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ebr n zirlz we] eens qfqevnragd waarom de man Gods in 1 Koningen 13 door een leeuw

werd gedoorl en de leugenprqfeer in [even lileey‘? In dir arrileel milieu we dir uerlzaal beter

belichren en een anrwoord op onze 1/mag uinden.

Het begin
Door .Salmm>I~" m(go/morzmnnheid werd
I_~'r<1£‘I in rweei‘n _Q('l‘('f('Il. Em pivplcleiir
rice! lewnm 0Ild(’1'/I(‘l‘_Q(’.Id_Q mu :r')'n :00»:
Rerlmlieain en de rest inn /let /conili/erifk
Niel in /mnden MHI_](‘TU11(’rHII._]('I'0i?(‘17Hl
was em ‘_<h'mme' po/1'tim.\'. Hfj ‘qinq in ti/n
rrIt'mclijle¢' t1!’('I'1QQQiI{Q('ll :('[f§ zover dm
hi)’ nit’! 661:, lunar Hl'(’(‘ (q¢>¢{_<riie:1sr1:qe rvnrra
mnnlere. Hi] 1)l<11lT_\'T(' ven qflgod in Berel
op de_qre1z.< 1m'r_]mi'a, en in Dan dar her
/monleli/'Ie.\‘Ie pun! mu :(jn rfjk um. 'Iim'e
gom1'vn /<<il1'r'rer1 zumim error liijrirngeii dar
_]er1|.:a/em en dejudeme /wiring verqererz
wrvdwz e:1_[r'roluwn_< Ieoninqsrlmp 1'er.<rei'iqd
:01: :i';'r1.jare|1lar1_q zvuden :0 sym/1001
.\'mnn vovr dz‘ rvligic in Ismi‘l e!1_/m'er1lan_g
:0u men de:c lenlvcrcn Ii/fiver: ven"re1|.

De trouvve man Gods
De Heer stuurdc hem een profeet om
zijn wil te verkondigen (1 K1113: I). De
n;i-.1111 van de man blijft onbekend. Het
enige dat dc Heilige Geest om to ken-
nen geeft is dat deze profeet eon ‘mtm
Gods uit_]nda' was. Zijn gedrag wordt,
tot aan bet einde van IK1113: 10‘ ge-
kemnerkt door moed en gehoorz:mm-
heid. Hij brengt onbevreesd de bood-
schap die hij van de Heer ontvangen
heett. God zal dit altaar venvoesten.
Maar dat zal niet gebeuren voordat de
priesters van doze goddeloze dienst op
hun eigen ailtaar zijn aigeslacht. On-
geveer dI‘iL‘]l()11dCI'd\’i_iftig_i;l;l1' voordat
koningjosia geboren \verd.spr;1k doze
man Gods reeds in zijn profetie over
hem (2KnZ3: I 5-2U). D;l;1l‘l1;l;1S[ mag
jerobeam ook indirect door deze pro-
Fetic weten dat er nog steeds koningen
zullen blijven voortkomcn nit het huis
van David (lKn13:2). God hceft Re-
cliabeains nakomelingen niet opgege—
ven. Er zal steeds een zoon nit bet lmis
van David overblijven.
jerobeam strekte zi_jn hand nit tot de

nmn Gods en 2ei:‘Grijp he111!'Ma;1r
doordat God zich éé-n rimakt met hot
getuigenis van zijn profeten en hen op
wonderlijke \vi_ize beschermt en ver-
dedigt. verstijtt de hand van de koning.
Zolang de dienstknecht een getuige
voor God is. ondersteunt God hem en
valt elke macht op deze wereld mm zijn
voeten. Zo vvordt ook de geslagen ko-
ning een smekeling voor de protect.
Na het gebed van de man Gods kan
de hand weer xvorden teruggetrokken.
Vervolgens wordt hij uitgenodigd door
de koning. De protect \\'L‘L‘1‘S[fl;1[ dit

/\/\et de goddelooshei d

en alle godvrezende en rechtschapen
iS1“.1i§|ic‘tc‘!1 de gebieden verlaten die
;nm_]e1"obear1i onderworpen waren
(IKnl2:l7,Z3:2l{rl1’):l7: I 1:13-I7:
13:11!-12; 15:8-9.13,l5).\X/elke inte-
resfle zou de oude profeet gehad beb-
ben om op deze manier tc handelen?
We1'd hij gednsvcii door valse motieven
oF_j;1loezie? We \veten het niet. Mis-
schien was (Van Gelderen oppert dat in
de Korre I {'1'/eIm'in_q) de oude proteet een
gedegradeerde ]ahweh—profeet van wie
liet hoofdmotiefzou zijn geweest: ‘De
man. die zo tronw is n-mi bet gebod van

FDvvil hij geen gerne n-

schap nebben. Hi) bevvaart het zuivere
woord van Jahvveh, dat hem dient als gids,
als Iicht en als schild.

met kracht en eenvoud. Hij legt uit d;1t
hij niets mag eten ofdrinken in deze
plants (vs9). Met de goddeloosheid wil
hij geen geineenschnp hebben. Hij
bexvaart bet zuivere woord van ].1h\veh_
dat hem dient als gids,".1ls licht en als
\‘Chiid.A]1c‘5 \v;1t verbonden is met het
afgodensvsteein van menselijke uit\~'in-
ding. \\'oi'dt door hem ontweken. Z0
ging hi_j gehoorzaain de weg die God
hem gebodcn had.

De listige profeet
Nu woonde er in Betcl een oude
protect. van wie de zonen hem 211163
k\v;11nen vertellen war er op die dag
in Betel gebenrd was (vsl I). Eigen-
aardig was het dat deze protiwt zieh
nog in Betel ophie1d.\/;m;11°het begin
v;m_]erobe;m1s zifgodenbewind had-
den innners alle priesters en levieten

zijn Zender. dnt hij de gzlstvrijheid van
_]ei-obeam \'€I‘Sl1‘lZl2lCi(, moet bewogen
Worden om de mijne te aanvaarden.Als
ik zijn vriendschap win, kom ik weer
in dc gunst bij _]ahweh.'
In ieder geval gaat hij ais een engel
van de duisternis en boodschapper van
dc dood de man Gods op zijn ezel
achterna. In vs15 liegt liij nog niet,
in het begin van vsl8 halfcn in bet
vervolg van dat vers i1€i€11l;1£1i.ZO gaat
hij steeds sluwer te \verk.‘Il< hen ook
een profeet. zoals jij. en een engel heeit
tot niij gesprokcn door liet Woord van
_];1hweh: Lnat hem met jc terugkeren
naarje huis om brood te etcn en water
te drinken’ (vs18),n1aakt hij dc nr.m
Gods wijs. Op dat moment Worden
bet onderscheidingsverniogen en de
gehoorz;1;m1heid van de man Gods op
de proetigesteld.
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De misleiding
De 111an Gods geboorzaamde de onde
profeet. Hij die tegenoverjerobeam
staande bleef. Faalde tegenover de eerste
de beste die zieh op een goddelijke in-
geving beriep. Zijn val zou bet gevolg
zijn.VooraI i11 de bekracbtiging van de
pseudo-profeet dat ee11 hemelse bode
bet woord Gods tot hem gesproken
bad. bestond de grote verleiding (vsl 8).
De slang was tot hem gekomen in de
gedaante van een pseudo-bode en bad
hem belogen e11 verwoest. Hij werd
misleid door een leugenprofetie van
een ‘collegzf, die later zelfs een waar-
achtig woord van jabweh als oordeel
zou uitspreken (vs2II-21)! Het acbterna
gaan was niet bet Iistige. maar bet eten
en drinken in de plaats Betel. waar de
profeet woonde (vs9_I(1). Hoe kon hij
accepteren dat er tegenstrijdigbeid in
Gods Woord bestond? God geeft tocb
niet zulke tegenovergestelde ope11ba-
ringen. Moest bij niet erkennen dat
bij verleid werd? Hij faalde, maakte de
Foute keuze en wandelde in dezeltde
zonde als Jerobeam die eveneens de
wet overtrad die de Heer hem bad ge-
openbaard (vsl-3,21). Zodoende kon
God niets anders doen dan hem evenals
jerobeam voor zijn origeboorzaaniheid
en gebrek aan toewijding snafilm.

Samuél en de man Gods
Als wij dit gedrag van deze man Gods
vergelijken met dat van de profeet
Sa111ueI i11 IS1nl5:2-I-35, zien we een
interessante tegenovergestelde paral-
lel tnssen bcide gebeurtenissen. Het
verscI1iI zit in de o11tI<noping.T\vee
koningen. Saul en jerobeam. opstandig
tegen de Heer die hen over zi_jn volk
beeft aangesteld, staan tegenover twee
proieten. Saniuel e11 cle man Gods. die
tegen hen getuigen. Beide koningen
nodigen de protect uit. En beiden wei-
geren deze uitnodiging.Vanaf‘dat ogen-
blik bandliaaft de trouw van Saniuel
zich ondanks de acties van koning Saul.
maar valt de man Gods in ongeboor-
zaamheid voor de oude profeet. die
zegt:‘II< ben ook ee11 profeet. net alsjijf
Samuel bandelt evenwel naat Gods ge-
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dacbten. Hij is voorzicbtig_ geduldig en
trouw aan God. Zijn positie is zelts nog
moeilijl-zer dan die van de man Gods.
want die had een duidelijk en expliciet
bevel. Hij stond niet tegenover een
buichelaar als Saul, 111aar tegenover een
openlijk verharde opstandeling, koning
jerobeam. Het moeilijke deel van de
opdracbt van de man Gods was dus al
acbter de rug op bet ogenblik dat bij
bezweek. Maar Samuel vervulde trouw
zijn taak te midden van steeds groter
wordende moeilijkbeden. Samuel Iuis-
terde alleen naar de Heer. Hij Ieefde in
geineenscbap met Hem. Maar de man
Gods luisterde naar de toespraak van de
Ieugenprofeet nit Betel. Dat Iaatste zou
hem duur komen te staan.

De leeuwenaanval
Toen de man Gods vanatibet buis
van de oude profeet vveer verder Iiep_
trofieen Ieeuw hem op de weg. De
Godsman vond cle dood. Zijn Iijk lag
verbrijzeld en neergeworpeii op de
weg, ter\vi_jl de ezel en de Ieeu\\' naast
bet lijk stonden. Het nmchtigstc en bet
nederigste dier stonden daar. als twee
Ievende getuigen. naast elkaar. Leeuvven
komen we vaker tegen in bet Oude
Testament. Ze vor111de11 een bedreiging
voor de n1ense11 e11 bun kuddes. Sim-
son (Rel-I:5—6), David (ISmI7:3-I-37)
en Benaja (ZSn1Z3:2I)) werden allen
geconfronteerd met Wilde Ieeuwen.
En de wijze Daniel werd zelfs in een
Ieeuwe11kuiI i11 Babvlonié geworpen
(D116). De wilde rondtrekkende Ieeu-
wen stonden niet aa11 de rand van de
weg, ze doorkruisten constant bet land
(Rel ~I:5).Tot i11 de dertiende eenw na
Christus k\van1e11 zulke Ieeuwen voor
in Israel.

Gods oordeel
Als we ons verbaal met IK112U:35-37
vergelijken. de parabel over Acbabs
toegeefiijklwid, zie11 we dat beide ge-
beurtenissen de nadrult Ieggen op bet
onderscbeiden van goed en kwaad.
We vinden in beide gescbiedenissen
betzeltde oordeel door een leeu\\'. In
IKnZ() treft bet een protetenzoon om-

dat bij 2i_jn collega nier geboorzaamde.
In IKnI3 treft bet een profeet omdat
bij zijn collega we! geboorzaamde.
Het gaat uiteindelijk niet o111 die colle-
gais, maar om bet doen van Gods aan-
wijzing. Het gedrag van zijn dienaars
moet gekemnerkt \vorden door trouw.
Door de man uit Betel te geloven en te
geboorzamen, zondigde de man Gods
tegenover God en tegen bet geestelijke
belang van Israel. Zo zien we hem af-
glijden op I1et hellend vlak.
Als God zijn eigen ontrouwe profeet
11iet veroordeeld bad, zou dat zelfs t\vi_j-
fels gebracbt hcbben over de waarbeid
van zijn profetie. De geloofvvzitirdiglieid
van Gods woord was i11 bet geding
(vs2(1). Doordat de man Gods naar
Betel terugkeerde, bracbt hij op eigen
onverantwoorde \vi_jze zi_j11 profetie in
bet geding. Hij had immers na zijn nit-
spraak over bet altaar tot jerobeam ge-
2egd:‘AI gafje n1e de belft vanje huis.
ik zou niet metje naar binnen gaan,
brood eten ofwater drinken op deze
plaats [d.i. Betelj. want zo werd bet mij
geboden door bet woord van _]abWeh:
Eet er geen brood. drink er geen water
en keer 11iet terug langs de weg die
je bent gekoinen’ (vs8-9). Dit woord
kon niet meer veranderd worden. Het
enige wat mogelijk was, was berouw
en omkeer bij de man Gods.AIIeen op
die wijze zou de diepc indruk die zijn
ongehoorzaamlieid op de Israelieten
I1ad gemaakt \vorden uitge\vist.Maa1'
over berouw of_on1keer lezen we bier
niets. Het is sowieso opvallend dat er
met geen woord gerept xvordt over de
gedacbten oligevoelens bi_j deze man
Gods. werd geoordeeld. want zo
Iton Gods eer weer in bet openbaar
bersteld \vorden.
Maar boe zat bet met de oude profeet?
Bi_j hem was bet anders. Hij werd niet
openbaar gestraft. want bij bad zijn leu-
gen niet openbaar uitgesproken. Daar-
door zou de geloof\\';1;1rtIigl1eid van
Gods woord 11iet in bet geding komen.
De zo11de boefde dan ook niet meteen
veroordeeld te worden. Uiteindelijk
zou bi_j zijn oordeel vvel ontvangen
voor de recbterstoel van God. dan zou



ook aan bem gereclitiglieid openbaar
xvorden. God bebandeldc de proteet
die dc grootste \'era11t\voordeIi_il<beid
bad daaroni strenger dan dc proteet die
minder \'e11111twoordelijltlieid bad.

Jerobeams ongehoor-
zaa m heid
Nadat dc onde protect bet Iijk bad
gevonde11.na111 bij bet mee terug naar
de stad BeteI._|uist op dc plaats \\'a.1r dc
111.111 Gods met niocbt \'erblijve11_ \\'erd
l1i_j begraveii. I)e oude proleet leek
zieb op bet moment van de l1eg1';1I4e11is
sclmldig te voelen (vs3lI). Het bestratl
tend oordeel Iiceft op bem een diepe
indrult aclitergelaten. Maar \\'.1t er
precies in bem on1ging.\vordt ons niet
nieegedeeld.
l)e st'I1ri_iver van bet boels Koiiingen
gaat weer terug naar koning_Ierobean1
(\'s33—3~I). Bij hem verandert niets.
Na deze gesebiedeilis lezen we dat
bi_j — ter\\'i_iI bij onget\\'i_jfeId van deze

ieurtenis geboord I1ad — geen talke-gel

Ie reactie \‘ertoo11t.\IV.1t er ook gebeL1r—
de_ geen enkel getuigenis raakte de
boning zodanig dat bi] omkeerde \'.m
dc \veg die bij geltozen I1.1d.ZeIts bet
teit dat God zijn woord bad gel1ot1den
en de man Gods geoordeeld xverd. Iiet
hem koud. Zijn eigen ingestelde rebgie
I1" bem meet 1.111 bet hart dan de \v.1re. b K
dienst aan de Ievende en \\'a.1racI1t'3-J5. '1

God._It-robeaiiis nieu\vt' priesters \ver-
den verder ingesteld en gefinancierd
door de boning._Ierobe.1m mocbt
ccliter \veten dat dc gevolgen van
ongoboorzaatiibeid bij grote dienaars
in Gods l{UIIIl]l§I‘ijl( dnidelijlt zicbtb.1.1r
Zouden \\'()1‘t‘lc‘II voor iedereen.

De geboorzame
d ie n a a r
juist door de gebeurtenis in lKn I 3
\vordt duideIi_jI< hoe bel.1ngri_jl\' bet is
o111 Gods stem te boren en ongevoe-
Iig te zijn voor de voordelen van de
_Ierobean1s e11 iiiisleiders van Betel./\Is
gelovigen dienen we .1Iti_id te Ietten op

zo\\'eI de Iioodseliap als \vandeI van
degenen met wit‘ we onigaan. Niets is
gt-\'.1.11‘Ii_jIte1' dan te Iuisteren 11a;ir'p1'ott'-
ten' die tussen dc afgodeii \\'o11e11. Het
volgen van hen kan geestelijk gezien
dodeIi_iI\' zijnl Er zijn gelovigen die
zich niet Iaten bang nialten door be-
dreigingen en zieb niet Iaten verleiden
door gesclieiiken. Maar als bet l<\\'aad
een selione st"I1i_in Iieetit e11 als we ertoe
\\'OI'tlC1I overgebaald door respeetabele
l1IClI\L‘I1. is bet gevaar bet grootst. Laten
\ve d.1.n'om alert Zi_in_ en Cliristus de
Heer van ons Ieven. de stiIIeToeboor-
der bij ieder §;_respreIt_ dc verborgen

Vriend bij iedere aetiviteit Iaten zijn.
E11 zijn opdr.1t'bten tromv geI1oorza-
men in een tijd waarin we zoveel ad-
vies kri_jgen. I

Gast bij elite maaltijd en do onzicbtbare
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