God beschikt al onze paden
De God, in wiens hand uw adem is en die al uw paden beschikt.
(Daniël 5:23)
Een opmerkelijk voorval in verband met bovengenoemde tekst, lezen we in 2 Koningen 8:1
t/m 6 waar staat:
1 Elisa had gesproken tot de vrouw wier zoon hij weer levend gemaakt had: Maak u gereed en
ga heen, gij met uw gezin, en vertoef in den vreemde, waar gij maar kunt, want de Here heeft
een hongersnood opgeroepen. – En deze is inderdaad over het land gekomen, zeven jaren
lang. –
2 Toen maakte die vrouw zich gereed en deed naar het woord van de man Gods; zij ging heen,
zij met haar gezin, en vertoefde als vreemdeling in het land der Filistijnen, zeven jaren lang.
3 Aan het eind van die zeven jaren keerde de vrouw terug uit het land der Filistijnen, en ging
de hulp van de koning inroepen met het oog op haar huis en haar akker.
4 De koning was juist in gesprek met Gechazi, de knecht van de man Gods, en had gezegd:
Vertel mij toch al de grote daden die Elisa verricht heeft.
5 Terwijl hij bezig was de koning te vertellen, dat deze een dode levend had gemaakt, riep
daar juist de vrouw wier zoon hij levend had gemaakt, de hulp in van de koning met het oog
op haar huis en haar akker. Toen zei Gechazi: Mijn heer de koning, dit is de vrouw en dit is
haar zoon, die Elisa levend gemaakt heeft.
6 De koning ondervroeg daarop de vrouw en zij vertelde het hem; toen gaf de koning haar een
hoveling mee en zei: Zorg, dat al wat haar toebehoort teruggegeven wordt, benevens de
gehele opbrengst van de akker sedert de dag, waarop zij het land verliet tot nu toe.

