God is
Jahweh-Zebaoth

Elkana en Hanna
2 Hij - Elkana - had twee vrouwen: de ene heette Hanna en de andere
Peninna. Peninna had kinderen, maar Hanna niet. 3 Elk jaar ging deze
man vanuit zijn woonplaats naar Silo, om daar de HEER van de hemelse
machten te vereren en hem offers te brengen. Chofni en Pinechas, de
twee zonen van Eli, waren daar priesters van de HEER. 4 Wanneer
Elkana zijn jaarlijkse offer bracht, gaf hij zijn vrouw Peninna en haar
zonen en dochters een stuk van het offervlees. 5 Maar het mooiste stuk
gaf hij aan Hanna, want haar had hij lief, ook al hield de HEER haar
moederschoot gesloten. 6 Haar rivale kwetste haar dan diep, door haar
te sarren omdat de HEER haar geen kinderen gaf.

7 Zo ging het jaar in jaar uit. Elke keer als ze naar het heiligdom van de
HEER gingen, treiterde Peninna Hanna zo erg dat ze begon te huilen en
haar eten liet staan. 8 Toen dat weer eens gebeurde, vroeg Elkana:
‘Waarom huil je, Hanna? Waarom eet je niet en waarom ben je zo
bedroefd? Beteken ik niet meer voor je dan tien zonen?’ 9 Na de
maaltijd stond Hanna op en ging naar het heiligdom van de HEER, waar
de priester Eli op een bankje bij de ingang zat. 10 Diep bedroefd bad
Hanna tot de HEER. In tranen 11 legde ze een gelofte af: ‘HEER van de
hemelse machten, ik smeek u, heb toch oog voor mijn ellende. Denk
aan mij, uw dienares, vergeet mij niet. Schenk mij een zoon, dan schenk
ik hem voor zijn hele leven aan u: nooit zal zijn haar worden
afgeschoren.’

12 Terwijl Hanna zo lang bad, keek Eli opmerkzaam naar haar mond. 13
Ze bad namelijk in stilte: haar lippen bewogen wel, maar haar stem was
niet te horen. Daarom dacht Eli dat ze dronken was. 14 Hij sprak haar
aan en vroeg: ‘Gaat dit nog lang zo duren? Als u dronken bent, ga dan
uw roes uitslapen!’ 15 ‘U vergist u, heer, ‘antwoordde Hanna. ‘Ik heb
geen wijn of andere drank gedronken. Nee, ik ga gebukt onder een
zwaar verdriet en stort mijn hart uit bij de HEER. 16 Denk niet dat ik een
slechte vrouw ben; ik bid zo lang omdat ik overstelpt ben door
droefheid en ellende.’
1 Sam. 1:2-16 NBV

David en Goliat
45 ‘Jij daagt me uit met je zwaard en je lans en je kromzwaard,
‘antwoordde David, ‘maar ik daag jou uit in de naam van de HEER van
de hemelse machten, de God van de gelederen van Israël, die jij hebt
beschimpt. 46 Maar vandaag zal de HEER je aan mij uitleveren: ik zal je
verslaan en je hoofd afhouwen, en ik zal de lijken van de Filistijnen aan
de aasgieren en de hyena’s ten prooi geven, zodat de hele wereld weet
dat Israël een God heeft.’
1 Sam. 17:45-46 NBV

David en de Filistijnen
8 Toen de Filistijnen hoorden dat David tot koning van heel Israël was
gezalfd, rukten ze met al hun troepen uit omdat ze hem wilden
overmeesteren. Zodra David dit vernam, trok hij hun tegemoet. 9 De
hele vallei van Refaïm stond al vol Filistijnen. 10 David wendde zich tot
God en vroeg: ‘Zal ik de Filistijnen aanvallen? Zult u ze aan mij
uitleveren?’ De HEER antwoordde: ‘Ga op hen af! Ik zal de Filistijnen
aan je uitleveren.’ 11 Ze trokken op naar Baäl-Perasim. Daar versloeg
David hen, en hij sprak de woorden:

‘God is door mijn toedoen door de vijandelijke linies gebroken zoals
plotseling opkomend water zich een baan breekt.’ Daarom wordt die
plaats Baäl-Perasim genoemd. 12 De godenbeelden die door de
Filistijnen waren achtergelaten, werden op bevel van David verbrand.
13 De Filistijnen waagden een tweede poging. Opnieuw stond de hele
vallei vol. 14 Opnieuw wendde David zich tot God, en God zei: ‘Ga niet
op hen af. Maak een omtrekkende beweging tot bij de moerbeibomen
en val hen in de rug aan. 15 Zodra je in de boomkruinen het geluid van
een aanstormend leger hoort, moet je aanvallen, want dan gaat God
voor je uit om het leger van de Filistijnen te verslaan.’ 16 David deed
wat God hem had bevolen, en het Filistijnse leger werd van Gibeon tot
Gezer teruggeslagen. 17 Zo verwierf David roem in alle landen en
maakte de HEER alle volken beducht voor hem.
1 Kron. 14:8-17 NBV

Jezus
12 Zijn ogen waren als een vlammend vuur en op zijn hoofd had hij veel
kronen. Er stond een naam op hem geschreven die niemand kende,
alleen hijzelf. 13 Hij droeg met bloed doordrenkte kleren. Zijn naam
luidde ‘Woord van God’. 14 De hemelse legermacht, gekleed in zuiver,
wit linnen, volgde hem op witte paarden.
16 Op zijn kleding en op zijn dij staat de naam ‘Hoogste Heer en
koning’.
Openb. 19:12-14, 16 NBV

