
Bijbelstudie materiaal kerkdienst 19 juli 
Lees de eerste twee hoofdstukken van Rechters. Hiermee is het scenario voor de rest van het                
boek getekend. In het hele boek Rechters is een neerwaartse spiraal zichtbaar, met dit zinnetje               
als refrein: “in die tijd was er geen koning in Israël; iedereen deed wat in zijn eigen ogen                  
goed was.” Telkens weer is er een oordeel van God tegen het volk, omdat het volk andere                 
goden dient. Dan bidt het volk tot de Heere om hulp, en ontvangt het een rechter. Er is een                   
tijd vrede, en dan begint het weer van voren af aan. De perioden van vrede en voorspoed                 
worden echter wel steeds korter, tot we aangekomen zijn bij het gruwelijke einde van het               
boek. De laatste hoofdstukken vormen een illustratie van hoe ver Israël wel niet gevallen is               
en kaderen meteen het boek Ruth in. 

1. Het is interessant om de verschillende grote en kleine rechters duidelijk van elkaar te              
onderscheiden en bij hen eens een soort CV te schrijven. Je zou dat ook bij Gideon                
kunnen doen, alleen of met je hele gezin. Wie was hij, uit welke stam kwam hij, en                 
waarom is dat belangrijk? Welke vijanden waren er in zijn tijd (want dat verschilt),              
waar kwamen die vandaan, welke stammen vechten er mee, en hoe onderscheidt hij             
zich van andere rechters? 

1. Hoe komt hij eigenlijk aan de naam Jerubbaäl? 
2. Waarom heten de rechters eigenlijk ‘rechters’ en wat is het verschil en de             

overeenkomst met onze tegenwoordige rechters? 
2. In Rechters 6 ontvangt Gideon twee keer een wonder van de Heere. Als je dat               

hoofdstuk nog eens leest, wat valt je dan op? Wat vertelt het over God en over de                 
omgang met Hem? 

1. Hoe gaan wij om met tekenen en wonderen? Zijn die er nog en hoe dan? We                
zouden soms maar wat graag een briefje in de brievenbus vinden waarop            
precies staat wat we moeten doen, afzender God. Hoe herken jij de leiding van              
God in je leven? Moeten wij ook maar ‘onze dekentjes uitgooien’, of hebben             
alle leiding die we nodig hebben in de Schrift? 

3. Dat wie bang is weg mocht, komt uit de goddelijke krijgswetten uit Deuteronomium             
20. Wat vindt je er van dat er goddelijke krijgswetten waren? Waarom waren die              
nodig? Waarom doen die er toe en waarom heeft God die gegeven? 

4. De ‘selectieprocedure’ van God met betrekking tot de mannen van Gideon was wel             
wat raar. Sommigen zeggen dat degenen die gingen liggen om te drinken banger             
waren dan de rest, omdat ze zich een kleiner doelwit maakten. Anderen menen dat              
degenen die half bleven staan alerter waren dan de rest. Wat vind jij? Doet de               
procedure er toe, of gaat het om de uitkomst? 

5. Gideon is dus bang en twijfelt. Kennelijk is het mogelijk de Heere te dienen, maar               
tegelijkertijd bang en vertwijfeld te zijn. Hoe zit dat bij jou? In dit verband zou je ook                 
uit de Dordtse Leerregels, het eerste hoofdstuk, artikel 16 kunnen lezen. 

6. Het refrein uit Rechters: “in die tijd was er geen koning in Israël; iedereen deed wat in                 
zijn eigen ogen goed was.” De zoon van Gideon heet “Abimelech”, lezen we in              
Rechters 8. Die naam betekent ‘mijn vader is koning’, maar dat was Gideon toch              
helemaal niet?! Hoe kan dat? 

1. Gideon laat later nog een priestergewaad maken, wat heel het volk kwam            
vereren, en hij had een grote harem (Dt. 17:17). Gideon was dus bepaald geen              
heilige! Wat vertelt je dat over hoe de Heere met mensen werkt? Hoe zie je               
hier de neerwaartse spiraal in Rechters in? 



7. Waarom werd Israël door de Midjanieten verdrukt, en kun je dat ook vergelijken met              
onze situatie? Werkt God nog steeds zo, en moeten we Zijn oordelen opmerken in wat               
ons overkomt? In het coronavirus, in de kerken die leeglopen, in de droogte, en ga zo                
maar door? 

1. Wat herken je in onze tegenwoordige situatie van Rechters? Merk jij ook            
spanning wanneer je omringt wordt door allerlei mensen die iets anders           
geloven en hoe ga je daar mee om?  

8. Wat laat de neerwaartse spiraal zien van God Zelf? Hoe loopt dit toe naar Christus en                
hoe past dit in het heilshistorische perspectief van Rechters? 

 


