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Inleiding op lezing Rechters 5 vs 1 t/m 11, 24 t/m 27 

 

Afgelopen week was een week van herdenken en vieren, de dagen van 4 en 5 mei.  

Terecht blijven dit belangrijke dagen, waarop steeds weer die verhalen klinken over wat vrijheid 
betekent. Die ons ook laten beseffen wat het betekent om niet vrij te zijn.  

Verhalen van moed, van hoop en van diepgewortelde liefde die soms offers vraagt. 

Vandaag sluiten we aan bij dat thema. We lezen straks een tekst uit de brief aan de Galaten, waarin 
dat begrip vrijheid centraal staat.  

Dit jaar was er extra aandacht voor verhalen van vrouwen, de rol die zij speelden in de strijd voor 
vrijheid. Daarom klinkt vandaag ook een verhaal uit de Bijbel, een verrassend verhaal dat onze 
blijvende aandacht verdient. Een verhaal en een lied waarin vrouwen de hoofdrol spelen. Deborah en 
Jaël. 

Voordat we stukjes uit het lied van Deborah horen, uit het boek Rechters: het verhaal in vogelvlucht. 

Hoofdstuk 4 en 5 uit het boek Rechters vormen een tweeluik. Hfdst 4 vertelt het verhaal, hfdst 5 is 
een lied van bevrijding.  

Het grotere plaatje is dat van het volk Israël, dat bevrijd is uit de slavendienst in Egypte. Na hun lange 
tocht door de woestijn zijn ze nu in het beloofde land aangekomen, Kanaän. Maar hier hebben ze te 
maken met vele andere volken die hier wonen, en het is een aaneenschakeling van verhalen over 
oorlogen en geweld. Het zijn geen gemakkelijke verhalen, maar dat zijn verhalen over oorlog nooit. 
En juist daarom is het wel goed om je in die verhalen te verdiepen, juist om na te denken over oorlog 
en vrijheid, vragen en verhalen van alle tijden. Verhalen over hoe we als mensen ons steeds weer 
laten vastzetten en verstrikken in onvrijheden en geweld, en hoe we van daaruit onze vrijheid steeds 
moeten bevechten. 

In Rechters 4 komt de dreiging van koning Jabin van Kanaän, en zijn machtige legeraanvoerder Sisera. 
Ze hebben 900 ijzeren strijdwagens, wordt er gezegd, niet te verslaan. Verrassend genoeg komt dan 
Debora in beeld, een vrouw, tegen alle culturele verwachtingen in, zij is rechter over Israël en 
profetes. Zij staat op en geeft Barak als legeraanvoerder de opdracht de strijd aan te gaan. Barak is 
bang en durft niet te gaan zonder Debora. Zij gaat mee en het leger van Sisera wordt verslagen, maar 
hij zelf vlucht. Hij komt terecht in de tent van Jaël. Zij sust hem in slaap en doodt hem, een tentpin 
door zijn hoofd. Dan zingt Debora dit lied. 

Lezing Rechters 5 

 

Lezing Galaten 5 vs 1, vs 13 t/m 16 

 

 

 



Overdenking 

 

Overstem met je verhalen het geklets bij de bronnen. Ik vind dat een prachtige zin uit Debora’s lied. 
Vertel die verhalen, luister naar al die stemmen, die echt iets te zeggen hebben. Dankbaar voor 
mensen die de moed hebben op te staan, risico te nemen, omdat ze geloven in vrijheid. Debora 
verbindt de bevrijding ook met God. Zo, in vertrouwen op God, voelt zij zich geroepen tot vrijheid. 
Vrijheid om te spreken en te handelen. 

Debora staat op, en durft het op te nemen tegen een legermacht die eigenlijk veel te groot lijkt. Ze 
vuurt anderen aan hetzelfde te doen. We lezen in het verhaal niet hoe zij als vrouw op deze 
bijzondere en invloedrijke positie terecht is gekomen, we lezen wel hoe zij deze positie benut. In 
vertrouwen op God, en tot zegen voor het volk.  

En dan is daar die andere vrouw, Jaël. Sisera vlucht naar haar toe, want, wordt er gezegd, er is een 
bondgenootschap tussen 2 families, de familie van koning Jabin van Kanaän, en de familie van 
Cheber, de man van Jaël. 

Okay…een bondgenootschap. Maar in dat geval zou je verwachten dat Sisera aanklopt bij Cheber, als 
hoofd van de familie. Het is heel raar en ook ongepast dat hij naar Jaël vlucht, diens vrouw. 

Waar veel uitleggers hier op wijzen, in dit stukje verhaal, is hoezeer hier iets onder de oppervlakte 
ligt dat in zoveel oorlogen aan de orde is. De gruwelijke manier waarop vrouwen slachtoffer worden 
gemaakt van verkrachting in oorlogssituaties. Het zijn verhalen die vaak niet als eerste worden 
verteld, omdat ze vaak zijn omgeven met gevoelens van schaamte. En toch duiken die verhalen op, 
altijd als er sprake is van geweld en strijd. Die verhalen zijn er uit de Tweede Wereldoorlog, van 
verschillende legers die zich hieraan schuldig maken. Ze zijn er uit Bosnië, uit Rwanda, Congo, en 
onnoemelijk veel meer, en er zullen ook veel van die verhalen nog nooit verteld zijn.  

In dit verhaal zou het wel eens heel goed kunnen zijn dat Jaël zo’n vrouw is, die heel eufemistisch 
troostmeisje wordt genoemd, denk aan de Tweede Wereldoorlog en Japan. Troostmeisjes, meisjes 
verkracht door soldaten.  

Een legeraanvoerder komt niet zomaar de tent van een vrouw binnen. Hij lijkt er kind aan huis te zijn, 
wacht niet op de gastvrijheid van Jaël om hem iets te drinken aan te bieden maar vraagt er zelf om. 
Jaël geeft hem melk te drinken uit een melkzak, en dekt hem toe onder een deken. Als een klein kind, 
misschien. Maar je zou ook hier seksuele verwijzingen kunnen lezen: melk uit een melkzak, de borst 
van een vrouw, en toegedekt, om zijn naaktheid te bedekken.  

Als hij slaapt pakt ze een hamer en een tentpin en doorboort hem. Dood valt hij aan haar voeten 
neer. Gruwelijk en wreed, maar wie zal hier de eerste steen gooien, als zij het recht in eigen hand 
neemt? Wraak neemt voor al zijn gruwelijkheden en het geweld dat in zijn spoor meekomt? Zij, die 
geen deel uitmaakt van het volk Israël, staat op, tegen geweld, tegen verkrachting, tegen 
machtsmisbruik. Geroepen tot vrijheid.  

Zo noemt Debora Jaël de beste van alle vrouwen. Bondgenoot in de strijd tegen het kwaad, 
bondgenoot voor de vrijheid, in naam van God. Een vrijheidslied, waard om tot klinken te brengen 
ook vandaag, als oproep om ook zelf op te staan voor vrijheid, en vrij te zijn. 

Wij zijn allemaal geroepen om vrij te zijn, lazen we in Galaten 5. Vrijheid is een kernwoord in de 
Bijbel en de christelijke traditie. Van de bevrijding van het volk Israël uit Egypte tot de vrijheid die 
Christus ons geeft. En tegelijkertijd, heel paradoxaal, is vrijheid niet waaraan veel mensen denken als 



ze denken aan geloven en aan kerk, aan religies, ook andere religies. Eerder het tegendeel. Geloof en 
religie worden vaak verbonden met beelden van onvrijheid. Geloven beperkt je vrijheid, er wordt je 
iets opgelegd. Regels, je moet van alles. En uitsluiting, je kunt of mag niet zijn wie je bent, hoe je je 
voelt. Geloof voelt als beklemmend. Dit is iets om serieus te nemen. Wat gebeurt er toch, dat we 
blijkbaar steeds weer vastraken, in oordelen, in vaststaande overtuigingen. En hoe komen we daaruit 
los, en vinden we de vrijheid terug van het evangelie, de vrijheid die ons is gegeven, een geschenk, 
en waartoe we ook zijn geroepen. 

In feite zie je lijn ook in de Bijbel steeds terugkomen. Als een soort beweging van vrijheid naar 
onvrijheid, en terug naar vrijheid. Zoals het volk Israël, dat van vrijheid terecht komt in onvrijheid, in 
geweld, in onrecht, en de oriëntatie op het goede verliest. Los van God. Tot er weer mensen opstaan 
die dit aanwijzen, profetisch, en een beweging in gang zetten de andere kant weer op. Een soort 
terugkerend patroon.  

Ik ben benieuwd hoe dat voor jou is. Hoe voor jou geloven voelt, en die roep tot vrijheid. Een ruimte 
die zich voor je opent, of juist een beklemmende kooi waarin je gevangen zit, waarin je je beperkt 
voelt, in denken, in handelen, waaruit je je eigenlijk zou willen ontworstelen.  

Wat ik zie, bij de mensen die de moed hebben op te staan tegen onvrijheid en onrecht, mensen zoals 
Debora en Jaël, maar ook zoveel mensen van wie we de afgelopen week weer de verhalen hoorden, 
is dat het mensen zijn die vrij zijn in hun denken, die de moed hebben zich niet in een keurslijf te 
laten drukken van onderdrukking en indoctrinatie. Niet onder een slavenjuk, in de woorden van de 
Galatenbrief. Het zijn mensen die zich niet laten leiden door angst. Die risico’s nemen. Die niet zozeer 
vechten voor hun eigen vrijheid en veiligheid, maar voor die van anderen, voor het grotere geheel. 
Mensen die bereid zijn offers te brengen.  

In dat opzicht zijn het mensen die op Jezus lijken. Hij die tot het uiterste ging, en die ons voorhoudt 
dat je, als je je leven wilt behouden, het moet verliezen. Dat leven vraagt om overgave.  

Leven in vrijheid, zoals dat in Galaten beschreven wordt, is niet: je eigen vrijheid bevechten, je eigen 
ruimte claimen, afbakenen. Vrijheid wordt verbonden met liefde. Liefde voor elk ander mens. Liefde 
die geworteld is in God, in Christus, en in die liefde opent zich de ruimte van het leven.  

Dat is ook wat ik zie bij die mensen die opstaan voor de vrijheid. Je ziet mensen bij wie die vrijheid en 
die moed voortkomen uit hele diepe wortels. Mensen die zich laten leiden door een sterk geloof in 
het goede, in waarheid en recht. Mensen geworteld in de liefde. Geen mensen die met alle winden 
meewaaien, zogenaamd vrij en ongebonden, want dat is een schijnvrijheid, die nergens toe leidt.  

Als ik dan weer nadenk over geloof en religie en wat dan vrijheid is, dan heeft dat voor mij alles met 
die wortels te maken, die bronnen waaruit je put. We helpen elkaar niet als we steeds weer die 
hekjes en piketpaaltjes proberen te plaatsen en te verplaatsen, van wat de grenzen zijn waar je 
eigenlijk niet overheen moet gaan, wie binnen en wie buiten de hekjes leeft, of precies op het randje. 
Geloven heeft voor mij veel meer te maken met die wortels, en de bronnen van waaruit je je laat 
voeden, waar je je door laat leiden. Je diepste geloof en overtuigingen, die richting geven aan je 
leven. Is dat onvrijheid? Ik denk het niet. Ieder mens heeft de vrijheid om die keuze te maken, om je 
te willen en durven verbinden aan die wortels, ook de wortels van het geloof. Om daaruit te leven, 
niet als een slavenjuk, maar als een geschenk dat je in vrijheid en met dankbaarheid ontvangt. Dat is 
een gerijpt geloof, waarin je niet meer de wegen van anderen volgt, maar zelf in verbinding met God 
en zijn liefde die keuze te maakt, om uit die wortels te leven. 



Om vanuit die wortels steeds weer je keuzes te maken. Tegen welke onvrijheid en welk onrecht jij 
opstaat, je uitspreekt. Waar jij geroepen bent op te staan voor de vrijheid van een medemens. Wat jij 
kunt doen, om oorlog en geweld tegen te gaan, om bij te dragen aan vrede. Welke offers jij bereid 
bent te brengen, voor de vrijheid, uit liefde. 

Jezus geeft dat zijn leerlingen mee, en via hen ook ons, in die laatste woorden voor zijn hemelvaart, 
opgetekend in Johannes 15. Blijf in mijn liefde, zegt hij. Ik heb jullie liefgehad, en blijf nu leven uit die 
liefde. Prachtige woorden om deze week mee in te gaan. Blijf in die liefde, diepgeworteld, en als een 
vrij mens. 

Amen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


