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Heel gewone mensen dienen Gods volk: het boek Rechters 

Studie 2: Debora & Barak  
woensdag 12 februari 2020 – Rechters 4-5 

 
 

[1] Inleiding 
 
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. 

o De vorige keer hebben we besproken wat een rechter (‘richter’, Hebreeuws: sofet) is,  
afhankelijk van de persoon en de situatie: verlosser, aanvoerder, rechter, geestelijk leidsman. 

o De gemeenschappelijke noemer van de rechters is dat ze nogal apart zijn. Het zijn bepaald 
niet allemaal modelgelovigen! 

 
Vragen: 
a. Wat voor soort lessen leren we in het boek Rechters? 
b. Hoe kunnen we de gebeurtenissen in Rechters op onszelf toepassen? 

 
 

 
 
 
1.2  Situatie en tekst 
o Als antwoord op de ontrouw van het volk geeft de Heer hen in de macht van de 

Kanaänitische koning Jabin. Op de kaart hierboven is te zien dat zijn agressie (vooral die van 
zijn legeraanvoerder Sisera) voornamelijk de noordelijke stammen bedreigde.  
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o De Israëlieten kwamen tot inkeer. Na een twintig jaar lange overheersing heeft de HEER de 
uitkomst in de persoon van de profetes-rechter Debora (4:4,5). Bij haar missie om Israël te 
verlossen betrekt ze Barak uit Naftali. 

o De geschiedenis wordt beschreven in Rechters 4. Na de goede afloop wordt er door Debora 
en Barak een lied gezongen over wat er gebeurd is; dit lezen we in Rechters 5 (‘Het lied van 
Debora’). Dit geeft ons prachtige handvatten om na te denken over wat poëzie is, en over de 
verschillen tussen proza en poëzie in de Bijbel. 

 
1.3  Debora en Barak (4:6-9) 
o Eén van de opvallende elementen in deze geschiedenis is de rol van vrouwen. De 

belangrijkste is Debora, de enige vrouwelijke rechter. Ze was trouwens niet de enige 
vrouwelijke profeet in het OT (4:4; vgl. Mirjam (Ex. 15:20) en Hulda/Chulda (2 Kon. 
22:14v)). Verderop komen we hier op terug (hst. 4 van de hand-out). 

o De rechter Debora schakelt Barak in. Hij voert die op zich prima uit, maar lijkt (te?) 
afhankelijk te zijn van Debora’s aanwezigheid en leiding (4:8). Een teken van zwakte? 

 
Vragen: 
c. Wat vind je van Baraks opstelling? Wat leren we van hem (positief of negatief)? 
d. Waaruit blijkt dat het niet positief was dat Barak niet zonder Debora de oorlog in durfde? 
e. Wat leren we uit Debora’s opmerking in 4:9?  
f. Welke vrouwen komen we nog meer tegen in Recht. 4 en 5? 
 

Hoofdpersonen in Rechters 4 en 5 
 
Israëlieten 
o Debora, profetes, vrouw van Lappidot 
o Barak, legeraanvoerder, zoon van Abinoam, uit Kedes in Naftali 
o Mannen uit de stammen Zebulon en Naftali, gemobiliseerd door Barak 
 
Kanaänieten 
o Jabin, koning, regerend te Hasor (vgl. Joz. 11:1v: voorvader Jabin) 
o Sisera, aanvoerder, gelegerd in Charoset-Haggojim 
 
Kenieten 
o Cheber, stamhoofd van familie die zich gevestigd heeft bij Kedes; afstammeling van Chobab, vermoedelijk 

de zwager van Mozes 
o Jaël, vrouw van Cheber 

 
 

[2] De geschiedenis (Rechters 4) 
 
2.1  Aanloop tot de strijd  
o In het noorden van Israël houdt zich een vijandelijk leger op, voorzien van een 

indrukwekkende cavalerie, onder leiding van Sisera.  
o Barak mobiliseert tienduizend man uit de stammen Zebulon en Naftali en trekt van Kedes 

naar de berg Tabor. In Recht. 5 lijkt het erop dat er ook kleinere aantallen uit andere 
stammen betrokken waren. 
 

Vragen: 
g. Aan welk leger herinneren de strijdwagens? 
h. Wat herinnert in Rechters 4 en 5 nog meer aan dat andere leger? 
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2.2  De strijd en de overwinning  
o Het is opvallend dat de vijanden beginnen, in zekere zin. Sisera hoort dat Barak de strategisch 

belangrijke Tabor heeft bezet, en rukt met zijn leger op langs de beek Kison (4:12,13). 
o Op het sein van Debora komt Barak met zijn divisie de Tabor af. De HEER schept 

verwarring in het leger van Sisera en de Kanaänieten slaan op de vlucht. Barak en zijn 
mannen achtervolgen de Kanaänieten tot hun garnizoen Charoset-Haggojim. Het wordt een 
volledige overwinning (4:14-16). 

 
Vragen: 
i. Waarom zijn het vaak de vijanden die beginnen? Wat is de betekenis daarvan?  
j. Welke rol vervult Debora in de strijd? Hoe had dat moeten gaan als zij er niet bij was 

geweest? Welke geestelijke les zit hierin verstopt? 
 

2.3  Sisera en Jaël  
o Het leger van de Kanaänieten is verslagen, maar er is nog een los eindje: de 

hoofdverantwoordelijke, legeraanvoerder Sisera loopt nog los rond. Die is niet met zijn leger 
mee in de richting van Charoset-Haggojim gevlucht (naar het noordwesten), maar juist naar 
het noordoosten: in de richting (nota bene) van Kedes, de woonplaats van Barak. 

o Bij Kedes woonde een zekere Cheber met zijn familie, die op goede voet stond met de 
Kanaänieten. Bij de vrouw van Cheber hoopte Sisera een veilig onderdak te vinden. 

o Wat er vervolgens gebeurt: Sisera wordt ogenschijnlijk gastvrij onthaald en verstopt in een 
vrouwentent. Maar gastvrouw Jaël brengt hem om. 

o Jaëls optreden kan vragen oproepen. Wat in ieder geval opvalt, is dat zij – ondanks mogelijke 
verplichtingen en loyaliteit aan haar stam – de kant van Gods volk kiest. 

 
Vragen: 
k. Waarom denkt Sisera bij Chebers familie veilig te zijn voor de mannen van Barak? 
l. Noem enkele redenen waarom we Jaëls optreden kunnen afkeuren. 
m. Wat is het oordeel van de Bijbel over Jaëls optreden? Probeer een paar redenen te noemen. 
n. Waarom gebruikt Jaël deze wapens (4:21)? Welke les voor ons zie je?  
 
 

[3] Het lied (Rechters 5) 
 

3.1  Hebreeuwse poëzie 
o Rechters 5 is een gedicht, poëzie en dat geldt voor grote delen in de Bijbel. Het is belangrijk 

om ons te realiseren wanneer we met poëzie te maken hebben, en wat poëzie is: dichterlijke 
taal die niet in de eerste plaats vertelt, uiteenzet, betoogt – maar emoties wil oproepen en 
overbrengen. Poëzie wil ons hart raken.   

o Hebreeuwse poëzie is anders dan Nederlandse poëzie. Het wordt gekenmerkt door 
beeldspraak, overdrijving (hyperbolen), parallellisme, herhaling. 

 
Vragen: 
o. Noem een aantal poëtische teksten in het OT. En in het NT. 
p. Waaraan herken je Nederlandse poëzie? 
 
3.2  Regels van uitleg en toepassing  
o Het is belangrijk om er bij de uitleg en toepassing rekening mee te houden als je met poëzie te 

maken hebt. O.a. vanwege beeldspraak en overdrijving is het belangrijk om niet meteen alles 
per se letterlijk te nemen, en niet te snel theologische conclusies te trekken. Voorbeelden:  
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o Verlaten’ in Ps. 22:2 moeten we anders lezen dan ‘verlaten’ in 2 Kron. 12:5b (NBG51).  
o ‘Ziek’ in Jes. 1:5,6 betekent niet letterlijk ziek.  
o ‘Een licht op mijn pad’ kan hetzelfde zijn als ‘een lamp voor mijn voet’ (Ps. 119:105).  

 
Vragen: 
q. Wat is het verschil tussen ‘verlaten’ in Ps. 22:2 en ‘verlaten’ in 2 Kron. 12:5b (NBG51)? 
r. Wat betekent ‘ziek’ in Jes. 1:5,6? Waarom deze beeldspraak? 
s. Wat is de over all strekking van Recht. 5? Wat is de les voor ons? 

 
3.3  Thema’s in het gedicht  
o We zijn terughoudend met conclusies uit hst. 5 over de gang van zaken in hst. 4. Wel zien we 

dat Debora en Barak met dit lied aandacht vragen voor bepaalde thema’s:  
o De grootheid van de HEER, zijn verlossing – tegen de achtergrond van de 

machteloosheid van het volk (5:2-11) 
o De inzet van sommige stammen tegen de achtergrond van de aarzeling en 

terughoudendheid van andere (5:12-18) 
o De bovennatuurlijke overwinning in de strijd (5:19-23) 
o Het moedige optreden van Jaël en vervlogen dromen van Sisera’s moeder (5:24-30) 

o De strekking van het gedicht is een lofzang voor de HEER (5:3), waarin zijn grote daden 
bezongen worden. Debora’s lied trekt een lijn/conclusie door naar Gods toekomst, met een 
beschrijving van zijn volk in zijn vrederijk (5:31). 

 
Vragen: 
t. Wat spreekt je bijzonder aan in dit lied? Wat komt vreemd over? 
u. Welke stijlmiddelen gebruikt Debora om de actie van Jaël te beschrijven (5:24-27)? 
v. Wat zingen Debora en Barak precies over de moeder van Sisera (5:28-30)? Wat is de 

betekenis en de bedoeling van dit gedeelte? 
 

SAMENVATTING 
Gods volk is ontrouw en de HEER geeft hen in macht van Jabin van Kanaän en zijn legeroverste Sisera. Door 
rechter Debora en Barak geeft de HEER overwinning en bevrijding.  
Baraks aarzeling (angst?) heeft wel gevolgen, maar is geen verhindering om door God gebruikt te worden. 
Naast Debora is er een heldenrol weggelegd voor een andere vrouw: Jaël.  
In het Lied van Debora lezen we een soort geestelijke verwerking van wat er in Rechters 4 gebeurd is. 

 

 

[4] Vragen over vrouwen  
 

4.1  Vrouwen in Richteren 4 en 5 
o Het is opvallend dat vrouwen de hoofdrol vervullen in deze geschiedenis: Debora die Barak 

overvleugelt, en Jaël die Sisera doodt en daarmee Barak het gras voor de voeten wegmaait. 
o Debora wordt vaak genoemd in discussies over de rol van vrouwen in de gemeente. En het is 

grappig om te zien hoe er vanuit deze geschiedenis heel verschillend geredeneerd wordt: 
1. Debora laat zien dat God net zo goed vrouwen gebruikt om leiding te geven. 
2. Het is veelzeggend dat alle rechters, op Debora na, mannen waren. Dat de HEER 

Debora riep en gebruikte voor deze overwinning, is omdat de mannen het geestelijk lieten 
afweten. Dat laat de houding van Barak duidelijk zien. 

 
Vragen: 
w. Welke van de twee conclusies vind je de beste? Waarom? 
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x. Welke lessen over het onderwerp ‘vrouwen’ trek je uit deze geschiedenis? 
y. De Heer koos twaalf mannen uit om altijd bij hem te zijn en apostel te worden. Op welke 

twee verschillende manieren kun je uit dit feit conclusies trekken? 
 
4.2  Behoedzaamheid en verdraagzaamheid 
o Er zijn in orthodox-christelijke kringen een paar onderwerpen die gevoelig liggen en waar 

veel discussie over is. Het onderwerp ‘vrouwen in de gemeente’ is daar één van. 
o Het is in de eerste plaats belangrijk om te beseffen dat dit onderwerp misschien wel een 

beetje belangrijk is, maar niet de kern of de fundamenten van het geloof raakt.  
o Als we beseffen hoe belangrijk eenheid en harmonie onder gelovigen voor de Heer zijn, dan 

moeten wij er ook zo tegenaan kijken. En dat betekent dat nadenken en spreken over ‘hete 
hangijzers’ met behoedzaamheid en bescheidenheid moet gebeuren. Geen ‘mes op tafel’, 
voorzichtig met absolute claims, beseffen dat ons kennen beperkt is. 

o Als eenheid onder gelovigen belangrijker is dan mijn overtuiging – dan betekent dat dat ik 
bereid moet zijn om een andere visie en een andere praktijk te respecteren. 

o Het mag ons bescheiden maken dat er door gelovigen die eerbiedig en serieus willen omgaan 
met de Schrift, verschillend gedacht wordt over veel onderwerpen. 

 
Vragen: 
z. Noem nog een paar hete hangijzers onder gelovigen. 
aa. Noem een paar effectieve manieren om een discussie op scherp te zetten. 

 
4.3  Vragen en handvatten 
o Vragen over de rol van de vrouw gaan in onze tijd niet over rechterschap. Voorbeelden: Mag 

een vrouw preken? Kan een vrouw oudste zijn? Etc.  
o Bij dit soort onderwerpen is het belangrijk om niet te snel conclusies te trekken uit 

geïsoleerde teksten, maar teksten te lezen tegen de achtergrond van de hele Schrift. 
o Voorbeelden uit het OT en het NT vragen om behoedzaamheid. We leren ervan, maar het is 

niet altijd duidelijk dat ze bedoeld zijn om ons te vertellen wat wel en niet de bedoeling is. Ze 
zijn in ieder geval beschrijvend, niet per se voorschrijvend. 

o Iets vergelijkbaars geldt voor teksten in het NT (1 Kor. 14:34v; vgl. 11:5v; 1 Tim. 2:11v). Het 
is voor ons niet makkelijk uit te maken in hoeverre een geïnspireerde auteur met zijn 
aanwijzingen aansluit bij de situatie en cultuur van toen, en in hoeverre het om een 
openbaring van Gods bedoeling ‘voor alle tijden’ gaat. Hoe dan ook bevatten deze teksten 
belangrijke lessen voor ons; alleen moeten we misschien soms een laagje dieper lezen dan de 
letterlijke betekenis. 

o Wat het antwoord op bovenstaande vragen ook zal zijn, we ontdekken in het NT dat de Heer 
– vaak revolutionair ten opzichte van de cultuur – een bijzondere plaats had voor vrouwen. 
In zijn nabijheid en in zijn gemeente. 

 
Vragen: 
bb. Welke conclusie zou je trekken uit 1 Tim. 2:11v. Welke (heel andere) conclusie kun je hier 

ook uit trekken? 
cc. Wat is – in dit verband – bijzonder in Luk. 10:38-42 (vgl. Hand. 22:3)? 
dd. Welke conclusie kun je trekken uit 1 Tim. 3:11? En uit Rom. 16:1? En uit Hand. 18:24-26? 
ee. Wat is een verstandige aanpak als de Schrift zwijgt over een bepaalde vraag (bijvoorbeeld: 

Mag een vrouw het avondmaal bedienen?)? 
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[5] Huiswerk: voorbereiding voor 11 maart 2020 
 
Rechters studie 3: Gideon & Abimelek 
We gaan verder lezen in Rechters. We denken na over een bijzondere rechter, Gideon, en over 
zijn erfenis – onder andere het optreden van Abimelek. 
o Lees Rechters 6-9.  
o Wat is bekend, wat is onbekend? Wat spreekt je aan, wat lijkt vreemd? 
o Noteer wat je opvalt. Denk na over de sterke en zwakke kanten van Gideon en van 

Abimelek. In hoeverre heeft Gideons optreden dat van Abimelek beïnvloed? 
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