
 
 

 

BEGINZIN 

Hee…! Moet je eens kijken! Zie je dat?! Die wagen daar! Maar dat klopt toch helemaal niet?! Waar is 

de wagenmenner? Zou er iets gebeurd zijn?! En moet je kijken: wat staat er daar op die wagen? 

 

VERTELSCHETS  

Verbaasd kijken de mensen van Beth-Semes omhoog. Daar van de helling af, vanuit het land van de 

Filistijnen, komt een wagen aanrijden. Voor de wagen zijn twee koeien ingespannen en op de wagen 

staat… ‘De ark! De ark is terug!’ Eén van de inwoners van Beth-Semes heeft het grote voorwerp 

achterop de wagen herkend. Vol blijdschap roept hij het uit: ‘De ark is terug!’ Wat een wonder! Ineens 

laat iedereen zijn spullen liggen. De zeisen worden weggegooid, de bindsters van de schoven denken 

er niet meer aan om de schoven te binden. Alle ogen zijn gericht op die wagen. De wagen waarop de 

ark staat. Niemand denkt meer aan werken. Nee! De ark is terug! Dat is veel belangrijker. 

 

Maar… de ark terug? Hoe kan dat dan? De ark hoort toch in de tabernakel te staan? Ja, daar hoort hij 

wel, maar de ark is zeven maanden geleden weggevoerd. Weggevoerd naar het land van de Filistijnen. 

Hoe kan dat dan?  

 

Laat de kinderen evt. zelf vertellen hoe het gekomen is dat de ark weggevoerd werd. Vertel kort dat de 

Israëlieten de ark naar het slagveld hadden gebracht. Dat de priesters Hofni en Pinehas, zonen van Eli 

daar voor hadden gezorgd. De Israëlieten dachten dat als de ark er was, ze zeker de oorlog tegen de 

Filistijnen zouden winnen. Maar het was allemaal anders gegaan dan ze hadden gedacht en gehoopt. 

De oorlog werd verloren, de priesters gedood en de ark weggevoerd. De boodschap is dat de Heere 

niet met Zich laat spotten. Hij wil gediend worden met een oprecht hart en niet op onze zelfbedachte 

manier!  

 

De Filistijnen hadden de ark in een triomftocht meegenomen naar hun eigen land en hem in de tempel 

van Dagon gezet. Nu hadden ze de God van Israël te pakken, dachten ze. Nu hadden ze de God van 

Israël overwonnen. Dagon was sterker dan de God van Israël. En door de ark in zijn tempel te zetten 

moest de God van Israël eigenlijk eer bewijzen aan Dagon. Maar… de volgende ochtend, toen de 

priesters van Dagon kwamen, zagen ze dat het beeld van Dagon op de grond lag, voor de ark. Snel 

hadden ze het beeld weer overeind gezet. Niemand had het gemerkt… Tot de volgende ochtend: 

opnieuw lag het beeld op de grond voor de ark en de handen en het hoofd waren afgebroken. Het leek 

zelfs wel of Dagon eer bewees en knielde voor de God van Israël!  

Toen waren er plagen gekomen in Asdod. In de hele omgeving krioelde het ineens van de muizen. En 

plotseling werden er mensen ziek. Ze kregen grote zweren. Zo pijnlijk! Dat is toch allemaal toeval? Of… 

De mensen van Asdod hadden de ark weggebracht naar een andere stad. Toen waren daar muizen 

gekomen en werden de mensen daar ziek. En zo ging het iedere keer als de ark naar een andere stad 

ging. De ark is door het hele land gegaan. En waar de ark was, daar was ziekte en waren de muizen. 

Zou het dan toch door de ark komen? Zou het dan toch de God van Israël zijn? 

 



 
 

De vijf koningen van de Filistijnen zijn bij elkaar gekomen. Met elkaar hebben ze het er over gehad. Het 

komt vast en zeker door de ark. De ark moet weg. Terug naar Israël. Ze willen de ark niet houden. De 

God van Israël is te machtig! Met Hem valt niet te spotten! Maar hoe moeten ze de ark terugbrengen? 

Daarvoor worden de priesters en de waarzeggers geroepen. Zij moeten het maar vertellen. De priesters 

en de waarzeggers zijn er nog niet van overtuigd dat het de ark is waardoor iedereen ziek is. Misschien 

is het toeval, zeggen ze. Maar als de ark teruggaat moet dat niet zomaar gebeuren. Dan moet er een 

schuldoffer aan de God van Israël gebracht worden. De koningen van de Filistijnen moeten voor iedere 

stad een gouden muis en een gouden gezwel maken. Zo moet de schuld die de Filistijnen hebben bij 

de God van Israël goedgemaakt worden. Zie je dat? De Filistijnen proberen het goed te maken met de 

Heere! Ze brengen een schuldoffer… Belijd jij ook aan de Heere je zonden? De Heere wil genadig zijn!  

 

De waarzeggers en de priesters van de Filistijnen zeggen nog meer: ‘Als het inderdaad door de ark en 

de God van Israël komt, dat deze plagen over ons komen, dan moeten we Hem daarvan de eer geven. 

Want het land wordt door de muizen en de ziekte te gronde gericht. Als we luisteren naar de God van 

Israël, zal Hij de plagen misschien wel laten ophouden. Wij moeten niet zo zijn als de Egyptenaars. De 

Egyptenaars wilden niet gehoorzamen aan de God van Israël. Toen strafte God hen met plagen. Laat 

dat bij ons niet gebeuren! Geef de Heere de eer!’ De Filistijnen hebben de macht van de Heere gezien 

en ze buigen voor Zijn macht. Heb jij dat ook al gedaan?  

De priesters vertellen nog meer: ‘Het moet echt een nieuwe wagen zijn, waarop de ark wordt gezet. 

Voor de wagen moeten dan twee koeien worden ingespannen die nog nooit eerder een wagen hebben 

getrokken. Die koeien moeten ook net een kalfje hebben gehad. Waarom moest dit allemaal? De 

Filistijnse priesters en waarzeggers zijn nog niet helemaal overtuigd van de almacht van de Heere. Ze 

denken: een wagen, getrokken door twee koeien die nog nooit een wagen hebben getrokken… Dat kan 

eigenlijk niet. Dat moeten die koeien eerst leren. En… koeien die net een kalfje hebben gekregen, zullen 

bij hun kalfje willen blijven. Het is dus bijna onmogelijk dat die koeien de wagen trekken. Als de koeien 

dan de wagen niet trekken en de terug gaan naar hun kalfjes, dan was het toeval. Maar als de koeien 

de wagen wel trekken en hun kalfjes achterlaten, dan was het toch de hand van de Heere. Zou dat 

lukken? Zou de Heere zo machtig zijn dat Hij de koeien kan bevelen? 

 

Eindelijk is de wagen klaar. De ark wordt op de wagen getild. Het koffertje met de vijf gouden muizen 

en de vijf gouden gezwellen wordt er naast gezet. Zo willen de Filistijnen hun schuld bij de Heere 

goedmaken. Op het erf van de boerderij waar de wagen staat, zwaaien de staldeuren open. In de stal 

staan twee koeien. Zouden de koeien meegaan? Kijk eens wat er gebeurt… Gewillig gaan de koeien 

mee. Ze loeien wel, maar draaien zich niet om naar de stal. De koeien worden ingespannen voor de 

wagen. Dan is alles klaar. Alleen zit er op de bok van de wagen geen voerman. Wat zou er nu gebeuren? 

De koningen van de Filistijnen, de priesters en waarzeggers wachten gespannen af. En dan… Ze 

kunnen hun ogen bijna niet geloven! De koeien beginnen de wagen te trekken. Terwijl ze dat nog nooit 

gedaan hebben en niet hebben geleerd! En dan… kijk eens: het lijkt wel alsof de koeien de weg weten. 

Ze lopen regelrecht naar Israël toe. Ze slaan geen andere weg in. Het is alsof de koeien door een 

onzichtbare hand worden geleid. De koeien worden geleid door de Heere. De Heere, de Schepper van 

de aarde en van de dieren laat hier zijn almacht zien. Hij bestuurt de koeien en leidt ze naar Israël. De 

Filistijnen lopen achter de wagen aan. Tot de wagen bij de grens komt. Nu weten de Filistijnen het zeker: 

deze plagen kwamen van de God van Israël.  

 

De inwoners van Beth-Semes zijn blij! De ark is weer terug! Wat een wonder! Op de akker van Jozua 

blijft de wagen staan. Daar wordt de ark door Levieten van de wagen getild en op een grote steen 

neergezet. Het koffertje met de muizen en gezwellen wordt er naast gezet. De inwoners van Beth-



 
 

Semes gaan hard aan het werk: de wagen wordt in stukken gehakt. Daarna worden de koeien geslacht 

en op het hout gelegd. Zo brengen de mensen van Beth-Semes een dankoffer aan de Heere. Wat een 

blijde dag!  

Of… misschien toch niet… Wie kwam er het eerst op het idee? ‘Laten we eens in de ark kijken! Nu kan 

het! Hij staat hier toch!’ Kijk eens: de eerste nieuwsgierigen melden zich al. Brutaalweg lopen ze naar 

de ark toe. Ze tillen het verzoendeksel er vanaf. En kijken in de ark. Mag dat zomaar? Nee… dat mag 

niet! Het verzoendeksel moest op de ark blijven. De Heere laat de zonde niet ongestraft. De Israëlieten 

die in de ark kijken, worden allemaal gedood. Er sterven op die dag heel veel1 mensen. Wat begon als 

een blijde dag, eindigt als een dag vol rouw.  

Wat een verschil is er tussen de Filistijnen en de Israëlieten! De Filistijnen vrezen de Heere. Ze hebben 

ontzag voor Zijn machtige daden. De Israëlieten hebben geen ontzag voor de Heere maar zijn 

ongehoorzaam aan Zijn geboden. Hoe is dat bij jou?  

‘Wie zou kunnen bestaan voor het aangezicht van de Heere, deze Heilige God?’ zeggen de mannen 

van Beth-Semes. ‘En waar moet de ark naar toe?’ De ark moet weg, vinden de inwoners van Beth-

Semes. Er worden boden naar Kirjath-Jearim gestuurd. daar wordt de ark naartoe gebracht. De mannen 

van Kirjath-Jearim halen de ark op en zetten hem in het huis van Abinadab. De zoon van Abinadab, 

Eleazar, moet voor de ark zorgen. 

 

SLOTZIN  

Zo zorgt de Heere er Zelf voor dat de ark weer terugkomt bij Zijn volk. De Filistijnen geven de Heere de 

eer. Ze buigen onder Zijn straffende Hand. De inwoners van Beth-Semes hebben wel rouw maar geen 

berouw. Ze sturen de ark weg. Op wie lijk jij?  

 

 

 
1 Het Hebreeuws is niet makkelijk te lezen als het gaat over het aantal mensen dat sterft. Het is te 
vertalen met 50.070 man. De SV heeft 50.000, de HSV noemt 70 van de 50.000 man. Het getal 
50.000 lijkt onmogelijk omdat er in die tijd in een grote stad als Jeruzalem ‘slechts’ 2000 mensen 
woonden. 1000 zou ook kunnen verwijzen naar families. Dan zou het betekenen: 70 man uit 50 
families.  


