gods2).

1) Letterlijk: ,;11k heb u behouwen door	 ,profeten". Het Woord is de heitel,
waardoor Gods beeld weer in hen afgedrukt moest worden.

2) St. V.: „zij hebben het Verbena iovertreden als Adam". Het Hebr. woord
voor Adam betekent ook: mens. En dit is hier wel bedoeld, dat Israel gehandeld
heeft ,,als een mens", zoals men van een natuurlijk mens, in wie alleen „de oude
Adam" leeft, verwachten kan, maar waarvoor de nieuwe mens zich Loch moest
wachten.
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8 J a, zozeer hebben zij bun „nude mens" uitgeleefd, dat
Gilead gelijkt op een stad van misdadigers, een stad waar
overal bloedsporen lopenl).

9 En de priestersehaar igelijkt op een roversbende, die
keit op biped; zij moorden op de weg naar Sidhem en
bedrijven scihandelijke daden2).

10 Zo heb 1k in het hums Israelis Ihuiveringwekkende Bingen
gezien; Efraim bedrijft overspel en Israel heeft zieh ver-
ontreinigd.

11 Niettemin zal nit ide afgehouwen tronk van Juda nog
een rijsje voortkomen, en zo zal Mijn yolk weer herstell,
Israel weer genezen worden3).

b. De slapende bakker. 7 : 1-7.

7 : 1 De zonden van Efrain en ,de booghleden van San:Earle),
die lang verborgen gebleven zijn, zijn thans openbaar ge-
worden. Overal nordrt bedrog ,gepleegd, dieven idringen de
huizen binnen, en de straiten worden onvellig .gemaakt door
plunderende roversbenden.

2 Daarbij bedenken zij Been ogenblik, ,dat Ik van hun
boosheden getuige ben, en ales zn ,gedaehtenis houd, zo
stapelen zidh (hun haze werken rondom hen op, en Mijn
oog ,aanschouwit al (hun ongerechtigheden.

3 Een troop booswichten, die er op uit zijn, koningen en
vorstten uit de weg to ruimen 5), verridhiten dirt work op
verraderlijk-valse wijze, door bun slaehtoffers eerst een
roes te laten ► rinken, en ,als ze vrolijk igeworden zijn bij
de wijn, worden ze door bun samenzweerders /gedood.

1) De aanleiding voor de vermelding van Gilead is misschien dat Pekahia
door Pekah werd vermeord met behulp van 50 Gileadieten (2 Kon. 15 : 25).

2) Dit is enkel een vergelijking. De bedoeling zal wel niet zijn, dat de
priesters werkelijk als struikrovers optraden, hoewel de priesters, sedert Jerobeam
nit de heffe des yolks gerecruteerd, er misschien wel toe in staat waren.

3) De woorden van de St. V.: „terwijl 1k Israel genees" in 7 : 1, horen waar-
schijnlijk hier, aan het slot van h. 6 thuis.

4) Samaria als hoofdstad van het Tienstammenrijk is hier representante van
heel het yolk.

5) In de vss die nu volgen, en waarvan de tekst op vele plaatsen duister is
zinspeelt Hosea waarsehijnlijk op de talrijke koningsmoorden na de dood van
Jerobeaan II. Gedurende een periode van 20 jaar volgden elkaar niet minder
dan 6 koningen op, die de een na de ander op gewelddadige wijze de dood vonden.
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	4	 Zij ►gloeien van haat en moordzucht gelijk het vuur
van een bakkersoven; maar zoals bakker tijdelijk het
vuur ,dooft, ► mdat hij eerstt het ►deeg ► oet kneden en laten
Osten, em daarna sopnieuw het vuur hoog te .doen oplaaien,

5, 6 zo weten ,deze nioordenaars ook te wachten, en hun tijd
te heiden: als ide nationale feegtdag van onze koning aan-
gebroken is, en ,de rijksgroten verhit zijn van ,de wijn,
slaan zij hun slag; .dan, ials ,de koning zijn verraders vriend-
schiappelijk de hand reikt als zij in gelmichelde vriend-
schap met hem ► amen zijn, achten zij him tijd gekomen.
Want gelijk iaan ,die bakkersoven is hun hart: het vuur is
tijdens ,de naCht nit {load, maar het „sluimert" slecthts,
em ,des morgens te ho,ger op te vlammen. En gelijk de
Bakker ,de ganse nacht slaaptl) , ,doch .daarmee van het
bakken niet heeft afgezien, loch sledhts wachtte, tot het
deeg klaar was, zo moet men uit de afwachtende hooding
en ihet vriendelijke gebaar van deze sluipmoordenaars niet
afleiden, dat butte van hun haat geblust is; integendeel,
zij wachten slechts op het tgeschikte ogenblik, en gelijk de
oven ►des morgens, laait ook hun moordlust straks weer
hoop- op ;als een vlammend vuur.

	

7	 Zo gloeien ,zij alien als een oven, en zo brengen zij
hun regenten 'al hun koningen vallen door hun zwaard ;
en under het yolk is er niemand, die in deze tijd van diep
verval Mijn Naam aanroept.

c. israas heulen met de volken. 7 : 8-16.

7 : 8 Mijn yolk Efraim is aan die andere volken gelijk ge-
worden, want het zoekt ,stetm bij de grote ► ogendheden
in plaats van bij Mij; Efraim ,gelijkt op een koek, die niet
tiidig is omgekeerd, en zodoende jammerlijk is ver-
schroeid2) :

1) In een snelle afwisseling van beelden wordt de haat nu eens verige1eken
met het vuur van de oven, dat 'a nachts gedoofd is, dan weer met de Bakker
zelf, die 'a nachts slaapt.

2) Zoals een broodkoek aan beide zijden gebakken moest worden, had Israel
naar twee kanten een roeping: tegenover de volken en tegenover de Here. Het
beeld van de niet-omgekeerde koek wil nu zeggen, dat Efrain naar de kant der
wereld „aanbrandde" (wereldgelijkvormigheid) en naar de kant van God „ongaar"
bleef. De gevolgen van dat „aanbranden" worden in de volgende verzen beschreven.
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9 SIe vreemde mogendheden toch, waar hij alle heil
van verwachtte, hebben ihem ,geheel uitgezogen, door hem
zware schattingen op te leggen'), maar Efraim seheen wel
met hlindheid geslagen, ,dat hij niet bemerkte, idat hierdoor
z'n fundamenten werden ,ondergraven, als een afgeleefde
grijsaard strompeltlhij nu naar z'n Igraf en niemand ziet de
naderende ondergang.

10 En ondanks alle tekenen, ,die op die ondergang wijzen,
blijft Israel zich in hoogmoed tegen ide Here verlieffen, en
men is niet voornemens, om weder te keren tot de fiere
hun God, of om Hem te zoeken.

11 Zo is Efraim gaan gelijken op een 'onnozele, onverstan-
dige ,duif: zoals die Been en weer fladdert van het ene
lokaas naar het andere, om tenslotte in het net ,gevangen
to worden, no noeken zij nu eens hulp bij Egypte, en dan
weer bij Assur, maar nooit. bij Mij.

12 En terwiji ze no overal Risen vliegen om bondgenoten
to noeken, zal 1k een haastig verderf over hen brengen,
gelijk een vo,gelaar zijn net uitbreidt om de vogels to van-
gen, no zal Ilk hen tuchtigen om hun boosheid2).

13 Wee hun, dat zij van Mij zijn woggevlucht; het verderf
zal over hen komen, om dat ze van Mij zijn afgevallen, 1k
zou hen weal. willen veriossen, als zee maar met een waar-
adhtig hart tot Mij baden, maar zelfs in hun gebed huiche-
len zij: met hun mond roepen ze tot Mij, maar met hun
hart vertrouwen ze op de grote mogendheden.

14 Zij roepen Mij niet van Iharte ;aan, wanneer ze zich
jammerend ter aarde werpen3), want het is hun niet om
Mij, rnaar om Mijn gaven, om koren en most to idoen, en
,daarvoor verdringen ze elkaar in het heiligdom. Maar van
Mij wijken zij af.

15	 Terwij1 1k hun toch vele weldaden bewezen heb: Ik

1) Hosea zinspeelt misschien op 'de ,schatting, die Menahem moest betalen
aan Tiglath Pileser.

2) De St. V. van de overgeleverde tekst: „gelijk gehoord is in hun vergadering"
geleft een ietwat duistere zin. Het zon dan moeten betekenen: zoals het door
de profeten voorzegd is. We geven echter aan bovengenoemde omschrijving de
voorkeur.

3) De St. V. spreekt van ,b.uilen op hun lagers" en Hosea bedoelt dan met
die „legers" niet plaatsen waar ze te slapen maar plaatsen waar ze
voorover ter aarde liggen voor het igebed. Prof. Ridderbes vertaalt: „ibidplaatsen".
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onderwees hen in het striiden, en 'deed hen door Mijn
kracht overwinnen, cmaar toch bedenken zij niets dan kwaad
tegen Mij!

16 Zij riehten Chun ogee naar alle kanten behalve naar
Boven. Gelijk een ondeugdelijke hoog de boogsdhutter op
het critieke moment in .de steek laat, zo steide Israel Mij
steeds teleur. Hun vorsten, die bezig zijn met Egypte te

ion derhan delen , hef fen nu wel een hoongelach aan over
de Assyriers, maar het zal blijken, dat zij te vroeg hebben
igespot: ze zullen door het zwaard vallen.

d. Het gericht komt. 8 : 1-14.

8 : 1 De Here heeft mij (Hosea) bevolen, de ,bazuin aan de
mond te zetten om u te waarsehuwen voor het ,dreigend
gevaar: .gelijk teen arend ,zich op z'n prooi start, zo zal de
vijand komen, tom het yolk des Heren te overweldigen en
zijn land te veroveren. Dirt is een oordeel van de Here,
omdat zij Mijn Verbond hebben verbroken, en tegen de
wet ,des Verbonds hebben gezondigd.

2 In ,die flood zullen zij dan wel tot Mij roepen, en
zeggen: Gij zijt toch immers onze God? en 'wij zijn immers
Israel, Uw uitverkoren Volk, het yolk idat U kept?

3 Maar idit roepen met de mond zal him niet baten,
want metterdaad heeft Israel zich 'er niet om bekommerd,
om Mijn wil te ,doen, ,die .alleen tgoed is; het heeft Mijn
,geboden versmaad, en daarom zal de vijand hem vervolgen.

4 Wat zij wel ged4an hebben, is dat zij koningen over
zich hebben aangesteid naar hun cigen goeddunken, zonder
.dart Ik het hun bevolen had, en vorsten, zonder Mij daarin
te kennen1). Vervolgens hebben zij zich ook nog van hun
zilver en van hun ► oud afgodsbeelden gemaakt — nu,
Idit alleen moest al Leiden tot de totale volksondergang.

5 Uw kalverendienst, o Samaria 2), is afschuwelijk in
Mijn ,ogen, ,daarom is Mi.* worn ontbrand tegen alien,
die izich idaaraan tsehuldig maken; hoe .fang zal het nog

1) Hosea zal wel doelen op de usurpators, die elkaar na de dood van
Jeroheam II snel opvolgden.

2) Hosea wil niet zeggen, dat de kalverendienst uitsluitend in Samaria
werd uitgeoefend, maar de hoofdstad Samaria representeert him' heel het land.
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duren tdart zij niet bij machte blijken zich van .deze gruwe-
len te reinigen?

6 Want evenals ,dat van die koningen door Israel zelf
bedecht is, zijn ook ,deze beelden zuiver mensenwerk, een
maaksel van fde beeldhouwer ....en daar knielen zij nu
voor! voor jets ;dart geen god is! Het zal tot splinters ge-
slagen worden, dat kalf van. Samaria!

7 Want wind zaaien zij en storm zullen ze oogsten, d.i.:
het gericht, idat over hen komen zal, hehben ze zelf
opgeroepen. Ze ► ebben geen goed, maar sleoht zaad ge-
zaaid, en gelijk de Landman vanzelfsprekend tevergeefs
wacin op een Igoe& oogst als hij geen koren uitzaaide, zo
wacht Israel tevergeefs op een betere toekomst. En zo
dit al het geval mocht zijn, idan zullen de vreemden nog
komen, om alles weer te vernielen en te verslinden.

8 Dan zal men zeggen: het is met Israel gedaan! Nu
zijn ze fonder de volken geworden als een stuk veil, waar
niemand z'n hand naar uitsteken wit.

9 Dat heeft Israel aan ziehzelf te 'wijten. Ze zijn uit
eigen beweging naar Assur gegaan, ,zonder te vermoeden,
dat de vriendschap ,die ze daar zochten, hun fdood zou
worden. Ze waren nog idommer dan de wilde ezels: die

,vermiiden de mensen, in wie ze hun natuurlijke vijanden
zien, en zoeken hun kracht in hun isolemenct, maar Efrain
liep z'n vijanden in de armen. Hij ,dong naar Assurs Heide
en 'begreep niet, dat deze „minnaar" hem fdooddrukken
,zou. Zo gaat het als men ongeoorloofde liefdesbetrekkin-
gen aanknoope).

10 Maar hoe zij look .dingen naar de vriendschap van
ianderen, Ik zal ze toch ouder ,de volkeren verstrooien,
en idan zal er tenminste voor een ogenhlik een einde
komen aan dat 'eigenmaehtig zalven van koningen en
vorsten.

11 Efrain bouwde een menilgte van taltaren, en wekte
zodoende een indruk van vroom tie zijn, maar juist bij
,die ,altaren b1ijft hij z'n zonden vermenigvuldigen.

	

12	 Aan onderwijzing heeft het hem nodhtans niet ont-

1) In de tekst: „Efraim dingt naar boelenvriendschap". Het ,geliefde beeld
van Hosea, dat de Here Israas wettige Man is, en alle afval „averspel", komt
bier weer naar voren.
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broken, want in Mijn wet had Ik een overvloed van
leringen voor 'hem neergelegd, maar hij heeft ze eenvoudig
voor kennisgeving aangenomen.

13 Ze (offeren wel slachtoffers en bieden ze Mij aan, maar
ook 'deze plechtigheden zijn zielloos... . zij smullen van,
het vices van (offerdieren, waaraan (de Here ,geen welge-
vallen heeft; daarom is (de tijd ,gekomen, dat Hij hun on-
gerechtigheden zal gedenken en hun zonden straffen; zoals
hun vaderen in Egypte verdrukt werden, zullen ook zij
in ide verdrukking komen.

14 Israel heeft zijn Maker vergeten, en heeft z'n liefde
verpand aan praehti,ge paleizen, en Juda heeft z'n ver-
trouwen gesteld op z'n vele vestingen; daarom zal Ik een
vuur in zijn steden zenden, dat tevens zijn praalgebouwen
verteren zal.

e. Een feestpreekt). 9 : 1-17.

	

9 : 1	 Ik rand u aan, o	 em op tilt feest2) niet al te
luid te jubelen, doeh liever uw vreugdebedrijf maar .geheel
te staken; zo'n lichtzinnig opgaan in een vreugderoes zou
de heidenen minder kwalijk zijn te nemen dan u, want gij
deedt wat .zij niet eens .deden: .gij hebt uw God trouwe-
loos verlaten, ,gelijk een overspelige vrouw haar man: nu
beschouwt ,gij het koren .der dorsvloeren als een gave
der afgoden, 'n ,soort hoerenloon, dat ,ge van de Baals
hebt ,gekregen, maar ge ziet ihet niet als een zegen des
Heren.

	

2	 Daarom zal er een tijd komen, dat ,dorsvloeren en

1) Wat in dit hoofdstuk staat (en misschien ook in het volgende) is waar-
schijnlijk een gedeelte van een prediking, door Hosea gehouden tijdens een
feest in Bethel. Daarop wijst niet alleen de vermaning aan het begin, om
niet al te luid te jubelen, maar ook de min of meer spottende vraag in vs 5,

	wat ze 	straks wel zullen ,doen op ,de feestdag des Heren,	 ze namelijk
in ballingschap zijn, en er geen ,dorsvloeren meer zijn en ,geen wijn om te
drinken. De vermelding van dorsvloeren en wijnkuipen doet denken aan een
met het Loofhuttenfeest gecombineerd oogstfeest. Vs 9, waar sprake is
van het huis Gods (Bethel) ,schijnt er op te wijzen, dat een en ander te Bethel
beeft plaats gevonden. Hoe deze feestpreek er uitzag, en hoe ontnuchterend
{lie op de hoorders heeft moeten werken, kan men nit de paraphrase
opmaken.

2) Zie foot 1.
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perskuipen ledig zulkn zijn; er zal geen koren meer zijn
om te eten, en igeen wijn om te drinken, en de nieuwe
oogst der wijngaarden zal teleurstellen.

3 Omdat zij van de Here afgevallen zijn, zullen zij ook
in ides Heren land niet molten ,blijven, Imaar gelijk Israel
eertiids verdrukt werd in Egypte, zal Efraim, straks weer
in verdrukking komen; zij zullen naar Assyrie l) in bal-
ilingsdhap igevoerd worden, en idaar zal ide nood zo hoog
zijn, dat ze zelfs het onreine zullen eten2).

4 Omdat er dan ook igeen tempel meer is, zullen zij
de Here geen plengoffers van wijn meer kunnen brengen,
en zij zullen ,geen sladhtoffers voor Hem 'meer kunnen
toeriehten; hun brood zal ,onrein zijn, omdat de eerste-
lingen van de igarven niet in het huis ides ,Heren .gebraeht
konden worden; het zal een stoort „rouwbrood" zijn, dat
in het klaaghuis gegeten wordt, en waardoor alien die
eten (wettisch) onrein worden; er zal zoveel brood zijn,
'dat men ide honger er maar juist mee ,stillen kan, maar er
zal niets .overblijven voor het huis ides Heren, — dat er
trouwens niet imeer is ....

5 Wat zult ,ge , d an, als ge in ballingsehap zijt, 'doen op
.de (hoogtijidagen die niet meer gehouden kunnen worden,
en op ,de idag van het feest .des Heren, .die alleen nog
maar in uw herinnering bestaat?

6 Want zie, zij zullen wegtrekken uit het door .de vijand
verwoeste land der belofte; gelijk zij zich eertijds ver-
zamelden in het 'huis des Heren als feestgangers, zullen
ze idan samenkomen in Egypte3) als ballingen, en in Mem-
phis zullen ze hun graf vinden. De plaats waar eons hun
huizen stonden, vol van zilveren kostbaarheden, zal woest
zijn, een land waar ,enkal distelen groeien; doornen zullen
opschieten daar waar eens hun tenten stonden.

7	 Ziet, ze staan vlak voor de tdour, de dagen ,der bezoe-

1) Er staat in de tekst, dat ze naar Egypte en Assur zullen gevoerd worden.
Egypte wordt hier symbolisch genoemd als het klassieke land der verdrukking.
Tevens wordt met het noemen van Egypte en Assur teruggew,ezen naar Israels
zonden: juist bij die twee grote machten werd steun gezocht.

2) In de ballingschap was het niet altijd mogelijk alleen het bij de spijswet
geoorloofde voedsel te gebruiken.

3) Zie coot 1.
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king; ,de dagen ider vergekling zijn aanstaande, dat
zal Israel op 'gevoelige wijze gewaar worden. Gij moogt dan
al bij uzelf denken: ,de profeet, die op ideze feestdag
zulke isoinlyere dingen voorspelt is een dwaas, de man
des Geestes is buiten z'n zinnen, -dit verandert niets aan
het felt, dat de Here bezoeking zal doen over de grootheid
uwer ,ongerechtigheden. Dteze uw ongerechtigheid openbaart
zich onder sneer in vijandsdhap tegen Gods profeten.

8 Want inplaats van ootmoedig te luisteren naar het
Woord des Heron, ligt Efraiim op de loer, of hij de gezant
Gods in zijn Woord kan vangen'). Voor de profeet liggen
overal strikken (gespannen, en zelfs in het huis Gods om-
ringt hem de vijandsehap.

9 Zo was ,dan hun handelwijze diep bedorven, precies
zoals idat het ,geval was in de dagen van Gibea 2) ; daarom
zal de Here hun ongerechtigheden gedenken, en hen om
hun zonden straffen.

10 Israels ontrouw ,dateert feitelijk al van de vroegste
tijden tat Toen Ik Israel voor het eerst vond in de woestijn,
en Moen Ik naar hem oinzag in zijn jeugd, had 1k de
grootste verwaohtingen van hem. Zoals de wijngaardenier
.zich verheugt, als :hij eerste druiven ontwaart aan de
tros, en in 'de vroege vijgen van de vijgeboom in de
eerstelingentijd de belofte ziet van een rijke oo:gst, zo ver.
wachtte 1k ook, dat de uit het 'diensthuis uitgeleide schare
de belofte zou zijn van een nageslacht, .dat Mij ,dienen zou.
Maar hoe werd Ik reeds in hen teleurgesteld! Toen zij te
Baal-Peor aankwamen, wijdden zij zich aan ide aldaar
vereerde „schandgoden", en werden daardoor even ver.
foeilijk in Mijn ioog als ,de of god, aan wie zij hun lief de
verpandden.

1) De St. V. heeft: „de wachter van Efrain is met mijn God". De bedoeling
van die vertaling is duister. Men moet 'dan ook die „wachter" niet in gunstige,
imaar in ongunstige zin verstaan, als ,een soort waakhond, .die op de loer ligt.
De juiste vertaling is dan: „op de loer ligt Efraim bij mijn God". Doordat
Hosea zegt: „bij mijn God" en niet: „bij mij", Gods profeet, komt nog duide-
Mker dat de vijandschap tegen Hosea feitelijk vijandsohap is tegen God,
Die hem gezonden heeft. Men verzette zich tegen het Woord van God en daarin
tegen God Zell.

2) Zie Richteren 19. De zonde van overspel, afhoereren van de Here, last
zich goed vergelijken met ide zonde van ontucht in Gibea.
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11 Daarom zal Efraims heerlijkheid even haastig van hem
wijken als een ,snelvliegende vogel. Nu bezit hij nog
heerlijkheid: een ∎grote nakomelingschap, — maar steeds
zal de vloek der kinderloosheid hem treffen; hij zal totaal
uitgeroeid worden; er zal geen geboorte noch ontvangenis,
nocth zwangerschap meer zijn.

	

12	 En als ze al kinderen ,grootbrengen zouden, zoo zou
Ik ze hun toeh weer afnemen, en hen zodoende kinderloos
waken, totdat er	 't ,geheel geen nakroost meer zal zijn.
Wee hun, wanner Ik Mij ,getheel aan hen onttrek!

	

13	 Het land Efrain, zoals Ik dat voor Mij sie liggen,
zieth uitstrekkend tot .aan ,de grenzen van Tyrus, is een
,sehone landouwe maar (de tijd nadert met rasse
tsehreden, dart het tot een slagveid worden zal, en dat
Maim zijn. zonen sal zien vallen in ,de strijd.

	

14	 Geef hun, Here')	 ja, wake straf zal voor hen
zwaar Igenoeg	 geef hun een onvruchtbare sehoot
en versehrompelde horsten2).

15 Het brandpunt hunner boostheid is Gilgal; dfiir is
,derhalve Mijn liefde verkeerd in haat. Wegens de boos-
heid hunner handelingen zal lk hen nit Kanaan ver-
drijven, omdat se die heilige bodem van Mij ontheiligen;
Ik sal hen voortaan niet weer kunnen liefhebben; immers
hun 

t'
,eicren leidslieden gaan hen voor in rebellie tegen

Mijn hoogheid.
16 Bus is Efralms lot bezegeld; zijn wortel zal verdorren,

en vroteht sal hij niet meer woortbrenrn; zo zij al kin-
deren krijgen, dan sal 1k die idoden.

17 Mijn God za1 hen verwerpen, omdat zij naar Hem
niet wilden horen; en ,dan sullen zij rondtdolen ender
ode volken.

f. Over altaren en monumenten. 10 : 1-8.

	

10 : 1	 De Here is voor Israel weal beschamend goed geweest,
want Hij heeft deze wijnstok, ,door Zijn hand geplant, nog

1) De strafprediking van Hosea gaat hier over in een gebed.
2) Dit gebed komt .dus neer op de totale ultroeiing van het yolk. Dit „vloek-

gebed" komt voort uit liefde tot God. Hosea begeert, ,dat uitgeroeid worde
auks wat Cods eer tegenstaat.
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steeds niet uitgeroeid, hoewel daar ialle reden voor was
vanwege Israels zonde; Hij heeft integendeel Zijn wijn-
stok zeer welig doen uitsehieten, en met ongesnene vrucht-
baarheid gezegenc11), maar hoe vrudhtbaarder de Here
hun Akers en wijngaarden maakte, des te talrijker wer-
den hun altaren, waarop zij hun idankoffers braehten,
....niet aan de Here, maar aan de afgoden! En hoe beter
het zijn land ,ging, des te schoner gedenkstenen werden
opgerieht, en oude monumenten werden .dan hersteld 2), —
,maar ,zelf werden zij niet naar Gods beeld hersteld!

2 Zo Meek, ,dat ondanks al hun zorg voor monumenten
en altaren hun hart verdeeld bleef tussen God en de af-
goden, en de straf daarvoor zal stellig niet uitblijven:
Hij todh, tde Here Zelf, zal hun ,altaren ,afbreken, en hun
schone zullen vernietigen.

3 Dan zullen zij leren inzien, welke rampen zij zichzelf
op de hale gehaald hebben, want als ze eens verstrooid
zijn under de volken, zullen ze tot elkander zeggen: nu
hebben wij seen koning meer, die ons helpen en bescher-
men kan, want wij hebben onze hemelse Koning, de Here,
niet gevreesd en gediend; this hadden wij het wel kunnen
verwachten, ,dat ook onze aardse koningen nets voor ons
zouden kunnen doen, hoezeer wij odk onze hoop op hen
gevestigd hadden.

4 Wat uw koningen gedaan hebben, o Israel, was niet
veel meer ,dan 'grow woorden spreken, en verbonden sluiten
en eden zweren, die ze later weer verbraken3) —daarom
zal het oordeel komen, en verderf over u brengen, gelijk
een ,gifplant in ,cle voren van tde :akker verderf brengt.

5 In die idagen zullen ade inwoners van Samaria met
bange vrees vervuld warden, hoe het gaan zal met het
kalf van Beth-Awn (Bethel) ; idle dat kalf vereerden, zullen

1) Vooral tijdens die regering van Jerobeam II heerste er buitengewone
welvaart. Het beeld van de onvruchtbare wijnstok wijst er op, dat ook dit
gedeelte wel door Hosea zal zijn uitgesproken op het oogstfeest, waar in
lifst. 9 spraike van was.

2) Men denke aan de „opgerichte stenen" der aartsvaders, die nu „geres-
taureerd" werden.

3) Een zinspeling waarschijnlijk op de ontrouw van koning Hosea tegenover
Assyrie (2 Kon. 17 : 3v.).
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over hem treuren, gelijk %men rouw idraagt over een dole,
en zijn priesters zullen sidderen van angst, omdat de
theerlijkheidl) van ih-un kalf is weggevoerd.

6 Met zijn heerlijkheid zal het kalf zelf ook weggevoerd
worden naar Assur, want koning Jareb zal hem als een
,gesehenk" opeisen; ZO zal Efraim besehaamd worden,
Israel te schande worden, waar het blijkt, dat al zijn
plannen2) op nets zijn uitgelopen.

7 De hoof dstad Samaria zal veroverd worden, en gelijk
een houftspaander door .de ,golven wordt meegevoerd, zal
Samaria's koning in die catastrophe ten order ,gaan.

8 De hoogten van Bethel, waar Israels zonde culmi-
neerde, zullen gesloopt worden, en over ,de ruinen hunner
,altaren zullen doornen en ,distels igroeien. Dan zullen
zij zeggen tot de bergen: bedekt ons! en tot de heuvelen:
yak op ons3).

10:9,10

g. De doorgaande lijn der zonde. 10 : 9, 10.

Uw zonde, o Israel, is een diep ingeroestt kwaad; ze
,dateert al van ide dagen van Gibea4) af, en gij wilt daar-
van maar niet 'aflarten5), docih gij blijft er hardnekkig
en onverzettelijk ,mee .doorgaan. Nu, zoals de Benjaminie-
ten destijds in .de strijd ondergingen, zo zult gij eveneens
gestraft worden6). lk brand van verlangen om de boosdoe-
ners te tuchtigen, volken zullen zich tegen hen verzame-
len en zo zrullen zij ,getuchtigd .worden om hun twee zonden7) .

1) Met die „heerlijkheid" zal wel de tempelschat van Bethel bedoeld zijn;
dat die weggevoerd werd, betreurden ze blijkbaar meer dan 't gemis van
hun „god".

2) Bij Assyria had Israel hulp •gezocht, en •datzelfde Assyria wordt nu de
veroveraar. Zoo faaide ,dus Israels

3) Vgl. Lucas 23 : 30 en Openb. 6 : 16.
4) De zonde van Gibea (Richteren 19) was onzedelijkheid; de zonde van

Hosea's tij dgenoten geestelijk overspel. Vandaar deze vergelijking.
5) Het is dus met name het „blijven in de zonde", dat hier wordt veroordeeld.
6) De woorden van de St. V.: „de strijd te Gibea tegen de kinderen der

verkeerdheid zal ze niet aangrijpen", moeten als een vraag gelezen, aldus:
„de strijd te Gibea, zal ze die niet aangrijpen?"

7) Dit is naar een betere lezing dan het onverstaanbare van de St. V.:
„als Ik ze binden zal in hun twee voren". Met die „twoe" zonden zullen dan
wel de „twee kalveren" van Dan en Bethel bedoeld zijn.
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h. Van zonde, gerechtigheid en oordeel. 10 : 11-15.

	

10 : 11	 Efrain' gelijkt op een jonge koe, die afgerieht is om
te iclorsen, en dat werk ook igraag 'doet, omdat hij bij die
arbeid geen juk behoeft te ,dragenl) ; 'maar er zal een andere
tijd komen; lk ,zal namelijk een juk leggen op haar week
derige neik; dan ,zal 1k met Efraim doen, wat een hoer
doet met .en os: hem inspacnnen om ploeg en eg te trekken:
zo ,zullen er izware dagen komen, .dat Juda en Jacob2)
slavenarbeid 'zullen moeten verriehten.

12 Daarom waarschuw 1k u nu nog, nu het het fieden der
genade is, om niet huger hoosheid te zaaien 3), maar ge-
reehtigheid; niet 'anger slechtheid te oogsten, maar goed-
held; wanneer de landman niet wil, dat en vruehten over-
woekerd worden door onkruid, moet hij het stuk land
waar idoornen ,groeien, laten .om een geheel nieuwe
akker te ontgimien — zo moeten ook niet alleen uw daden,
maar ook uw ► arten (de akker) z45 veranderen, ,dat gij
,geheel nieuwe mensen wordt, en een nieuw Leven begint;
zolang toch de Here nog niet met Zijn oordelen ‘gekomen is,
is het nog de tijd om Hem te zoeken, opdat Hij tot u kome,
en u lere igereehtigheid te oefenen, waartoe gij uit uzelf
niet bekwaam zijt.

13 Want tot nog toe hebrt gij niets ,anders gedaan dan
boosheid ploegen, om vervolgens sleehtheid te oogsten, en
de vruchten van uw leugenleven te eten.

Omdat gij vertrouwdet op uw ;strijdwagens en op de
14 menigte ewer ihelden, zal er een krijgsgeschreeuw gehoord

worden onder uw +stammen, en al uw vestingen 'zullen ver-
woest worden; idan zal het gaan zoals toen Salman Beth-
Arbel verwoestte in die versehrikkelijke oorlog, toen de
moeders met haar kinderen verpletterd werden.

	

15	 Zo zal de Here u doen, o Bethel, omdat uw boosheid
zo ihoog geklommen is; ,geheel onverwacht op een zekere

1) Dit was dus in izekere zin een weeldeleven, omdat een dorsende os ook
niet ;gemuilband mocht worden, en dus volop te eten kreeg. Het beeld ziet
op de voorspoedige tijd onder Jerobeam II.

2) Een andere naam ivoor Efrain of Israel.
3) Hosea blijft in hot Leeld van het landbouwbedrijf; vgl. ook het „wind

zaaien en storm oogsten" (8 : 7).
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morgen zal het gedaan zijn, gedaan zijn met de koning van
Israel!

j. Versmade liefde. 11 : 1-7.

11 : 1 Ik heb Israel al lief gekregen in ,z'n prille jeugd, toen
z'n wiog nog in Egypte stood; daar heb Ik hem tot kind
aangenomen, en nit de slavemij bevrijd 1), om hem te bren-
gen naar het land der belofte.

2 Maar toen andere ,stemmen opklonken, die Israel van
Mij weglokken wilden, luieterden zij {lair naar, en ze liepen
van Mij weg, om te offeren aan ide Baal, en altaren te doers
roken voor gesneden beelden.

3 En (dart nog wel, terwij1 Ik Eiraim ale '1 ware met vader-
en moederliefde beide omringde: Ik leerde hem lopen als
een kind, en als bet niet meer vender kon, nam Ik het op
Mijn armen, en als het viel en. zich bezeerde, heckle 1k z'n
wonders — maar op al die weldaden hebben zij niet eens
gelet.

4 Ik leidde hen zachtkens voort, rekening houdend met
hun menselijke zwakheden, en met de koorden Mijner liefde
Meld Ik hen vast; Ik was voor hen als een moeder, die
haar zuigeling opneemt en tegen haar wangen tdrukt 2), en
Ik bong Mij over hen ne,er, en gaf hun te eten.

5 Maar omdat Efrain deze Mijn liefde versmaad heeft,
zal hij weer terugkeren naar Egypte, vanwaar hij gekomen
as3), en de koning van Assyrie tal over hem heersen, want

1) De profeet ziet hier en in de volgende vss Israels historie als een
opgroeien van kind tot man; z'n wieg ,staat in Egypte, z'n kinderjaren werden
doorgebracht in de woestijn, waar hij leerde lopen (vs 3a) en nu is hij groot
geworden. De tekst luidt: „uit Egypte heb 1k Mijn zoon geroepen" (zie ook
Exod. 4 : 22, 23, waar Israel ook Gods zoon ,genoernd wordt). Mattheus past dit
toe op Christus Mattii. 2 : 15b) d.w.z.: Christus was reeds in de lendenen van
Israel besloten, toen het uit Egypte 'geroepen werd. Vandaar deze liefde Gods
voor het yak om Christus' wil en vandaar ook de veilige uittooht, terwille van
de Zoon: Christus.

2) Wij volgen hiermee de vertaling van prof. Ridderbos, die meer in het
beeld lylijft dan de St. V.: „die het juk van op hun kinnebakken oplicht".

3) De lezing van de St. V.: „hij zal in Egypte niet wederkeren", meet op een
onjuiste vertaling berusten, omdat Hosea reeds tweemaal eerder gedreigd heeft
(8 : 13; 9 : 3, 6) .dat dit wel gebeuren zou. Intussen is dat Egypte dan symbolisch
te verstaan als aanstaande verdrnkking.
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6 zij hebben ,geweigerd om zich tot Mij te bekeren. En het
zwaard zal rondwaren in zijn steden, en 'de grendelen der
vestingpoorten zullen vernield worden, en door het zwaard
zullen de inwoners Bier steden gedood worden, omdat zij

7 boze plannen hebben ,gesmeed. Mijn yolk is als verkleefd
,aan afvalligheid, en hoe idikwijls het ook vermaand is, om
te zoeken de Bingen ndie boven zijn, toch weigert men vol-
standig .de harten opwaarts naar de hemel te verheffen.

k. De belofte van het overblijfsell). 11 : 8-11.

11 : 8 Toch zou het Mij niet mogelijk zijn, o Efraim, u totaal
uit te roeien, nosh om u geheel aan uw lot over te laten,
o Israel! Hoe zou het kunnen, .dat Ik u vernietigde als
Adama en u verdierf als Seboim2) ; •dat is de gezindheid
Mijns harten niet, en als Ik u straks in ballingsehap zie,
zal Mijn medelijden weer worden opgewekt.

9 1k z.al het oordeel niet uitvoeren, dat Mijn brandende
toorn eigenlijk zou eisen, en hoewel Ik Efralm streng zal
straffen, zal Ik hem niet geheel te ,gronde riohten. Want
1k ben God enigeen menus; 1k ben de Heil* in uw midden,
en daarom zal Ik Mij door Mijn grimmigheid niet laten
meeslepen, maar Mijn toorn zal door ,ontferming getem-
perd worden.

10, 11 Zoals zij vroeger tachter ide .afgoden .aanliepen, zullen
zij dan Mij navolgen, als Ik Mij aan .de. spits van Mijn yolk
Mellen zal bij .de terugkeer nit ide hallingsohap. Gelijk een
leeuw ,schrik .aanjaagt door zijn gebrul, zal de Here dan
alle vijanden van Israel yersrhrikken; als Hij dan Zijn
stem vol majesteit doet horen, zullen elle zonen Gods
komen aansnellen uit het Westen, en uit het Zuiden
(Egypte) zullen zij met .grote haast aankomen als vliegende
vogels, en lab iduirven nit het Noorden (Assur), en Ik zal
hen weer doen woven in hun ihuizen, spreekt de Here.

1) Door de belofte, die in deze pericoop volgt, wordt de vroegere oordeels.
bedreiging niet te niet gedaan, want God zegt niet „ja" en „peen" tegelijk.
Adama en Sehoim, Sodom en Gomorra werden totaal vernietigd, en zo zal God
met Israel niet handelen. Dat kan Hij niet om Zijns Zelfs wil, want de Christine
moet nog komen. Daatrom geldt .deze belofte het „overblijfsel" dat gered zal
worden.

2) Zie Gen. 19 : 24 v.v. en Deut. 29 :22.
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DEEL IV (12 : 1-14 : 10).

a. Het beeld der vaad'ren. 12 : 1-15.

12 : 1 Bij Efraim bespeur 1k nets idan leugen tegenover God
en de imensen, en het huffs Israels is een en al bedrog, boven-
dien rebelleert Juda') nog steeds tegen God, ?de Allerhei-
ligste, hoewel Hij loch steeds Zijn trouw iaan hem heeft
betoond.

2 Efraim .zoekt )steun bij datgene wat even ijdel is als de
wind2) en jaagt zodoende z'n eigen verderf na, .gelijk een
Oosterstorm Janes vernielt; dit blijkt in het idagelijks leven,
waar mien tdag in .dag uit bezig is leugen en igeweld op te
stapelen; bet komt eveneens uit in de bedriegelijke poll
tick die gevoerd wordt: want zij sluiten een verbond met
Assur, idoch te;gelijkertijd trachten ,zij Egypte's vriendschai
met geschenken en olie te kopen.

3 De Here heeft een twist met Juda, en Hij zal over
Israel bezoeking doen vanwege de verkeerde wegen, die
hij bewandeit; naar hun bone daden zal Hij hun vergelden.

4 In welk een schril contrast staat uw ongeloof met het
geloof van uw stamvader Jacob: reeds bij zijn geboorte
hield hij zijns broeders hiel vast, en no was zijn eerste,
nog onbewuste, daad een geloofsdaad: een ► reep naar de
zegen van de eerstgeborene, een igebed zonder woorden:
ik laat U niet los, tenzij dat Gij	 zeigent.

En toen hij volwassen geworden was, leefde hij nog
uit Ihetzelfde geloof, toen hij met God worstelde in het
oebed en de .zecren zocht.

	

5, 6	 Hij worstelde met ode Engel, en overwon niet door
zijn lichaamskracht, maar door de kracht des ,geloofs in

1) De St. V.: „maar Juda heerste nag met God, en was met de heiligen
getrouw", is stellig onjuist, en dit zou ook in strijd komen met vs 3, waar
staat: „ook heeft de Here een twist met Juda".

2) Hosea zal daarmee wel ,allereerst Israels ongeloofspolitiek bedoelen, waarbij
men steun zocht bij Egypte en Assur.
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wenend en smekend gelled; te Bethel —nu zowaar middel-
punt van afgoderij! — heeft Jacob toen zijn God gevonden,
en idaar heeft God met hem ;gesproken, die God, Wiens
Naam is: Here, God der legerseharen.

7 Evenals uw wader Jacob moest ook gij uw kracht bij
de Here zoeken, en tot uw God teruigkeren: gij moest in
uw onderling verkeer de liefde beoefenen en het recht
betrachten, en voor het nationafe leven uw hoop niet -yes-

tigen op de wereldmachten, mar geduriglijk hopen op uw
God.

8 Maar than is het zó, dat Israel zodanig door de
Kanaanietische ,geest l ) van bedrog en leugen wordt be-
heerst, dat hij de weegsdhaal vervalst en niets liever doet
(dan bedriegen.

9	 Maar Efraim zegt: ik ben toth rijk geworden, en ik
heb mijn vermtogen vermeerderd •daaruit blijkt immers
duidelijk igenoeg, dat ik „gezegend" werd in mijn arbeid,
dat mijn .win.st geen vui1 ,gewin was en niet voortkwam
uit ongeoorloofde practijken.

10 Maar 1k ben de Here uw God, van Wie ge reeds vanaf
de uittodht wit Egypte hebt kunnen ervaren, dat Hij,
zeker, een igenadig, 'maar ook een rechtvaardig God is, die
de zonde niet ongestraft hat. Daarosn zullen uw huizen
afgebroken warden, en !gij zult weer de .woestijn in moeten,
om in tenten te wat :ge nu op het Loofhuttenfeest2)
min of meer 'feestelijk doet, zal dan bittere werkelijkheid
warden!

11 .Deze straf behoeft u niet te verwonderen, want zó
immers heb Ik steeds tot u gesproken door de profeten, als
.zij u telkens .doorgaven wat 'zij zelf in' gezidhten en visi-
oenen gezien hadden, en	 zij u door Igelijkenissen onder-
wezen.

1) In de Hebr. tekst staat: „Kaman heeft in zijn hand valse weegschalen".
De St. V. leest: „in des koopmans hand is een bedriegelijke weegschaal".
De overgebleven Kanaanieten waren in hoof dzaak kooplieden, zodat Kanaiiniet
en koopman langzamerhand een begrip waren. Gezien hun ,geringe eerlijkheid
was dat weer synoniem met „bedrieger".

2) Ear staat in de tekst : „als in de .dagen van het feest", wat beter is dan
„samenkomst" (St. V.). Men woonde dan in tenten van takken en bladeren.
Misschien hoort dit nog steeds bij de toespraak van Hosea op het Loofhutten-
feest (zie hfst. 9).
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12 Desniettegenstaande blijft glom de afval groat. In
Gilead heersen sledhtheid en goddeloosheid; in Gilgal
warden stieren geofferd; daarom zullen hun altaren tot
rumen warden, en de stenen daarvan zullen geworpen
warden in de greppels op het veldl).

13 De nakomelingen van Jacob zijn aan het ,geloof van
hun vader ontzonken, terwijl ze nog haven hem bewel-
dadigd werden: hij moest uit het beloofde land vluchten
naar Mesopotamia, terwijl zij in het land .der belofte
mochten wonen; hij moest het vee hoeden iom een bruid,
terwijil zij door de Here als sehapen werden gehoed.

14 Want het was de Here Zelf, Die Zijn yolk bevrijdde
nit Egypte door de hand eens profeten, en edge hen als
een kudde igeleid heeft door de profeten.

15 Maar Efraim 'heeft zijn Weldoener bitter igetergd;
&arm zal zijn Here zijn bloedschulden op hem doen
neerkomen, en zijn smaad hem vergelden.

b. De dood over Israel uitgeroepen. 13 : 1-15.

	

13 : 1	 Eens was Efralm2) groat en machtig — zijn woord
had gezag ander elle staanmen Israels, en men beef de voor

2 hem. Zo stond hij in hoog aanzien in Israel. Maar hij
heeft ,zieh aan de zonde van de Baalsdiensten ide dood ge-
geten. Desondanks zet men z'n zondig leven van afgoderij
en beeldendienet maar voort. Van hun zilver =ken ze
zich een gegoten beeld, en afgodebeelden, en ze denken
er in hun onverstand niet bij, dat die goden hen niet
helpers kunnen, midst ze altesamen slechts mensenwerk
zijn. Zelfs aaniyidden zij tdeze idode beelden, en als ze
bun offeranden brengen, kussen zij de kalverenbeelden

3 in .godsdienstige vererin.,g. Tot straf daarvoor zullen zij
to gronde gam: zij zullen in een ogenblik weggevaagd
warden, zoals een morgenwolk en zoals de dauw die bij
het morgengloren aiweer verdwenen zijn, zoals het kaf,

1) Er wordt eigenlijk gesproken van „voren", waarmee wellicht de greppels
bedoeld zijn, 'die als grensscheidingen der akkers dienst konden doen. In die
►greppels wierp men oak de stenen, die op de Aker gevonden werden, 'n
sport vuilnisbelt dins, waarop straks oak hun altaren komen to liggen.

2) Met Efraim is pier niet het hele yolk, maar de stam van die naam bedoeld.
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dat van de dorsvloer wegstuift, zoals rook, die uit het
venster wegdwarrelt.

4 Het is tonbegrijpelijk, o dat ge u van Mij hebt
afgekeerd, want Ik, de Here uw God, heb u steeds web
gedaan, en vanaf uw uittodht uit Egypte heb Ik u won-
derlijk geleid en bewaard; van ► een andere ,god hebt ge
ooit vernomen, adat hij zoveel maehtige wonderen deed,
en buiten Mij hebt ,ge niemand ,gevonden, ,die u verlossen
kan.

5	 In ,de woestijn, in het land, waar	 zon brandend
6 heet ,sehroeit,lheb Ik Mij over u•ontfermd.Daarna gaf Ik hun

grazige weiden en spijze tot verzadiging toe, maar toen
zij verzadigd waren, dankten zij Mij niet, maar ze ver-
gaten Mij in ide hoogmoed hums hartten.

7 Daarom is Mijn Heide thans veranderd in toorn: zoals
een leeuw de kudde bespringt, en zoals een panter bij
de weg loert op z'n prooi, 'zo ziu Ik op Israels verderf.

8 Zoals een berin, ,die van jongen beroofd is, in felie woede
haar vijand bespriugt, en hem ,de Borst topenrijt, en zoals
een jonge leeuw z'n prooi verslindt, zo zal Ik in Mijn
toorn Israel vernietigen, want 1k zal hem overgeven in de
hand zijner vijanden, die hem verseheuren zullen, zoals
wilde idieren hun prooi versche-uren.

9	 Zo zult ,gij ervaren, o	 ,dat wie zich tegen Mij
Melt, de enige Helper in ide nood, z'n eigen verderf tege-

10 moot loopt. Waar zal ►dan uw koning zijn? Zal hij u kunnen
redden, ,als uw ►steden omsingeld zijn? Waar zullen
,dan uw vorsten .zijn, waar ge zozeer naar verlangd hebt,
zeggende: igeef ions een koning, en Beef ions vorsten.

11 Ik heb aan uw verlangen voldaan, en gaf u een koning,
niet in Mijn gunst, ,maar in Mijn toorn, en daardoor is hij
u tot een vloek geworden; zo zal Ik u uw koning oak
weer afnemen in Mijn ,gramsehap.

12 Gelijk demand z'n brieven en waardevolle stukken
saambindt in een bundel, en ,daarna zorgvuldig opbergt,
zo heb Ik Efraims 'zonden en ongereobitigheden zorgvuldig
aangetekend en opgeborgen tot het uur ider iafrekening
zal slaan.

13

	

	 Gelijk ide weeen komen over een barende vrouw, zo
zal de benauwdheid over Israel komen. Was Israel wijs
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geweest, Idan zou, uit barensweeen het nieuwe
leven igeboren wordt, uit Israels benauwdheid een nieuw
leven ontstaan zijn, maar nu .zal Israel in het gericht onder-
gaan.

14 En zou Ik hen clan weer van ,de maoht van het graf
bevrijiden en van {le •dood verlossen? Nee, ►dat zal Ik
niet Idoen! Integendeel: waar zijt igij, o dood, met uw
pestilentien, waar zijt gij, o (graf, met uw verderf? Komt
nit uw schuilhoeken en hreekt los tegen (dit ontaarde yolk;
het zal Mij niet weer berouwen, dart Ik het oordeel over
hen uitgesproiken heb, en Ik zal Mijn vonnis niet weer
intrekken') .

15 Thans inoge Efraim nog heel wat schijnen ender zijn
broeders, en welvarend zijn, maar gelijk een verzengende
Oosterstorm als een wind des Heren zieh uit ,de woestijn
verheft, ,de bronnen opdroogt en (de weiden waterloos
maakt, .zo zal de vijand2) komen, en al zijn schatten en
kostbaarheden roven.

c. Israel tot belcering opgeroepen. 14 : 1-10.

	

14 : 1
	

Zo zie ik (Hosea) .dan	 er van komen, dat Samaria3)
er voor zal moeten boeten, dat het weerspannig is geweest
tegen zijn God: zijn inwoners zullen door het zwaard
vallen, hun kinderen zullen verpletterd worden, en de
zwangere vrouwen opengesneden.

2 Keer ,daarom terug, o Israel, tot ,de Here uw God,
Die ,gij verlaten hebt, eer het te laat is, want ,als gij ten
val komt, is dat niet aan .de Here te wijten, maar aan uw
eigen ongereehtigheid.

1) De St. V. vat dit vers op als een heilsbelofte, maar het verband laat dit
niet toe, aangezien een bedreiging aan vooraf rgaat, en er op volgt. Dit vers
moet this ook een bedreiging zijn, zoals hierboven is aangeduid. Het is vol-
komen waar, dat Paulus, deze woorden aanhalende in 1 Cor. 15, er een triumf-
kreet van maakt over dood en graf, maar hij geeft er clan ook welbewust een
andere zin aan. Paulus mag dit doen, omdat de door Hosea opgeroepen dood
en hel ook inderdaad gekomen izijn tegen de Christus. Daarom kunnen ze ons
niets meer doen. Deze roep om de dood in vs 14 is feitelijk een roep om
het kruis.

2) De Assyriers n.l., die ook nit het Oosten kwamen, gelijk de storm, waar
Hosea van spreekt.

3) Samaria is .de hoofdstad ,des Rijks, en representeert bier heel het yolk.
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3

	

	 Bekeert u tot de Here, en /Os gij dan tot Hem komt,
brengt ,dan ,geen offeranden weer tmee, zags ge al zo

gedaan hebt, maar komt tot Hem met .dit ootmoedig
smeekgebed: vergeef ons al onze ongereehtigheden, en
laat uw lgoedheid weer over ons uitgebreiid worden; dan
zullen 'wij U geen varren meer aanbieden., waarbij het
hart verre bled, maar wij .zullen U geven de dankzegging
onzer lippen, gesproken door het verslagen hart.

4 Dan zal zieh 'ook het hart met ,onze daden paren:
wij zullen namelijk ons vertrouwen niet langer stellen op
mensen, en niet meer verwaehten, dat Assur ons zal redden;
wij ,zullen ionze kracht niet .meer zoeken in (onze ruiterij,
en tot ,de afgodsbeelden, .die sleehts het 'werk onzer handen
waren, niet meer ,zeggen: ,gij zijt ooze ...oden; wij zullen
daarentegen onze toevlueht nemen ibij	 bij Wie geen
hulpeloze woes tevergeefs ontferming zoekt.

5 Al's gij z6 leert bidden, zal ide Here ,zich niet onbe-
taiga laten. Maar Hij ,zal zeggen: Ik zal 'de wonden die
hun ,geslagen waren vanwege hun afval, igenezen; Ik zal
hen liefhebben, niet omdat ze het waardig zijn, en niet
om hun offeranden en gebeden, maar om Mijns Zelfs wil,
en idaarvoor dus redenen uit Mijzelf nemen, want Mijn

6 loom heeft zicih van hen afgekeerd. Wat ,de idauw voor
het land is, zal Ik voor Israel zijn, en ,dientengevolge zal
Israel met sehooniheid pralen ials een lelie en zijn inner-
lijke kracht zal zijn als die van de Libanon, welks funda-
menten reiken tot ide igronden der wereld.

7 Talrijk zal z'n nakomelingsehap zijn, :gelijk een plant
z'n laten naar alle kanten uitzendt; zó zal Israel weer
sehoon opbloeien als een prachtige ,olijfboom en geuren
als ,de eederen van de Libanon.

8 En alom zal rust en vrede genoten woorden; een
iegelijk zal zitten in de !schaduw van iz'n olijfboom en
'wijnstok; 1de takkers zullen weer bebouwd worden, en een
rijke oogst ige-ven van koren, en heel het land zal bloeien
tals eon wijnstck, welks wijn beroemd zal zijn als de wijn
van Libanon.

9 Dan, o Efrain, zullen nde afgodsbeelden voor goed
verdwenen zijn, wanneer uw gebed verhoring zal hebben
gevonden, en 1k Mijn ,aangezieht weer in ;gunst over u zal
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doen lichten; .de cypressenboom ,altiid groen is, zal
Mijn trouw ,onveranderlijk zijn, en al .deze zegeningen
zullen u toevloeien uit Mij, ide Bron van alle leven.

10 Wie is wijs? .die late hierop, en verstandig? ,die nerve
er kennis van. Want de wegen ,des Heren zijn recht, en
de rechtvaardigen wandelen er op, maar de euveldaders
komen er op ten val.
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VAN HET BOEK VAN DE PROFEET
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TER INLEIDING.

§ 1. De profeet en zijn boek.

a. Het feit, dat het boek Joel een plants vindt na dat van Hosea, wil
nog in het geheel niet zeggen, dat de profeet Joel jonger is en later
Igeleefd moet hebben dan Hosea. De volgorde van de boeken in de
kanon toch is geen historische, en hoewel het volkomen waar is dat
Haggai, Zacharia en Maleachi, wier geschriften helemaal achteraan
staan, ook tot de jongste profeten behoren, die tijdens de ballingschap
geleefd hebben, pleit er toch in het onderhavige geval zeer veel voor,
om Joel niet maar voor Hosea te plaatsen. Sommigen gaan daarbij
zeer ver in de geschiedenis terug, en zijn van mening, dat onze profeet
reeds ,zou zijn opgetreden tijdens Rehabeam, maar deze opvatting is
minder waarschijnlijk dan die, welke Joel ziet als tijdgenoot van koning
Joas van Juda. Volkomen zekerheid bestaat hierover niet, omdat Joel
nalaat wat andere profeten wel plegen te doen, n.l. hun optreden dateren.

In het opschrift wordt alleen vermeldt, dat het Woord des Heren tot
Joel gekomen is, maar niet, dat dit geschiedde tij dens de regering van
die of die koningen. Wil men dus iets meer weten van de tijd waarin
Joel leefde, dan moet men of gaan op gegevens, die •daarover in het boek
zelf te vinden zijn, en een en ander trachten of te leiden nit de staat-
kundige en religleuze toestanden die in het geschrift zelf worden ge-
tekend of verondersteld.

We gaan hier niet alle argumenten opsommen die voor of tegen een
vroege of late datering zouden pleiten, omdat feitelijk geen daarvan
afdoende zekerheid biedt.

Zo wordt b.v. een en hetzelfde argument gebruikt door hen die Joel
plaatsen in de tijd van Joas en door hen, die hem liefst na de balling-
schap zien optreden. Dit is n.l. het argument van Joels zwijgen over het
koninklijk huis: er wordt niet van een koning, doch alleen van ,,oudsten"
gewag gemaakt. Dit klopt alleen op de toestand na de ballingschap,
zegt de een, waarop de ander antwoordt: het kan ook even goed
geweest zijn in de tijd toen Joas nog minderjarig was, en de hoge-
priester Jojada regent. Met prof. Ridderbos e.a. zijn wij ook deze
laatste mening toegedaan, en wie er meer van weten wil, sla er de
uitvoeriger commentaren op na.
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We voegen hier alleen nog aan toe, .dat het onzes inziens met het
oog op de „geschiedenis der Godsopenbaring" niet toelaatbaar is, Joel

na de ballingschap te stellen. Hij arbeidde in elk geval voor Hosea.
Immers, niet op eenmaal, maar langzamerhand wordt Gods raadsplan

onthuld; de profeten zeggen niet alien hetzelfde, maar vullen elkaar aan,
en elke profeet kan weer een step verder gaan dan zijn voorganger. We
komen daarop in de volgende paragraaf nog even terug, maar wijzen
er nu slechts op — om een voorbeeld te noemen — dat Hosea het
oordeel als definitief en onherroepelijk aanzegt, wat bij Joel nog geenszins
het geval is, zoals o.a. uit 2 : 12-14 duideiijk biijkt.

Misschien mag in dit verband ook nog gewezen worden op deze
eigenaardige trek der profetische geschriften, dat het helderst wordt
getekend datgene wat historisch nog het verst in de toekomst verwijderd
ligt. Dit komt, omdat de profeten de dingen die nog in de toekomst
liggen, niet afleiden uit bepaalde verschijnselen, maar voorzeggen krach-
tens goddelijke openbaring. Zij staan als het ware op een hoogte, en zien
de dingen die gebeuren zullen, als een panorama voor zich liggen.

Het feit, dat Joel vooruitgrijpt naar de Pinksterdag (2 : 28-32) en zelfg
over die dag been naar het eindgericht, en daarvan spreekt in woorden
en beelden die soms aan de apocalypse van Johannes herinneren, wil
dus helemaal niet zeggen, dat Joel ook vlak voor die gebeurtenissen
heeft geleefd, eerder het tegendeel!

b. Van de profeet zelf weten we niet zo blister veel. Zijn naam, Joel,
betekent precies hetzelfde als Elia; de twee namen Gads komen alleen
in beider namen in omgekeerde volgorde voor. Elia: El-ja(hve) en
Joel: Ja(hve) -el. Zowel het een als het ander betekent: „de Here is God".

Voorts was Joel de zoon van Pethuel, zoals in het opschrift staat,
welke Pethuel Joels tijdgenoten wellicht goed kenden, zodat er verder
niets bij hoefde, maar voor Cons blijft de persoon van Joels vader in
het duister gehuid.

Evenmin weten we iets van de maatschappelijke omstandigheden,

waarin Joel verkeerde, van het ambt of het beroep dat hij hekleedde
of uitoefende of iets van dien aard. Het enige, wat uit zijn boek met
vrij grate stelligheid valt of te leiden, is dat hij een Judeer was, en ook
in het Rijk der twee stammen zijn profetische werkzaamheid heeft nit-
geoefend. In Jeruzalems straten zal hij wel een bekende figuur geweest
zijn, en op het tempelplein aldaar zijn stem hebben verheven, om Gods

Woord aan Zijn yolk over te brengen.
Gods Woord! Dair komt feitelijk ook alles op aan! De boodschapper

kan in de schemering blijven staan, als op de „boodschap" maar het
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voile licht valt. Het simpele, sobere opschrift: „het Woord des Heren
dat gekomen is tot Joel, de zoon van Pethuer, is daarom zeer veelzeggend.

Daarin staat „het Woord des Heren" voorop, met de uitgesproken
bedoeling, dat •daarop alle nadruk vallen zal. Wie nu verder de ver-
tolker van .dat „Woord des Heren" zal zijn, doet weinig of niets ter zake.
Het boek draagt niet tot titel: ,.de profeet Joel, die het Woord des Heren
overbracht", maar: „het Woord des Heren, zoals het kwam tot Joel".
Dit is geen andere nuancering, maar een principieel verschil. Zoals het
er nu staat, dwingt het ons te luisteren, niet naar wat Joel zeggen zal,

maar de Here. Het moet van begin tot eind het Woord des Heren zijn,
dat ons in beslag neemt.

Anderzijds moet men ook weer niet beweren, dat de titel dan feitelijk
nog korter had kunnen luiden, n.l. ,,het Woord des Heren", meer niet!
Want dan vergeet men twee dingen. In de eerste plaats, dat de inspiratie
niet mechanisch is, maar organisch, d.w.z. dat de personen van wie de
Here gebruik wil waken om Zijn Woord over te brengen, geen dode
orgelpijpen zijn, waar de Geest door heen blaast, maar mensen van vlees
en bloed, die met al hun talenten en gaven in dienst der openbaring
gesteld worden. Zo komt het, dat het Woord des Heren anders klinkt,
als het komt tot en door Joel, dan wanneer het gebracht wordt door
Amos of Hosea. Al blijft het telkens hetzelfde Woord des Heren. Daarom
is de Bijbel dan ook geen monotone herhaling, maar vol van de veel-
kleurige wijsheid Gods.

In de tweede plaats mag men ook niet vergeten, dat het Woord des
Heren wel een geheel is, maar niettemin een proces •oorloopt. Er is
m.a.w. een geschiedenis der Godsopenbaring. Het is daarom heel iets
anders of men het Woord des Heren beluistert, zoals het kwam tot
Henoch, tot Mozes, tot Hosea of tot Joel. Het is telkens het ontzaglijke
en heerlijke Woord des Heren, maar het bevat ook elke keer weer een
nieuw moment. Met Woord des Heren heeft bovendien voor elke tiLjd

een nieuwe boodschap, en daarom is het geen zinledige bijvoeging: „dat

gekomen is tot Joel, de zoon van Pethuel". Deze bijvoeging dwingt ons

te luisteren naar het nieuwe openbaringsmoment, dat bij Joel in het
bijzonder is de „jam Jahve", de „dag des Heren". ook daarover meer
in de volgende paragraaf.

c. Van het Woord des Heren was Joel, die evenzeer realist als apoca-
lypticus is geweest, een dynamisch prediker; zijn oproep tot boete en
bekering, zijn voorzegging van Gods oordeel over de volken, zijn profetie
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van het hell over Israel, het is alles met de hartstochtelijke Heide van een
profetische ziel gesproken.

Op meer dan een plaats doet hij zich kennen als een man van diepe
bewogenheid, zichzelf plotseling interrumperend door een persoonlijk
gebed (1 : 19, 3 : 11).

Maar voor alle dingen is Joel uit op de „ere Gods". Dat door een

geweldige sprinkhanenplaag en de daarbijkomende ramp van een grote

droogte de akkers kaalgevreten zijn en de weiden treuren, vindt Joel
ontzettend, maar het ergste is toch volgens hem, dat er nu geen spijs-

en drankoffers igebracht kunnen worden in het huis des Heren. Dat
gaat hem het meest ter harte (1 : 13).

d. Dit brengt ons vanzelf op de inhoud van het boek Joel. Het bevat

eigenlijk twee delen. Het eerste deel, dat doorloopt tot 2 : 17, is gewijd
aan de beschrijving van een ontzettende sprinkhanenplaag, waaraan de

profeet een opwekking tot boete en bekering vastknoopt. Het tweede
deel daarentegen, dat begint met 2 : 17 en tot het slot doorloopt, bevat

slechts beloften van zegen en heil voor Israel. Dat heil voor Israel sluit
de ondergang der heidenen in, hetgeen met name geschieden zal op de
„dag des Heren", waaraan hoofdstuk 3 geheel gewijd is.

Opmerkelijk is de beschrijving van het oordeel der sprinkhanen, die
alles verwoestten, omdat ze als vanzelf overgaat in een tekening van de
oordelen Gods, die aan het laatste gericht zullen voorafgaan.

Weliswaar heeft Joel het ook in hoofdstuk 2 nog steeds over die
sprinkhanen, die nu op Jeruzalem afkomen, na eerst het land rondom

to hebben kaalgevreten, maar de trekken waarmee hij die plaag nu tekent,

hebben een meer profetisch en apocalyptisch karakter, en doen hier en

daar aan de openbaring van Johannes denken. Het historische feit van de

sprinkhanenplaag krikt voor het oog van de ziener al dieper perspectief.
En precies zo gaat het in het tweede deel: de regen, die de landen

weer vruchtbaar maken zal, wordt voor Joel het beeld van de Pinkster-
zegen, terwijl hij van de Pinksterdag de lijn dan weer doortrekt naar

de voleinding in de bekende profetie van „bloed en vuur en rookpilaren".

Daarbij sluit zich dan de tekening van de eigenlijke dag des Heren in
hoofdstuk 3 op natuurlijke wijze aan.

Wij gaan dus niet mee met hen die het eerste deel van Joels profetie
allegorisch opvatten, d.w.z. dat die sprinkhanen bij Joel geen werkelijke
dieren waren, maar sledhts een allegorische en dichterlijke voorstelling

van vijandelijke legers, die op Jeruzalem zouden aanstormen.
En evenmin is het onzes inziens juist, dat dit eerste deel looter
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eschatologisch zou zijn, .d.w.z. een visionnaire voorstelling van wat eerst
in het laatste der dagen zou igeschieden.

Wel trekt Joel de lijn van het heden naar de toekomst door, en wel
vertoont de beschrijving derhalve tal van eschatologisehe trekken, gelijk
reeds is aangewezen, maar Joel gaat niettemin uit van een reeel en histo-
risch felt: de •sprinkhanenplaag.

§ 2. Joels pleats in de geschiedenis der Godsopenbaring.

Om die te bepalen, dienen we ons uitgangspunt te nemen in de
„dag des Heren", die in Joels prediking zulk een centrale plaats inneemt.
Dit is de „dag" waarop die Here Zich op zeer bijzondere wijze zal open-
baren door Zijn komst ten ,gerichte.

Het gericht zal ,geoefend worden over de „volken", de heidenen, die
Israels vijanden, en daarom ook Gods vijanden zijn, en Israel zal in
ongestoord geluk en in vrede wonen in het land Kanaan.

Dit is dus feitelijk de prediking van eeuwig wel en wee, geluk-
zaligheid en rampzaligheid, hemel en hel; maar tot deze klare woorden
is de openbaring nu nog niet voortgeschreden. De voorstellingen blijven
nog — gelijk vanzelf spreekt — beperkt, en nationaal getint: Israel is
het yolk Gods, de heidenen zijn de vijanden Gods, en de „hemel" is
Kanaan.

Dat Israel type is van de kerk, samengesteld uit alle volken en natien,
en dat achter de heidenwereld werkt de satanische macht, is een open-
baring die voor later eeuwen is bewaard, terwijl Joel evenmin nog rept
van de „geestelijke boosheden in de lucht", maar enkel vijanden van
vlees en bloed verg-aderd ziet in het dal Josafat.

Het is uitermate imoeilijk uit te waken, in .hoerverre de O.T. profeten
flitsen hebben opgevangen van de igeestelijke adhtergrond van de strijd
met de wereldmadhten van die tijd. Enkele uitdrukkingen tonen soms,
dat ze meer hebben gezien en geweten, dan wij vermoeden, maar als
regel blijven zij toch binnen beperkte grenzen .gebonden.

Dit neemt niet weg, dat ,zij niettemin wijde perspectieven openden, en
het was met name Joel, die met zijn prediking van de dag des Heren
feitelijk heel de wereldgeschiedenis omspannen heeft.

Twee dingen toch springen aanstonds bij alit openbaringsmoment van
de „dag des Heren" in het oog.

Het eerste is, dat het gericht Gods, dat hell over Zijn yolk en onheil
over de „heidenen" brengen zal, de dag des Heren genoemd wordt. Die
dug ligt voor de profeet eensdeels in de toekomst (h. 3), maar is ander-
zi,ids zeer nabij 0 : 15) en is feitelijk met de sprinkhanenplaag reeds
aangebroken (2 : 1). Dit wil m.a.w. zeggen, dat voor het besef van de
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profeet Gods werk, de uitvoering Zijner raadsplannen, feitelijk een geheel
is, een dagwerk! Die dag is om zo te zeggen reeds bij de aanvang der
historie begonnen; Joel staat in de morgenschemering, de volheid des
tijds is de middaghoogte, en het eindgericht ten jongsten dage is de
avond van diezelfde dag des Heren, waarop Zijn grote werk voltooid is.
Alles wat er gebeurt, staat dus ten nauwste met die „dag" in verband.

Het tweede wat Joel omtrent die „dag des Heren" verkondigt, is, dat
hij zal uitlopen op een volstrekte scheiding tussen Israel en de „volken",
waarbij Israel enkel voorspoed genieten zal, terwijl de heidenen voor
akijd ten ender ,gaan. Dit is, wat het N.T. later klaarder zal noemen: de

scheiding tussen gelovigen en ongelovigen, kerk en wereld. Vooral in
het laatste hoofdstuk legt Joel sterke nadruk op deze dingen, en trekt
hij de grenzen tussen Israel en de volken absoluut. Dit trekken van
nationale grenzen kon natuurlijk later, Coen Israel al meer „vleselijk"
werd, aanleiding geven tot misverstand, en het heat dit ook inderdaad
gedaan. Pat voor Jogs tijdgenoten ,gezegd kon worden en gezegd moest
worden, levevde voor latere geslachten een gevaar op. Niet de waarheid
zelf natuurlijk, die Joel had verkondtigd, want de waarheid kart nooit
Igevaarlijk zijn, doeh wel een eenzijdig misbruik maken van de waarheid.
Voor die eenzijdigheid heeft Joel zelf terloops reeds gewaarschuwd, door

er aan te herinneren, dat de sprinkhanenplaag ook een donkere schaduw

was van de flag des Heren, en dat ook Israel de slechte gevolgen daarvan
kon ondervinden, als het niet voldeed aan zijn oproep tot bekering (h. 1).
Maar deze waarschuwing van Joel was slechts zijdelings; hoofdzaak bleef
voor hem de scheiding tussen Israel en de „volken".

Maar latere geslachten hebben met Joels prediking gedaan, wat de
discipelen deden met Jezus' voorzegging van Zijn lijden, het ene onthiel-
den ze, maar het andere: het opstaan ten derden dage, vergaten ze.

Op welke wijze heeft men dan later de prediking van de dag des
Heren van haar kracht beroofd? Wel, door te menen dat Israel alleen
reeds door zijn vleselijke afstamming van Abraham, recht had op Gods
gunsten. Zij waren het uitverkoren yolk en bleven dat, ook al misten ze
Abrahams ,geloof, en al wat niet-Israel was, zou omkomen. Het is daarom,
dat de latere profeten moeten betuigen, dat „die dag", de dag des Heren,
ook voor het vleselijk Israel duisternis zal zijn. Israel, dat met de geest
van het heidendom gedrenkt is, zal met het heidendom omkomen. En
nit die heidenen zal God Zich „kinderen van Abraham" verwekken.
Maar daarmee is .de geschiedenis der Godsopenbaring alweer verder voort-
geschreden. Zover zijn we bij Joel nog niet, hoewel hij daarvoor ook de
lijn reeds heeft uitgestippeld, blijkens zijn „Pinksterprofetie", dat „al wie
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de Naam des Heren zal aanroepen, zal behouden worden".

§ 3. Joel en Christus.

Zoekt men bij Joel naar specifiek „Messiaanse teksten", dan is de
oogst schamel. Zelfs bij de enige plaats in die richting, de belofte van
de „Leraar der gerechtigheid", zoals het in de St. Vert, heet, is het
nog dubieus, of daarmee werkelijk de Christus bedoeld words. Men ver-
staat dit ook wel als „de vroege regen tot gerechtigheid". Men zie
daarover nader de paraphrase.

In de Adventsdagen zal dan ook weinig nit Joel gepreekt worden —
Joel blijft gereserveerd voor Pinksteren.

Toch is geen der profeten meer adventsprediker geweest dan Joel,
terwijl ook heel zijn profetie door en door Messiaans is, want een
Pinksterprediking die Christus niet tot middelpunt heeft, is geen evan-
gelieprediking.

Het is dan ook met name de verhoogde Christus, Die Joel van verre
heeft aanschouwd, de Christus Die enerzijds Zijn Geest uitgiet op alle
vlees, en anderzijds de strijd aanbindt tegen alle Code vijandige machten.

Het is Joel die profeteert wat er gebeuren zal in „de laatste dagen",
en die „laatste dagen" zijn niet de dagen, die vlak aan de wederkomst
van Christus voorafgaan, maar de ganse periode van Christus' hemelvaart
tot Zijn wederkomst toe. In heel deze periode is het Christus, Die vanuit
de hemel Zijn kerk bouwt, en heel de wereldgeschiedenis dienstbaar
maakt aan de kerkgeschiedenis, Christus, Die voortgaat, overwinnende en
opdat Hij overwon, de uitverkorenen des Vaders vergadert, en Zijn
vijanden beschaamt, totdat Hij op de „dag des Heren" alle vijanden aan
Zijn voeten onderworpen heeft, en mij met alle uitverkorenen in de
eeuwige blijdschap en zaligheid tot Zich nemen zal.
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Joel 1:1.3

Opschrift van het gehele boek. 1 : 1.

1 : 1 Wart in .dit boek geschreven staat, is niet het woord
van een wens, maar het Woord ,des Heren. De Here heeft
dat Woord eerst tot (mij), Joel, de Z0011. van Pethuel, ge-
,sproken, en deze openbaring Gods wordt hiermede door-
gegeven aan. Zijn yolk.

DEEL I: DE SPRINKHANENPLAAG MET DAARUIT
VOLGENDE OPWEKKING TOT BEKERING (1:2-2:17).

a. Het sprinkhanenleger trekt over het land. 1 : 2-20.

1 : 2	 Hoort aandachtig Haar hetgeen ik u nu ga zeggen, gij
leidslieden des valks 1), en luistert ook .gij toe, al gij in-
woners .des lands, want met ,de nationale ramp, ,die ons ge-
troffen heeft, en waarover ik nu .ga +spreken, heeft .de Here
,ons iets zeer bijzonders te zeggen, en voor Zijn boodsahap
in deze oordelen kom ik uw voile aandacht vragen. Want
vooreerst kan het uw aandaaht niet ontgaan zijn, dat een
ramp van ,deze ,omvang nooit eerder is voorgekomen, nosh
tijdens uw ,eigen leven, moll in het ver verleden, tijdens

3 het leven uwer vaderen; en daarom moet gij u wel afvragen,
of .de Here hier ,geen hijzondere bedoeling mee geha.d heeft.
Wanneer gij zo leert luisteren naar .de stem des Heren in
het kwaad dart over ons kwam, ,dan zult ,gij ook niet nalaten
uw kinderen .daarop te wijzen, als gij hun hierover vertelt;
en als !dun uw kinderen het weer overleveren aan uw
kleinkinderen, en zij op hun beurt weer aan hun nakome-

1 ) Letterlijk: „oudsten". Hiermee zijn de overheden bedoeld, terwiji in
de volgende woorden met de „inwoners des lands" het yolk in zijn brede massa
zelf worth toegesproken.
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Joel 1 : 4—

lingen, dan zal de eeuwen door de herinnering levendig
blijven aan wat ►de Here door de tad der feiten gesproken
heeft.

4 Want ziet ,eens, ,wat er igeschied is: ,de .akkers werden
geteigerd door .de sprinkhanen, die kwamen opzetten in
zwerm na zwerm, vier maal aehtereen, en in allerlei soort:
opeters, verslinders en verdelgers') waren het, .die zo grondig
hun vernielingswerk ideden, idat ,de volgende zwerm telkens
weer ,opvrat wat de vorige nog had overgelaten2) ; zo was de
verwoesting volkoment

5 Zij die dronken waren, zullen nu bij het ontwaken
nit hun roes wel wenen, en voor de wijndrinkers is er
,alle reden om hun vreugdelied te staken en nit te breken
in jammerklaohten, want .de wijnoogst is nu mislukt, en
voorlopig zal hun mend geen most (jonge wijn) meer
proeven.

6	 Want het sprinkhanenvolk is komen aanzwermen om
dit schone land ,des ,Heren te vemielen; igelijk een mach-
tig leger van tontelbare millioenen onweerstaanbaar oprukt,
zo zijn ze komen opzetten; jonge leeuwen konden met
hun tanden igeen igrotere verwoesting teweegbrengen, noch
oude leeuwen meet fhun baktanden, dan deze kleine diertjes
met hun verschrikkelijke kaken huisgehouden hebben.

7	 Zij hebben in het land ides Het-en ,de wijnstokken
verwoest, en ,de jonge takjes der vijgebomon geknakt; ze
hebben die niet ;alleen van vruoht en blad beroofd, maar
zelfs de bast er afgevreten, en wat ze er niet van konden
opeten, hebben ze weggeworpen: zo staan de wijnstokken
daar nu te treuren met lontschilde ranken en de vijgebomen
met beschadigde twijgen en takken.

1) De St. Vert., die behalve van sprinkhanen, ook van „rugs, kever en
kruidworm" spreekt, wekt de indruk, dat er verschillende insecten waren.
Dit is niet het geval. Joel gebruikt verschillende synoniemen (misschien voor
verschillende soorten sprinkhanen, waarvan ons de Nederl. equivalenten niet
bekend zijn). Joel noemt ze: „afsnijders, verslinders en verdelgers".

2) Een sprinkhanenwzwerm vernielt alies radicoal; daarom moot bij dit
„overlaten" misschien gedacht worden aan datgene, wat later weer uitsproot.
'Dit gobeurde vier maul aehtereen fvolgens slit vers, zodat wel igedacht zal
moeten worden aan ,gedurende een reeks van jaren terugkerende rampen
van ,deze aard. Dit kont Dole overeen met 2 : 25, waar van „jaren" gesproken
wordt.
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-1 : 13

8 Hef uw ,weeklachten aan, o yolk, gelij'k een jonge
vrouw, in rouwklederen gehuld, haar smart uitklaagt om
de ,dood van de bruidegom van haar jeugd.

9 Want izeer ihaog is de flood gestegen; wat het aller-
ergste is, en u idus het allermeest moet smarten, is dat
er nu Been spijs- en drankoffers ;meer gebracht kunnen
worden in het huts des Heren. De altaren staan ledig, en
daarom zijn de priesters, .de tdienaars des Heren, in ,diepe
rouw gedompeld, omdat God niet verheerlijkt kan wor-
den in de Hem, versdhuldigde offeranden.

10 Immers, het veld kan zijn vruchten niet meer voort-
brengen, ,omdat het verwoest is; .de akkers liggen daar
zo ddiods en verlaten, ;ailsof :ze in de rouw 'zijn, het
koren is verwoest, de wijnoogst is op een 'diepe teleur-
stelling uitgelopen, en ook die van de olie is totaal
.mislukt.

11 De boeren ,zien zich in hun verwachting ► edrogen,
en de 'bezitters van wijngaarden heffen hun jammerklach-
ten am; .de eersten omdat de tarwe- en gersteoogst op
niets is uitgelopen (want de oo,gst van het veld is totaal

12 vernietigd!), en de laatsten omdat de 'wijnstok niet heeft
voortgebracht wat er van verwacht werd; vijgebomen
staan te verwelken, en de Igranaatappethoom, de palm en
de appelboom, kortom alle bomen des velds zijn verdord l) :
dies heeft zich de vreugde uit ide kring der mensen terug-
getrokken, alsof zij zich ,schaamde nog Langer onder hen
te vertoeven.

13 Om al doze ontzettende dintgen wend ik mij met name
tot u, o priesters, ,dat gij de .opwekking 'duet uitgaan tot
een algemene verootmoediging. Gij moet ,dat niet slechts
ndoen met woorden, maar met uw daden zelf het voorbeeld
,geven, 'door rouw,gewaden aan te trekken en treurliederen
aan te ,heffen, en gebeden en jammerkladhten uit to stor-
ten voor .de Here, opdat Hij Zieh over Zijn yolk ontferme.
Immers	 priesters, zijt het .die het altaar bedienen
moet: komt	 mee naar ,de ► empel, en brengt de nacht
daar ,biddende en smekende door voor het .aangezicht des

1 ) Dit wijst er op, dat de sprinkhanenplaag vergezeld ging van de ramp
van een grote drooigte.
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Heren, gij dienaars mijns Gods, in rouwklederen gehuld;
voor u bestaat 'daar immers wel bijzondere reden voor,
want het huis van uw God, en 'de •ltaren die gij moest
doen roken, zijn verstoken van spijsoffers en drank-
offers.

14 Schrijlt voorts een vasten- en boetedag waaraan
heel het yolk kan deelnemen, roept hen op tot een heilige
bijeenkomst, niet (alleen ,de oudsten, maar al de in-
woners des lands, en ,doet ze ,samenkomen in het huis
van ,de Here uw God. Daar meet ,gij hen voorgaan

15a het gebed tot de Here, roepende en zeggende: ach,
die drag!

15b Want „de .dag 'des Heren" is wel nabij gekomen,
doch niet met heil en vreugde, gelijk gij verwacht had,
maar met gerichten over een zondig yolk; 'als een ver-
woesting van de Almachtige is die dag gekomen over u,
Zijn eigen yolk, en dit alles very-1111e u met heilige vreze.

16 Is niet — door sprinkhanen en droogte — als voor
onze ogen de spijze weggenomen, en ,zijn ,de vreugde- en
jubelzangen niet verstomd in het huis onzes Gods?

17 Op de akkers zijn ide graankorrels verdro,ogd onder
cue idroge kluiten; ,de ,schuren bleven ongebruikt, en, bouw-
vallig 'geworden, kunnen ze voor afbraak worden gesloopt;
immers, het koren heeft de landman beschaamd.

18 'Op de weiden is het al even droevig gesteld: hoort,
hoe het tvee zucht; de runderen, die geen weide meer
hebben om iets to grazen, weten niet waar ze het z,oeken
Imoeten, en zelfs de schapen, ,die met een schrale weide
toe kunnen, lij den .honger, omdat ze ,geen voedsel meer
vinden.

19 In 'deze ,grote nood van mens en beest roep ik (Joel),
tot U, o Here, om vergeving en ontferming. Laat het Uw
,goddelijke aandacht niet ontgaan, hoe de weiden van de
steppe door droogte verbrand zijn, als waren ze door vuur
verteerd, en hoe al ,de bomen des velds verwelken als

20 waren ze door ide vlammen verzengd. Zelfs de Wilde
idieren zien vol smachtend verlangen nit naar U, o Here,
want ,zij komen ,om van dorst, daar de waterbeken uitge-
droogd zijn, en de iweiden van de steppe zijn door droogte
verbrand, als waren ze door vuur verteerd!
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b. Het sprinkhanenleger trekt op tegen Jeruzaleml).
2 : 1-17.

2 : 1 Gij, priesters2), zet de bazuin aan de mond op de
Sion, Mijn heilige tempelberg, en blaast alarm, opdat alle
inwoners .des lands door uw hazuingesehal gewaarschuwd
worden voor het .dreigend gevaar, n.l. dat het sprinkhanen-
leger reeds op weg is naar Jeruzalem, en ,opdat zij met
vreze en siddering .de ernst van hun toestand beseffen;
want in idit verwoestende oordeel komt de Here Zelf nee,
en het is een voorteken dat de dag des Heren zeer ,dichtbij

2 gekomen is, en voorspel van het eindgerieht. Ja, nabij
is de dag des Heren, .die een dag zal zijn van duis-
ternis en donkerheid, een dag waarop het zwerk zwart
zal zien van dikke wolken, een dag du's die allerlei onheilen
in zijn sohoot verbergt. Ms ,sombere voorbode daarvan is
nu tegen Jeruzalem onderweg het isprinkhanenvolk als een
talrijk en maehtig leger, even snel opdoemend 'als het
morgenrood zieh uitbreidt over ,de Bergen; zijns gelijke
heeft .deze plaag niet ,gehad van ide vroegste tijden of
aan, en zulk ,een ramp zal er niet meer plaats hebben
tot in zeer verre toekomst.

3 Het is of er overal voor hen en achter hen verterende
vlammen oplaaien, en ,de plaats waar zij doorgetrokken zijn,
rnaakt de indruk van door verzengend vuur versehroeide
,aarde, voor hun komst prijkt het land nog in paradijsaehtige
weelde, maar niet zodra is de sprinkhanenzwerm er overheen
gegaan, of ier is niet meer overgebleven dan een kale woes-
tijnvlakte, want nets is tegen hun vernielzucht bestand.

4 koppen der sprinkhanen vertonen wel enige ge-
lijkenis met paardekoppen 3), en de dieren zelf lopen ook
even snel als rossen.

1) Dit igedeelte is een voortzetting van de beschrijving der sprinkhanenplaag,
met dit ,dubbele onderscheid: le dat wat in h. 1 staat, reeds geschied is, terwiji
h. 2 nog toekomst is, en 2e dat h. 1 de verwoesting op het land, en h. 2 : 1-17
het gevaar voor ,de stad beschrijft. Het •gebeurde dikwijls, dot men voor de
sprinkhanen nit de huizen moest vluchten. En eindelijk gaat deze plaag voor
de profeet over in de oordelen, ,die aan ado jongste dag voorafgegaan, en is h. 2
dus profetisch apocalyptisch.

2) Deze worden nag steeds aanigesproken (zie vs 13).
3) Dit is .00k inderdaad bet ,geval. Vgl. ook Openb. 9 : 7.
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5 Wanneer zij door de lueht voortsnellen ials over de
toppers der Bergen, maken zij met hun vleugels een geraas,
dat idoet idenken iaan het rumoer van vele krijgswagens l) ;
wanneer ze zich over de begane grand voortbewegen, doet
het geraas tdat ze maken, denken aan hot .geknetter van een
vuurvlam, die stoppelen verteert, en het geheel maakt de
indruk van een machtig leger, ,dat in slagorde gesehaard is.

6 Ze rerspreiden .overal schrik in het rond, en bij hun
nadering sidderen .de mensen van angst, terwijl aller aan-
gezicht rood ziet van ontzetting.

7 Als ,echte krijgers rukken ze op; :ze beklimmen als sol-
daten de stadsmuur; in geregelde formatie trekken zij als
een goed gedisciplineerd leger voort, waarbij een ieder recht
voor zich nit marcheert, zonder teru,g te wijken, of naar
reehts of links .af te buigen.

8 Er is in ,dit sprinkhanenleger geen sprake van wanorde
of onderling !gedrang, maar ze dringen stoutmoedig voort,
een ieder op ,de route +die voor hem afgebakend ligt, en a]
komen ize te ,staan voor een imuur van vijandelijke lansen,
ze laten zich geen ogenblik tegenhouden, doch stormen
maar voort, zonder een bres in hun igelederen te laten slaan.

9 Zo vallen zij isystematisch ,de stad aan: eerst betreden
ze sde stadsmuur, vervolgens ,dringen .ze de stad zelf binnen,
en klimmen tegen de huizen op, om daarna die huizen zelf
binnen te dringen, gelijk een dief door de vensters naar
binnen klimt2).

10 Bij hun nadering .begint de ,aarde te beven, en gaan de
hemelen schudden3), de zon en de maan ,worden verduisterd
en de sterren trekken hun glans in.

11	 Want ,de Here komt Zelf met idat sprinkhanenleger
mee, ja ;gaat zelfs aan ,de spits ,daarvan, komend ten
gerichte, en Hij ,doet Zijn geweldige stem dreunen; dit
eprinkhanenle,ger is idus in 'kite het :grote en machtige

1) Ook idit geraas is •likwijls waargenomen, hoewel er hier wel wat dich-
terlijke orverdriiving bij zal zijn, ,oandat Joel wil bliiven in het bead van
een oprukkend leger.

2) Heel deze tekening van een sprinkhanenleger dat een stad binnendringt,
is niet vreemd (zie ook Exod. 10 : 6) als men bedenkt, .dat het dikwijls voorge-
komen is, dat 'de bewoners hun huizen moesten verlaten voor de sprinkhanen.

3) Hier gaat de schildering van de sprinkhanenplaag over in de voorzegging
van de tekenen, die aan het jongste gericht voorafgaan (Matth. 24 : 29).

72



-2 : 17

leger ,des Heren, en in de verwoesting die het aanbrengt,
doet het niets anders idan het volvoeren van het bevel des
Heren: igroot idus well de ,dag ides Heren en zeer vreselijk:
wie zal hem kunnen verdragen?

12 Welaan dan, spreekt de Here, waar de oordelen dreigen,
is de enige weg tot .behoud, dat ,gij weer tot Mij terugkeert;
.deze 'bekering waartoe Ik u ,oproep, moet volkomen zijn,
allereerst innerlijk, izodat .de gezindheid uwer harten ver-
andert, hetwelk vervoigens naar buiten uitkomt in vasten

en geween en rouwbetoon.
13 Maar als ,gij rouw bedrijft, ,dan is het ,scheuren van

uw klederen niet het voornaamste, doch komt het vooral
,aan op een ,gebroken en ,verslagen hart, en zó moet igij terug-
keren tot de 'Here uw God, Die ge verlaten ihebt. Gij be-
hoeft dan voor Zijn toorn niet meer te vrezen, want Hij
is genadig en barmhartig, lankmoedig en groot van goeder-
tierenheid; bovendien zal iHij dan igeneigd blijken, het
kwaad 'daft Hij over u bradht, weer weg te nemen.

14 Zo moogt ,gij fge gron de hoop koesteren, .dat Hij, Die awl
de spits van Zijn leger tegen u optrokl), de teugel zal wen-
den, en het strafgericht niet ,zal uitvoeren, ja zelfs zou
Hij u een 'zegen kunnen nalaten in plants van vloek, een
rijke oogst in istee van verwoeste ,akkers, maar (deze gave
Zijner zegenende lief de idient ►dan ,00k bestemd te worden
fals Ispijsoffer en ,drankoffer voor de Here uw God, en zo
zal de herstelde tempeldienst ide shone vrucht zijn van

Heren verlossende igenade: God ,alleen de eer!
15 Blaast ide bazuin ,dan wederom op Sion, nu om het

yolk op te roepen tot ieen ,bede- en vastendag, en het
samen te roepen tot een heilige vergadering voor Mijn aan-
gezidht.

16 Roept heel de gemeente daar samen, en last het 'ganse
yolk yerzameld worden, niet alleen grijsaards, maar ook
de kinderen, tot de zuigelingen toe; het yolk 'dus van de
oudste tot de jongste toe; ,dat ook de bruidegom en de
bruid hun vreugdebedrijf staken en meekomen om te vasten
en te bidden.

17	 Dat 'dan (de priesters, de .dienaars des Heren, plaats

1 ) Zie vs 11.
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nemen tussen .de voorhal en het brandofferaltaar, en ,daar
hun schreiende ogen tot Mij opheffen, en aldus bidden:
Versehoon., Here, Uw yolk, en geef Uw erfdeel niet over
tot een smaadheid, ,dat de nation over hen zouden spotten;
waarom zou men 'onder ,de volken zeggen: waar is hun
God?
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HEEL II: BELOFTEN VAN HEIL (2 : 18-3 : 21).

a. Vreugdeolie voor treurigheid. 2 : 18-27.

2 : 18 Wanneer (gij gehoor zult (geven aan deze oproep tot
vasten en hoetedoening, en gij u tot de Here bekeert, dan
,zal de Here het weer opnemen voor Zijn land met al het
vuur van Zijn ► rote Bade, en Hij zal Zijn yolk sparen
door ,de gerichten te doen ophouden.

19 En de Here zal het gebed Zijns yolks niet onbeant-
woord laten, maar het genadig verhoren, want aldus
spreekt Hij tot Zijn yolk: Zie, niet lang zal het meer
duren, of 1k geef u weer zegen in plaats van vloek, over-
vloed in !stee van gebrek, want Ik zal u koren, most en
olie teruggeven tot verzadigens toe, en zo ,zullen de heide.
nen Been aanleiding meer teibben .om over u te smalen en
te spotten.

20 En 1k zal de Noorderling l) nit uw land verwijderen,
en hem verdrijven naar een dor en woest land. En terwijl
,de hoofdmacht van het sprinkhanenleger daar in de woes-
tijn omkomt, zal zijn voorhoede verdrinken in de Dade
Zee, en zijn achterhoede in .de Middellandse Zee; de reuk
van .de vergane lichamen dezer ,dieren zal idan opstijgen
en alles rondom met ,zijn pestwalm verstikken; dit alles
zal deze verdervers .overkomen, omdat ze in hun hoog-
moed de grenzen van hun taak ihebben overschreden: ze
waren slechts ,geroepen om Mijn yolk te tuchtigen, maar
ze hebben het willen vernietigen2).

1) Hiermee wnorden lylijkens de ,volgende beschrijving de sprinkhanen be-
doeld. Het is niet ,duidelijk, waarom Joel bier de „Noorderling" noemt.

2) In vs 11 slat Joel dan oak de Here aan het hoofd van .dit sprinkhanen-
lager. Er ,staat ,dan vender, idat zij ...)groot igedaan" hebben, d.w.s. de grenzon
van hun bevoegdheid overscihreden hebben. Natuurlijk v3ildt dit van de
aciter ,de sprinkhanen ,schuilende Isatanisdhe =niacin, ,die het op Israels onder-
gang had toegelegd.

75



Joel 2 : 21—

21 Met de verdrijving der sprinkhanen zal zieh weer
een heerlijke toekomst ontsluiten, towel voor het land
als veer .de daarop woven de mensen en dieren. Wat aller-
eerst u, o land, betreft, laat ,geen angst en vrees u meer
verbijsteren, gelijk teen de verdervers rondwaarden, maar
bedrijf vreugde en verheug u, want grote ,dingeni) ,doet nu
,de Here tot aegen van land en yolk.

22 Vreest idaarom niet langer, .gij dieren des velds, maar
verheugt u in tegendeel, want de weiden van de steppe
die verdord waren, zullen weer jong en fri's groen doen
.ontspruiten, zodat ge weer volop te eten hebt, en de kaal-
gevreten .homen zullen weer rijke vruchten idragen, en met
name izal ide opbrengst van de vijgeboom en .de wijnstok
grout zijn.

23	 En ten slotte, gij inwoners des lands, gij zonen van
Sion, zingt vrolijk en verheugt u in .de Here uw God, want
Hij heeft u ,gesdhonken de Messias, de „Leraar 'der ge-
reohtigheld", in Wie alle hell, zowel stoffelijk als .geeste-
lijk, besloten ligt2).

Wat .de stoffelijke zegeningen betreft, Hij zal in over-
vloedige mate milde regen op u ,doen neerdalen, gelijk
,dat weleer het ,geval was: de winterregen, .de vroege regen
en de spade regen3).

24 Ten 'gevolge ,daarvan zal op de ,dorsvloeren weer over-
vloed van koren to vinden zijn, en de perskuipen zullen
overvloeien van most en olie.

25 Op deze wijze zal 1k u vergoeden voor wat gij ge-
leden hebt gedurende de jaren dat de ,sprinkhaan, ide ver-
slinder en .de verdelger en .de iafsnijder uw vruchten hebben
verslonden, ge weet wel, ,dat igrote leger, dat 1k onder u

1) Hier wordt in het Hebr. hetzelfde woord gebruikt als voor de sprink-
hanen gebezigd is. Die hebben groot gedaan, maar het was een aanmatigende
,,nienselijke" igrootheid, die ten val komt. De tgrootheid des Heren verplettert
de „grootheid" Zijner vijanden.

2) Sommigen (zo prof. Ridderbos) vertalen i.p.v. „Leraar der gereehtig-
heid"„,de vroege regen tot fgerechtigheid". Wij houden ones aan de St. Vert.,
en zien dais in bet very* van .dit boofdstuk een ,schildering van de Messiaanse
tijd, waarin iziowel Istoffelijke weldaden (vs 23-27) ids igeestelijke (vs 28-32)
igeschonken worden. Wij igronden deze mening vnl. op het feit, dat Joel de
„zonen van Sion" uitdrukkelijk ,oproept zich te verheugen, niet in allerlei
aardse izegeningen, maar „in ide Here".

3) De vroege regen viel in Oct./Nov., de spade regen in April/Mei.
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gezonden had, em u te kastijden en tot iverootmoediging
te brengen.

26 En gij zult weer ,grote voorspoed genieten, zodat ge
kunt eten tot verzadiging toe; idan zult ge prijzen de
Naain van ,de Here uw Gad, Die zo wonder-goedertieren
met u ,gehandeld heeft, — en Mijn yolk zal tot in eeuwig-
heid niet meer te schande warden.

27 En gij zult ervaren, .dat 1k in het midden van Israel
ben, zodat de vijand niet meer zal spotten: waar is nu
hun God? Ik, de Here, ben uw God, uw Bondgenoot') in
het striidperk van {lit leven, en waar er geen andere Gad.
is ,buiten ,Mij, meet gij Mij alleen liefhebben en vertrou-
wen. Dan zal Mijn yolk in der eeuwigheid niet meer te
,schande worden.

b. Het Messiaanse heil in de Pinksterzegen. 2 : 28-32.

2 : 28 En wat de .geestelijke ,zegeningen ibetreft, die u toe-
vloeien zullen in het Messiaanse tij .dperk in de laatste

,dagen2) : het zal igeschieden ► lat Ik in zees ,avervloedige
mate Mijn Geest zal uitgieten (zodat u 'dus nog veel rijker
zegeningen wachten .dan .de ,milde regens), en in ,die Gees-
tesgaven zullen niet slechts enkele bevoorrechten ,delen3),
.maar ze zullen worden uitgestort op alle vlees4), zodat
iets van het fgoddelijk leven iaan mensen zal worden
,medegedeeld. Het ganse yolk, van welke leeftiid, geslacht
of stand ook, zal 'dan de Geest 'der profetie ontvangen;
door ode working van .die Geest zal ide een in staat zijn,
openbaringen uit te spreken, en ide ander om openbaringen
te ontvangen: zo zullen uw zonen en dochteren tot pro-
feten en profetessen worden (actief), terwijl ,grijsaards en
jongelingen idromen en visioenen zullen ontvangen (passief).

1) „Ik ben de Here uw God", doet sterk denken aan het opschrift van de
wet. Dit was de wet des Verbonds, zodat hier dus zijdlelings aan die verbonds-
relatie wordt herinnerd. Vandaar deze paraphrase.

2) Aldus ,gteeft Petrus in Handel. 2 weer de woorden vain Joel: ,,en daarna
zal het geschieden". Dit is een volkomen juiste weergave, omdat Joel nu
gaat zeggen wat er geschieden izal op ‘de „dag .des Heren", en dan met name
naar ,de voor Israel gunstige zijde.

3) Vroeger alleen koningen, profeten en priesters.
4) Dus niet alleen Israel, maar ook de heidenen.
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	29	 Zeus over ,slavers en slavinnen ,zal Ik in .die dagen
Mijn .Geest uitstorten.

30 Allerlei tekenen, zowel aan de hemel als op de aarde
zullen aan de ,grote en geduchte dag des Heren voorafgaan,
aankondigend, ,dat Hij nabij is; wat de tekenen betreft,
,die op de aarde ,gezien zullen -warden: er zal veel bleed
worden vergoten, het (oorlogs)vu,ur zal verwoestingen aan-
richten, en de rookzuilen daarvan zullen ten hemel op-
stiken.

31 En wat de tekenen aan de hemel betreft: de zon zal
verduisterd worden, en de maan zal gelijken op een biped-
rode schijf. Zo zullen hemel en aarde staan in het teken
van ,bloed, dat glom de mensen met angst vervult.

	

32	 Maar al zullen er velen op die ,geduchte dag des Heren
6mkomen, er zal toch ook Ontkoming zijn: het zal n.l. ge-
schieden, dat behouden zullen worden alien, 'die de Naam
des Heren zullen aanroepen1) ; want in het wereldgericht zal
,er ontkoming zijn voor hen, die tot de berg Sion in Jeru-
zalem hun toevlucht zoeken, gelijk de Here gesproken
heeft2) ; en tot .de behoudenen zullen behoren alien, die
de Here zal roepen: niet him roepen tot ,de Here, maar
hun roeping3) door de Here is dus de laatste grond van
hun behoudenis.

c. De dag des Heren. 3 : 1-21.

3 : 1 En wee degenen, die weigeren tot ide Here hun toe-
vlucht to nemen: zij zullen in het ,gericht omkomen; want
zie, in de ,dagen van ,de Messiaanse tijid, waarin Ik Juda's
volksbestaan weer herstellen zal, en Jeruzalem herbou-

1) Dit is min of meer Nieuw-Testamentisch uitgedrukt, omdat de scheidslijn
bier niet loopt tussen Israel en de volken, maar tussen de aanroepers en niet-
aanroepers van de Here, d.i. tusschen igelovigen en ongelovigen. In Israel kunnen
ongelovigen schuilen, en in de heidenwereld gelovigen. Het slot van dit vs
vertoont weer ∎Oud-Testamentisdhe kleuren, doordat Sion en Jeruzalem speciaal
•enoemd worden als plaatsen waar ontkoming is.

2) Dit wijst op een vroeger door de Here gesproken woord. Het is niet
.duidelijk, Welke helofte Joel idaarmede op het oo.g had.

3) Deze „roeping" heeft bier idezelfde tdraagwijdte als „verkiezing".
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2 zal Ik alle heidenvolken samenbrengen en afvoeren
naar het idal Josafat2). Daar zal Ik met hen in het gericht
treden, en hen iaanklagen, omdat zij zich aan Mijn yolk,
en idaarin ,aan Mij Zell vergrepen hebben, en omdat zij
Israel, ,dat Mijn erfdeel was, kwaad hebben gedaan, door
het te verstrooien onder .de volken, ,om Mijn land Kanaan
in bezit te kunnen nemen en ,onder elkaar te verdelen.

3 Doch niet alleen Mijn land, maar ook Mijn yolk heb-
ben ,zij onderling door het lot verdeeld, en zij hebben hen
tot .sloven gemaakt, die voor hen ze• weinig waarde hadden,
dat men een hoer ihaar loon betaalde in de vorm van een
knaap, en dat een meisje verkocht werd voor wijn om
zidh te kunnen bedrinken.... zó schandelijk hebben ze
Mijn yolk ionteerd!

4 [3) In het bijzonder roep Ik (de Here) u, Tyrus
en Sidon en het ganse gebied van Filistea ter verant-
woording over hetgeen ge Mij hebt aangedaan. Hebt
.ge u ,sums op Juda willen wreken over vermeend on-
recht, en hebt gij niet verstaan, dat ge u daarin op
Mij gewroken hebt, omdat het Mijn yolk is? Ziet, zeer
snel nadert !de tijd, dat Ik op uw eigen hoofd zal doen
wederkeren, vat gij aan Mij en Mijn yolk misdaan
hebt.

5	 Dit is het, %vat .gij misdaan hebt: gij hebt Mijn
yolk uitgeplunderd, en van goud en zilver beroofd,
en de kostbare schatten van Mijn huis hebt gij in uw
tempels ,gebracht.

6	 Alsof dit nog nict genoeg was, hebt gij de kinde-
ren van Juda en de inwoners van Jeruzalem als
slaven verkocht aan ede Grieken, cm ze maar heel
ver van hun vaderland te doen .omzwerven.

1) Joel heeft hier dus reeds de wegvoering in ballingschap voorzien, en in
zijn profetie opgenomen. Er wordt in dit hoofdstuk in den brede gesproken
over het gericht over de „volken", maar de bedoeling daarvan is, het herstel
van Gods yolk in een des te helderder licht te plaatsen.

2) Hier is waarschijnlijk niet aan een bepaald dal te denken, maar het is
de „plaats ides Igerichts", en waar „Josafat" betekent: „de Here richt", zal het
vermoeden wel juist zijn, idat Joel deze naam zelf gevormd heeft.

3) In vs 4-8 wordt met name met Tyrus, Sidon en ide Filistijnen aigerekend.
We plaatsen ,daarom dit gedeelte tussen [ ], omdat in vs 9 de draad van vs 2
weer wordt opgenomen, en alle heidenen in het gericht betrokken.

79



Joel 3 : 7—

7 Ziet, 1k ben van plan, am deze arme slavers te
bewegen am, in opstand te komen, en weg te vluchten
nit .de plaats waarheen gij ze verkooht hebt, en dan
zal de 4dag der vergelding aanbreken, waarvan Ik ge-
zegd heb, .dat 1k op uw eigen hoof d zou doen weder-
keren wat gij aan hen misdaan hebt.

8 Ziehier de rechtvaardige vergelding die komen
zal: uw zonen en uw dochteren zullen op hun beurt
als .slaven verkooht worden. Ik zal dat laten doen door
diezelfde Judeers die gij ,destijds vertrapt hebt; die
zullen hen verkopen aan de inwoners van Scheba, en
wegvoeren Haar een vergelegen land.

Deze vergelding zal gewis komen, want de Here
'heeft het gesproken.1

9 Ik, de Here, heb Mijn gezanten uitgezonden onder alle
natien om hun de oorlog te verkiaren. Zij moeten hen als
vo:lgt uitdagen:

Mobiliseert uw legers en bereidt u voor op de oorlog
tegen de Here; laten de helden zich toerusten, en laten
alle soldaten ,apkomen, opdat ze kunnen oprukken ten
strij de.

10 Men wapene zich tot de tanden, door zelfs de ploeg-
soharen om te smeden tot zwaarden en de druivenmessen
tot lansen. Niemand biijve ,aehter, en zelfs de bloodaard
gedrage 'zich als een held; en dan nog zal blijken dat de
overwinning des Heren is!

	

11	 Wees dus wakker en moedig, gij natien van rondom,
en komt op ten strijde; ja, laten ,alle valken zich aaneen
,sluiten en een maohtig leger op de been brengen! Stel
Gij intussen, o Here, Uw hemelse heirscharen, 'die krach-
tige helden, op het islagveld op. — En laten .dan alle
natien zich maar .gereed maken en optrekken ten strijde
Haar het dal Josafat, want ,daar zal Ik (de Here) hen op-
wachten, en als Rechter .der ganse aarde, .gezeten op Mijn
reohterstoel, zal Ik over alle heidenen Mijn gericht uit-
oefenen.

13 En ►gij, idie Mijn ioordeel over de heidenen te voltrek-
ken hebt, komt, neemt uw sikkels en ,maait ze weg, want
gelijk het rijpe koren valt onder de zeis van de maaier, zo
zijn de heidenen rijp geworden voor het oordeel. Vertreedt
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,de volken ander uw voeten, gelijk ide druiven vertreden
worden onder de voeten der .druiventreders; ,gelijk de tijd
voor het idruivenpersen igeikomen is, als de wijnpersbak
vol is, (zo is nu ide tijd voor het oordeel ,gekomen, want de
maat is vol, izelfs tot overlopens toe, en zeer hoog is hun
boosheid igeklommen.

14 Gelijk ide graankorreis op de idorsvloer onder de sle-
den verpietterd 'worden, zo zullen de, in het dal (Josafat)
vergaderde ,menigten der heidenen omkomen in het oor-
deel ides Heren, want nabij is .de .dag des Heren, dat Hij in
idat ,donkere ,dal gericht gaat oefenen.

15	 Dan zullen de zon en de maan verduisterd worden, en
de ,sterren .zullen hun glans niet meer geven.

16 En ide Here, idie op ,de Sion woont, zal Zijn majestu-
euze stem verheffen, gelijk wanneer de ieeuw bruit, en
vanuit Jeruzalem; zal ,die stem overal in het rond gehoord
worden. En door het ,openen van Zijn mond alleen reeds,
zullen Zijn vijanden verdelgd worden, terwijl hemel en
,aarde zullen beven. Is ,zo ,die dag des Heren duisternis
voor ail Zijn vijanden, voor Zijn kinderen zal daarentegen
het lioht opgaan, want de Here zal een toevlueht zijn
voor Zijn yolk, en een ,sdhuilplaats voor de kinderen
Israels.

17 Zo zult ,gij in de iondergang der vijanden en in uw
eigen uitredding ervaren, .dat Ik de Here, uw God ben,
Die trouwe houdt tot in eeuwigheid; een ieder zal kunnen
merken, dat lk woon. te imidden van Mijn yolk, op Sion,
Mijn theilige berg. Voortaan zal Jeruzalem niet meer ont-
heiligd worden, want vreemden zullen er niet meer door-
trekken, om het te .plunderen en te verontreinigen: Jeru-
zalem ,aal ide heilige stad wezen, waar God waning maakt
bij Zijn yolk!

18 Daarna zal er een tijdperk van eeuwigdurend geluk
.aanbreken: de op de berghellingen 'geplante wijngaarden
zullen zo vruehtbaar 'zijn, dat .de bergen als het ware
druipen ,zullen van nieuwe wijn, en zo talrijk zullen de
kudden op ,de bergweiden zijn, dat ide heuvelen saijnen
te vloeien van melk. Geen ,droogte zal het land meer
teisteren, maar in .alle beken van Juda zal overvloed van
water 'zijn, en een fontein zal ontspringen in het hums des
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Heren1), en vandaar zullen de wateren uitvloeien, zodat
zelfs ide dorste ,dalen in vruchtbaar land herschapen zullen
-worden.

19 Daarentegen zal het land van Israels vijanden vet-
woest iworden: Egypte zal tot een woestenij worden, en
Edom ,zal gelijken op een woeste en ,dorre steppe; dit zal
ide straf zijn voor ,deze wereldmachten, omdat zij geweld
,gepleegd hebben aan de kinderen van Juda, en omdat zij
onsehuldig bloed vergoten hehben in hun land.

20 Juda daarentegen izal eeuwig leven in ongestoorde
rust en vrede, en Jeruzalem zal blijven bestaan tot in verre
geslachten.

21	 Zo zal Ik wraak idoen over alle onschuldig vergoten
bloed; er zal niets ongestraft blijven.

En eeuwig zal de Here wonen op Sion!

1 ) De „tempelrivier" vinden we ook in Ezechiel 47 en Openb. 22. Dat de
wateren uit de tempel komen, wijst er op, idat alle Neil toevloeit van de Here,
en het geheel duidt een nieuwe staat van zaken aan, een in awrdse en Oud-
Testamentische kleuren geschilderde voorstelling van de hemelse gelukzaligheid.
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