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RICHTEREN 4 en 5 (2)

Richteren een grotere rol speelt
dan de machten van al die
vreemde volken die Israël
binnenvallen. Met die vijand
kan steeds worden afgerekend.
Er is zelfs sprake van lange
tijden “rust”. Maar steeds weer
steekt de zonde de kop op. Die
is moeilijker weg te krijgen dan
de andere aanvallers.
De zonde steekt
steeds de kop op

De vorige keer hebben we een
begin
gemaakt
met
de
behandeling
van
de
geschiedenis uit Richteren 4 en
5. We zagen, hoe koning Jabin
uit Hazor het Noorden van
Israël veroverde. Dat was
opnieuw een straf. Want het
was slecht gesteld met het
geestelijk leven van de kerk. Na
een paar generaties was de
HERE ver uit beeld geraakt.
macht
Je kunt ook zeggen dat de
macht van de zonde in het boek

In Openbaring 13 krijgen we
daar een heel duidelijk beeld
bij. Lees de eerste drie verzen
van dat hoofdstuk. Je ziet, dat
de dodelijke wond aan één van
zijn koppen geneest. Je kunt de
macht van het kwaad een slag
toebrengen. Maar er is veel
voor nodig om het beest zelf te
vernietigen. Zo is het ook met
de zonde in het leven van de
kerk. De zonde doet grote
schade.
Ook in die tijd had de HERE
Zijn volk daar ernstig voor
gewaarschuwd. God had ook
verteld wat het volk daartegen
doen kon. De kerk moest dicht
bij God en Zijn woorden en
geboden blijven leven. Maar het
werd in de begintijd daar in
Kanaän al wel duidelijk dat daar
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een andere Geest voor nodig
was.

alleen te achtervolgen wat voor
God op de vlucht is geslagen.

Debora
De profetes Debora hield zitting
tussen Rama en Bethel,
volgens Richteren 4: 5. Daar
sprak zij recht en van daaruit
gaf zij leiding.

Barak
Over Barak kunnen we niet
zoveel vertellen. We weten dat
zijn naam iets betekent als:
“bliksem”. Hij is generaal van
het leger in het Noorden en
komt uit de stam Naftali. Op het
kaartje
op
de
volgende
bladzijde zie je de namen weer
terug. Het is niet zo’n wonder
dat juist hij door Debora wordt
ontboden. Het gevaar komt ook
uit het noorden. Het ligt voor de
hand dat de stammen Zebulon
en
Naftali
hun
legers
samenroepen om tegen Jabin
te vechten. Zo staat het er ook:

Terwijl we de vorige keer vooral
nadruk hebben gelegd op de
geestelijke armoede in Israël,
komt nu de nadruk te liggen op
de vernedering van Jabin en
Kanaän. Vrouwen spelen een
hoofdrol bij de nederlaag. De
overwinning zelf is er alleen
voor de HERE. Barak hoeft

“Zij nu ontbood Barak, de zoon
van Abinoam uit Kedes in
Naftali en zei tegen hem: Heeft
de HERE, de God van Israël,
niet gebo-den:
ga heen, trek
naar de berg
Tabor
en
neem met u
tienduizend
man Naftalieten en Zebulonieten.Ik zal aan de beek Kison
Sisera, de krijgsoverste van
Jabin, naar u toe voeren met
zijn strijdwagens en zijn troepen
en Ik zal hen in uw macht
geven?”
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Barak gaat dus niet alleen. God
staat om zo te zeggen bij de
beek Kison al te wachten. Maar
weer komt de slappe houding
van die dagen naar voren.
Barak wil niet zonder Debora
de strijd aanbinden!

Overwinning
In het dal bij de beek Kison
trekt Sisera zijn legers samen.
Over hem zelf zullen we het
een volgende keer hebben,
Deo Volente. Hij heeft de
negenhonderd ijzeren strijdwagens bij zich en is vast van
plan om de legers van Debora
en Barak vernietigend te
verslaan. De plek lijkt er
gunstig. In het beekdal kunnen
de wagens over een vlakke
grond rijden. Het gebied wordt
ook wel “de vlakte van Jizreël”
genoemd. De overwinning lijkt
daarom al binnen. Het is een
erg slechte plek om tegen een
leger met strijdwagens te
vechten!

Wonderlijk, hoe de HERE juist
op zulke momenten en in die
omstandigheden zijn grote
macht en majesteit laat zien.
het verloop van de strijd zelf
lezen we in hoofdstuk 4 niet.
Maar in hoofdstuk 5 bezingt
Debora wat er gebeurd is: “De
beek Kison sleurde ze mee. De
aloude beek, de beek Kison –
ga voort, mijn ziel, met kracht! –
toen dreunden de hoeven der
paarden van het wilde jagen
dier dapperen.”

In dichterlijke taal beschrijft
Debora hier, dat God de beek
Kison liet overstromen. Je kunt
je voorstellen wat er gebeurt,
als een dal vol water komt te
staan.
De
paardenhoeven
glijden uit, de wielen van de
strijdwagens slippen en komen
niet vooruit. Kortom, het werd
een chaos in dat dal. De orde
was uit het leger. Barak hoefde
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het alleen maar af te maken.
Letterlijk en figuurlijk. Je ziet
Sisera daarom ook te voet
verder vluchten. Hij heeft niets
aan zijn enorme wagenpark!
Kracht
Het gaat precies zoals Debora
heeft mogen profeteren. Israël
leert opnieuw de macht en de
majesteit van de HERE kennen.
De God van Israël geeft een
doortocht door de zee, Hij geeft
brood uit de hemel en water uit
de rots. Als de kerk daar naar
had gekeken in plaats van naar
die ijzeren strijdwagens van de
vijand, dan had het misschien
meer moed gehad.
Maar Israël was in die dagen
blind voor de grote macht van
de HERE. Dat komt ervan, als
je ogen getrokken worden naar
wat de wereld laat zien. dan
raakt
je
hart
vol
van
bewondering voor de macht, de
wijsheid en de rijkdom van de
wereld om je heen.
Toch geeft God ook in die
dagen nog redding. Het is
tegelijk een waarschuwing en
een oproep.
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BESPREKING
1. Hoe past het beeld van het beest uit Openbaring 13 in wat de HERE belooft
in Genesis 3: 15?
2. Welke schade brengt de zonde? Praat door over: “de zonde maakt meer
kapot dan je lief is”
3. De geschiedenis van Debora en Barak laat zien dat de HERE voor het volk
uitgaat. Helpt God zijn kerk nog altijd zo direct?
3. In Tsjechië ligt ook een stad Tabor. Zoek eens op door wie die stad gesticht
is. Waarom zouden ze in die tijd deze plaats zo genoemd hebben?
4. Zebulon en Naftali worden wel meer genoemd in de bijbel. Lees Jesaja 8: 23
– 9: 1. Over welke toekomst heeft Jesaja het? Wie is later vanuit het Noorden
licht komen brengen?
5. Jezus Christus zegt: Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Hoe
groot denken we van die macht? Wat blijkt daarvan uit de manier waarop we
leven en vertrouwen?
6. God geeft door de manier waarop de overwinning plaatsvindt een
waarschuwing. Hij roept ook opnieuw op. Kijk je zo ook naar het kruis van de
Here Jezus?
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