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2 Koningen 6:8-23 (HSV)
8 De koning van Syrië voerde oorlog tegen Israël en pleegde overleg
met zijn dienaren en zei: Mijn legerkamp moet op die en die
plaats zijn.
9 Maar de man Gods stuurde boden naar de koning van Israël om
te zeggen: Wees op uw hoede dat u niet langs die plaats trekt,
want de Syriërs zijn daar neergestreken.
10 Daarom stuurde de koning van Israël een boodschap naar de
plaats die de man Gods hem gezegd had en waarvoor deze hem
had gewaarschuwd, zodat men daar op zijn hoede was; dat
gebeurde niet een- of tweemaal.
11 Toen werd de koning van Syrië innerlijk verbolgen over deze zaak.
Hij riep zijn dienaren en zei tegen hen: Kunt u mij niet vertellen
wie van ons voor de koning van Israël is?
12 En een van zijn dienaren zei: Nee, mijn heer koning, maar Elisa,
de profeet die in Israël is, maakt de koning van Israël de woorden
bekend die u in uw slaapkamer spreekt.

2 Koningen 6:8-23 (HSV)
(vervolg)
13 Hij zei toen: Ga op weg en kijk waar hij is, zodat ik er boden opuit
kan sturen en hem kan laten halen. Hem werd daarop verteld: Zie,
hij is in Dothan.
14 Toen stuurde hij daar paarden en strijdwagens heen, en een groot
leger. Die kwamen 's nachts en omsingelden de stad.
15 De dienaar van de man Gods stond heel vroeg op en ging naar
buiten, en zie, een leger met paarden en strijdwagens omringde de
stad. Toen zei zijn knecht tegen hem: Ach, mijn heer! Wat moeten
wij doen?
16 Hij zei: Wees niet bevreesd, want die bij ons zijn, zijn méér dan die
bij hen zijn.
17 En Elisa bad en zei: HEERE, open toch zijn ogen, zodat hij ziet. En de
HEERE opende de ogen van de knecht, zodat hij zag; en zie, de berg
was vol paarden en strijdwagens van vuur rondom Elisa.

2 Koningen 6:8-23 (HSV)
(vervolg)
18 Toen de Syriërs naar hem afdaalden, bad Elisa tot de HEERE en zei:
Sla dit volk toch met blindheid. En Hij sloeg hen met blindheid,
overeenkomstig het woord van Elisa.
19 Toen zei Elisa tegen hen: Dit is de weg niet en dit is de stad niet. Volg
mij, dan zal ik u naar de man brengen die u zoekt. En hij bracht hen
naar Samaria.
20 En het gebeurde, toen zij in Samaria aangekomen waren, dat Elisa
zei: HEERE, open de ogen van deze mannen, zodat zij zien. En de
HEERE opende hun ogen, zodat zij zagen; en zie, zij waren midden in
Samaria.
21 Toen hij hen zag, zei de koning van Israël tegen Elisa: Zal ik hen
doden? Zal ik hen doden, mijn vader?

2 Koningen 6:8-23 (HSV)
(vervolg)
22 Maar hij zei: Dood hen niet! Zou u hén doden die u met uw zwaard
en met uw boog gevangengenomen hebt? Zet hun brood en water
voor, dan kunnen zij eten en drinken en teruggaan naar hun heer.
23 Hij bereidde daarop een grote maaltijd voor hen, en zij aten en
dronken. Daarop stuurde hij hen terug en gingen zij naar hun heer.
En de benden van de Syriërs kwamen niet meer in het land Israël
terug.

Psalm 80 (HSV)
1 Voor de koorleider, op ‘De lelies’;
een getuigenis, een psalm van Asaf.
2 Herder van Israël, neem ter ore,
U, Die Jozef als schapen leidt.
U, Die troont tussen de cherubs,
verschijn blinkend!
3 Wek Uw macht op voor de ogen van Efraïm, Benjamin en
Manasse
en kom ons verlossen.
4 O God, breng ons terug;
doe Uw aangezicht lichten, dan zullen wij verlost worden.
5 HEERE, God van de legermachten, hoelang zal Uw toorn branden
tegen het gebed van Uw volk?
6 U geeft hun tranenbrood te eten
en laat hun tranen drinken uit een maatbeker.

Psalm 80 (HSV)
(vervolg)
7 U hebt ons voor onze buren tot een bron van ruzie gemaakt,
onze vijanden spotten onder elkaar.
8 O God van de legermachten, breng ons terug;
doe Uw aangezicht lichten, dan zullen wij verlost worden.
9 U hebt een wijnstok uit Egypte uitgegraven,
de heidenvolken verdreven en hém geplant.
10 U hebt een plaats voor hem bereid
en hem wortel doen schieten,
zodat hij heel het land vulde.

11 De bergen zijn met zijn schaduw bedekt geweest,
zijn takken waren als machtige ceders.
12 Hij breidde zijn ranken uit tot aan de zee,
zijn jonge loten tot aan de rivier.

Psalm 80 (HSV)
(vervolg)
13 Waarom hebt U een bres geslagen in zijn muren,
zodat alle voorbijgangers op de weg hem leegplukken?
14 Het zwijn uit het woud heeft hem losgewroet,
het wild van het veld heeft hem afgegraasd.
15 O God van de legermachten, keer toch terug;
kijk neer uit de hemel en zie.
Zie om naar deze wijnstok,
16
de stam die Uw rechterhand geplant heeft,
en dat om de Zoon, Die U voor Uzelf sterk gemaakt hebt.
17 De wijnstok is met vuur verbrand, is afgekapt;
Uw volk komt om door de bestraffing van Uw aangezicht.

Psalm 80 (HSV)
(vervolg)
18 Laat Uw hand rusten op de Man van Uw rechterhand,
op de Mensenzoon, Die U voor Uzelf sterk gemaakt hebt.
19 Dan zullen wij ons niet van U afkeren;
behoud ons in het leven,
dan zullen wij Uw Naam aanroepen.
20 HEERE, God van de legermachten, breng ons terug;
doe Uw aangezicht lichten,
dan zullen wij verlost worden.

