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Heel gewone mensen dienen Gods volk: het boek Rechters 

Studie 1: Inleiding & Ehud  
woensdag 15 januari 2020 – Rechters 1-3 

 
 

[1] Inleiding op Rechters 
 
1.1  Het boek Rechters 
o Het bijbelboek Rechters (we gebruiken de naam uit de NBV) gaat over de tijd tussen de 

intocht en verovering onder Jozua enerzijds en de komst van de eerste koning anderzijds. 
Rechters is daarmee het vervolg op het boek Jozua: 
 

Genesis Schepping; zondeval; Gods weg met Abraham en zijn zonen, naar Egypte  

Exodus Bevrijding uit Egypte, verbondssluiting en tabernakelbouw onder leiding van Mozes 

Leviticus Regels voor offer- en priesterdienst, en voor een heilig leven 

Numeri Verdere instructies en belevenissen tijdens 40-jarige woestijnreis 

Deuteronomium Herhaling van Gods inzettingen, o.a. met het oog op het leven in het beloofde land 

Jozua Intocht in het beloofde land, verovering onder leiding van Jozua 

Rechters Geschiedenis van Israël na de dood van Jozua 
 

o Vaak wordt de intocht gedateerd rond 1240 vóór Christus. Saul regeerde van ca. 1050-1010. 
De geschiedenissen in Rechters hebben zich dus afgespeeld tussen ca. 1200 en 1075. 

o Over het auteurschap van dit boek is niets bekend. In de Talmoed wordt Samuel als auteur 
genoemd, maar de betrouwbaarheid van die vermelding is onduidelijk. 

o We vinden veel tijdsaanduidingen in het boek: periodes van vreemde overheersing en tijden 
waarin een rechter leiding gaf. Bij elkaar opgeteld, komen we tot 410 jaar. Er zijn goede 
redenen om te vermoeden dat bepaalde periodes en geschiedenissen, die in Rechters achter 
elkaar verhaald worden, zich in werkelijkheid (gedeeltelijk) parallel hebben afgespeeld. 

  
1.2  Inhoud en indeling van het boek 
o Na een proloog (1:1 – 3:6) gaat het grootste deel van Rechters (3:7 – 16:31) over de periode 

van de rechters, aangevuld met een paar geschiedenissen uit diezelfde periode (17:1 – 21:25): 
 

 Rechters:  Studie: 

1: proloog 1:1 – 3:6 o situatie na de dood van Jozua 
o veroveringen en niet verdreven volken 
o Engel van de HEER te Bochim 
o cyclus van de rechters 

1 

2: rechters 3:7 – 16:31 o Otniël, Ehud, Samgar (3) 
o Debora en Barak (4,5) 
o Gideon en Abimelek (6-9) 
o Tola, Jaïr, Jefta, Ibsan, Elon, Abdon (10-12) 
o Simson (13-16) 

 
2 
3 
4 
5 

3: epiloog 17:1 – 
21:25 

o Micha uit Efraïm – rooftocht van de Danieten (17,18) 
o Leviet uit Efraïm – strijd tegen de Benjaminieten (19-21) 

6 

 

o De proloog geeft de aanleiding tot de troebelen in het vervolg van het boek. Het middendeel 
met de rechterverhalen laat Gods liefde, oordeel en genade zien – en ook dat Gods verlossing 
geen blijvende uitwerking op zijn volk heeft. Het slotdeel geeft twee heftige illustraties van de 
geestelijke toestand van Gods volk. 
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o Het middendeel (3:7 – 16:31) bevat een terugkerend patroon (zie 2:12-19): 
 

Patroon van de tijd van de rechters 

1 De Israëlieten doen wat kwaad is in de ogen van de HEER. 2:11; 3:7,12; 4:1; 6:1; 13:1 

2 God geeft hen in de hand van vreemde volken. 2:14; 3:8; 4:2; 10:9 

3 De Israëlieten roepen tot de HEER. 3:9, 15; 6:6-7; 10:10 

4 De HEER geeft een rechter, 
die met Gods Geest vervuld wordt. 

2:16; 3:9,15; 10:1,12 
3:10; 6:34; 11:29;13:25; 4:6,19 

5 De vijand wordt onderworpen, een periode van vrede volgt. 3:10-11; 8:28-32; 10:2-5; 12:9-15 

 
1.3  Wat is een rechter (richter)? 
o We zijn gewend aan de term ‘richter’. De NBV vertaalt sofet met ‘rechter’; wij sluiten hierbij 

aan. Voordelen: sofet wordt ook op andere plaatsen met ‘rechter’ vertaald; bovendien is 
‘rechter’ een gangbaar Nederlands woord. Nadeel is dat een rechter in onze samenleving net 
wat anders is dan een rechter in Rechters en Samuel. De laatste zijn door God gegeven 
leiders. Ze waren, afhankelijk van de persoon en de situatie, verlosser, aanvoerder, rechter, 
geestelijk leidsman. 

o Rechters vulden de leemte op die ontstaan was door het overlijden van Jozua, en die pas 
definitiever gevuld zou worden met de komst van een koning. 
 

1.4  Sfeer en boodschap van het boek 
o De uitdrukking ‘er was geen koning in Israël; iedereen deed wat goed was in zijn eigen ogen’ 

(17:6; vgl. 18:1; 19:1; 21:25) kenmerkt de tijd van de rechters. Alle geschiedenissen in dit boek 
gaan over afval, of hebben afval als aanleiding. Gods volk is ontrouw aan de HEER. 

o Het grote middendeel van het boek laat zien dat de HEER het er niet bij laat. Hij gebruikt elk 
spoortje van inkeer om genade te betonen en zijn volk te verlossen. Het bijzondere van dit 
bijbelboek is dat God daarvoor allerlei figuren gebruikt. De gemeenschappelijke noemer van 
de rechters is dat ze nogal apart zijn. Het zijn geen modelgelovigen!  

o Het valt op dat we in Rechters geen verwijzingen vinden naar de tabernakel en de ark. 
o We leren dat Gods volk niet zonder leiding kan. Als de HEER niet aan de macht is (door zijn 

bedoelde koning) wordt het een janboel. We leren ook dat de HEER vijanden gebruikt om 
zijn volk tot inkeer te brengen. Lijden en tegenslagen kunnen die functie hebben. 

o We leren opnieuw dat de HEER trouw is aan zijn volk en zijn beloften. Zijn liefde en 
goedheid zijn zo groot, dat Hij er alles aan doet om zijn volk weer voor zich te winnen. 

o In Rechters ontdekken we dat de HEER onvolmaakte mensen gebruikt tot zegen van zijn 
volk. Er is wel een voorwaarde. De rechters moeten hun missie in afhankelijkheid en 
gehoorzaamheid vervullen. Zo vertonen ze hier en daar zelfs trekken van Christus! 

 

 

[2] Proloog (Rechters 1:1 – 3:6) 
 
2.1  Veroveringen en niet-overwonnen volken (1:1-36) 
o Na Jozua gaat de verovering van het land door. Eerste ‘slachtoffers’ zijn de Kanaänieten en 

de Perizzieten onder leiding van koning Adonibezek. Hij wordt verslagen door Juda en 
Simeon (1:1-7). Daarna worden Jeruzalem (1:8), Hebron (1:10) en Debir (1:12) ingenomen.  

o Het beschrijving van de inname van Hebron en Kirjat-Sefer door Kaleb en Otniël (1:10-15) is 
een herhaling van wat we in Jozua lazen (Joz. 14:13-15; 15:13-19).   

o We lezen in dit hoofdstuk ook dat veel volken niet verdreven werden (o.a. 1:19, 21, 27, 28, 
etc.). We lezen van gedoogconstructies (1:24-26) en van herendienst (1:28,35). De grote lijn is 
echter dat de heidenen Gods volk zouden aanvallen of verleiden – of allebei.  
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Vragen: 
a. Waarom begint Recht. 1 met de veldtochten van Juda (met Simeon)?  
b. Wat is het verschil met de veldtochten in het boek Jozua? 
c. Wat leren we van Kaleb, Otniël en Aksa? 
d. Waarom wordt de schoonfamilie van Mozes hier apart genoemd (1:16)? 
 
2.2  Bochim en het gevolg van Jozua’s dood (2:1 – 3:6) 
o Rechters 2 begint met een bijzondere ontmoeting. De Engel van de HEER ontmoet het volk 

bij Bochim en komt met ernstige verwijten. Het is onthutsend om te zien dat de HEER al 
precies vertelt wat de invloed van de volken en hun goden op Israël zal zijn. Er vindt een 
soort inkeer plaats; Bochim betekent zoiets als ‘Jammerplaats’.  

o Hierboven hebben we al gezien dat de geschiedenis van Gods volk in Rechters zich afspeelt 
via een vast patroon (2e tabel onder 2.2). We vinden dat patroon hier terug als een soort 
samenvatting van het boek Rechters: 2:11-19. 

o Israëls fout was dat ze de Kanaänieten niet verjaagd hadden. Deze ongelukkige situatie wordt 
door de HEER gebruikt. God had om verschillende redenen niet alle volken verdreven: 
o Om zijn volk op de proef te stellen (2:22,23) 
o Om ook de volgende generaties van het volk vertrouwd te maken met de strijd (3:2) 
o Om het volk niet bloot stellen aan allemaal wilde dieren (Deut. 7:22). 

 
Vragen: 
e. Waaruit blijkt dat de Engel van de HEER bij Bochim niet maar een engel is? 
f. Wat betekende het gejammer en de offers te Bochim? Wat betekende het niet? 
g. Wat had deze ontwikkeling te maken met de dood van Jozua (2:6-10)? Wat is de les voor ons? 
 

2.3  Verschillende vijanden  
o Hierboven hebben we al gezien dat de ‘overgebleven vijanden’ verband hielden met de 

geestelijke toestand van Israël. Er worden veel verschillende vijanden in dit boek genoemd: 
 

Vijandelijke volken in Rechters 

1 Otniël Arameërs Aram-Naharaïm; koning Kusan-Risataïm 

2 Ehud Moabieten koning Eglon, met Ammon en Amalek  

3 Samgar Filistijnen  

4 Debora en Barak Kanaänieten koning Jabin, aanvoerder Sisera 

5 Gideon Midjanieten met Amalek en stammen van het Oosten 

6 Tola   

7 Jaïr   

8 Jefta Ammonieten met de Filistijnen 

9 Ibsan   

10 Elon   

11 Abdon   

12 Simson Filistijnen  
 

o Gemeenschappelijk kenmerken van deze verschillende vijanden: (1) Ze vormden een valstrik 
voor het volk, door huwelijksvermenging en de verleiding van hun goden. (2) Ze maakten 
Gods volk armer. Gebied en voedsel voor Gods volken werd door deze volken ingepikt.  

 
Vragen: 
h. Wie versloeg de vijanden? Wiens schuld was het als de vijanden niet verslagen werden? Hoe 

zit dat (zie bijvoorbeeld Joz. 23:11-13)? 
i. Welke toepassing kun je bedenken bij deze vijanden? Hebben wij ook te maken met 

vijanden? Wat leren we van de geschiedenis van Israël? 
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[3] Ehud (Rechters 3:12-30) 
 

3.1  De situatie en de man (3:12-15) 
o De Israëlieten zondigen tegen de HEER, waarna Hij koning Eglon van Moab Israël laat 

verslaan. Met hulp van de Ammonieten en Amalekieten verovert Eglon een bruggenhoofd in 
het land: de Palmstad (Jericho, zie Deut. 34:3; Recht. 1:16; 3:13; 2 Kron. 28:15). Die situatie 
duurt achttien jaar en brengt de Israëlieten ertoe om zich tot de HEER te keren. 

o De HEER geeft een verlosser: Ehud, een linkshandige Benjaminiet, degene die namens Israël 
de schatting aan Eglon moest afdragen.  

 
Vragen: 
j. Wat leren we over de HEER in 3:12? 
k. Welke kwaliteit/eigenschap maakte Ehud geschikt als rechter? Welke maakte hem juist 

minder geschikt?  
l. Zie 20:16. Wat leren we over linkshandigheid? 
 
3.2  Het plan en de uitvoering (3:16-30) 
o We leren Ehud kennen als een slim, moedig en koelbloedig man. Hij maakt een plan, treft 

voorbereidingen en gebruikt de situatie ter plekke. Na de uitschakeling van Eglon blijkt Ehud 
ook een goede aanvoerder te zijn: hij mobiliseert een legertje om de Moabieten te verslaan.  

o Koning Eglon wordt in de geschiedenis minder positief beschreven: een goedgelovige en 
zwaarlijvige man, die aan een grote dolk geregen wordt, en die vervolgens poepend op het 
toilet verondersteld wordt.  

o Ehuds actie leidt tot een grote overwinning: 10.000 Moabieten worden verslagen, Moab moet 
de meerdere erkennen in Israël en Gods volk heeft 80 jaar geen last van deze buren.  

 
Vragen: 
m. Waaruit blijken Ehuds kwaliteiten? 
n. Waarom neemt Ehud afscheid van zijn dragers (3:18)? 
o. Wat ontdekken we over Ehuds relatie met God? 

 
 

SAMENVATTING 
Gods volk kan niet zonder leiding. Als het misgaat blijkt de trouw van de HEER: Hij stuurt rechters. Dat zijn 
(vaak) mensen met een verhaal. Zij worden door God gebruikt om zijn volk in vrede met Hem te laten leven. 

 
 

[4] Huiswerk: voorbereiding voor 12 februari 2020 
 
Rechters studie 2: Debora & Barak 
We gaan verder lezen in Rechters. We denken na over een rechtersduo: Debora en Barak 
o Lees Rechters 4 en 5.  
o Wat is bekend, wat is onbekend? Wat spreekt je aan, wat lijkt vreemd? 
o Noteer wat je opvalt. Vergelijk de geschiedenis (Recht. 4) met het lied (Recht. 5). Wat valt op? 
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