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Inleiding 
 
Terugblik op Jozua 
 
Herhaling van de aspecten die een rol spelen bij de gewelddadige inname van het land Kanaän 
(zie aantekeningen Jozua): 
 
1. Het land behoort de Heer God toe. 
2. Het is de strijd van de Heer. 
3. Het geweld staat in het teken van het oordeel. 
4. Het geweld werd uitgevoerd volgens bepaalde (rechts)principes. 
5. Er was voldoende mogelijkheid tot bekering. 
6. De volken wilden tegen Israël strijden. 
 
Verschillende redenen waarom God toch toestond dat er heidenen achterbleven in het land:1 
 
- Om Israël te straffen (Ri 2:3, 20, 21). 
- Om Israël te toetsen (Ri 2:22; 3:4). 
- Om Israël vertrouwd te doen worden met strijd (Ri 3:2). 

Mijns inziens is dit geen doel op zich, maar een gevolg van de ongehoorzaamheid van het 
volk en daarmee dus een straf/toetsing. 

- Om het volk Israël te behoeden dat het land te snel een hindernis zou worden (Dt 7:22). 
Mijns inziens wordt in het betreffende gedeelte bedoeld dat de verdrijving van de heidense 
volken zeker, maar geleidelijk zou gebeuren. Dit is iets anders dan dat er heidense volken 
achterblijven in het land (definitievere situatie). Vergelijk Dt 7:22 met Ex 23:29-30 waar 
de Heer God zegt dat Hij de heidense volken niet in één jaar voor Israël zou verdrijven. 

 
 
 
 

                                                
1 Expository Outlines on the Old Testament, Wiersbe (p 231) 
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Inhoud en thematiek Richteren 
 
De donkere middeleeuwen van Israël2 
Sleutelwoord: kwaad (14 keer) 
Sleutelvers: ‘ieder deed wat goed was in zijn ogen’ (Ri 17:6; 21:25) 
 
Korte schets van de situatie en tijde van het boek Richteren 
- Richteren is een specifieke periode in de geschiedenis van het volk Israël (Ru 1:1; 2Sm 

7:11; 1Kr 17:10). 
- Duur van de richterenperiode: wanneer de jaren die genoemd staan in het boek 

ruwweg worden opgeteld, dan kom je uit op ongeveer 500 jaar. 
- Hd 13:20 (SV) ‘omtrent 450 jaar gaf Hij hun richters’ 
- Enige overlap kan plaatsgevonden hebben. De richters hadden verschillende 

‘werkgebieden’: Debora en Gideon in het noorden, Ehud en Othniël in het 
zuiden/zuidoosten, Jefta ten oosten van de Jordaan, Simson in het zuidwesten. 

- Situatie in het land: de Israëlieten verbleven in het gebergte, de holen en de burchten. Wat 
een tegenstelling ten opzichte van de belofte die de Heer God had gedaan over de inname 
van het land als erfdeel (Ri 6:2). 

- Indeling van het boek:  
1. Proloog: hoofdstuk 1:1 tot en met hoofdstuk 3:3 

- Opvallend is het ontbreken van de stem van de Heer. 
- Nm 1:1 ‘de Heer sprak tot Mozes’ 
- Jz 1:1 ‘de Heer sprak tot Jozua’ 
- Ri 1:1 ‘de Israëlieten vroegen de Heer’ 

- Hiermee wordt gelijk al het ontbreken van sterk leiderschap ten tijde van 
het boek Richteren getypeerd. Er is niemand die weet wat de Heer wil en 
daar vervolgens naar handelt. 
De heidense volken ‘ruiken hun kans’ wanneer zij zien dat de sterke leider 
ontbreekt en het volk steeds meer beïnvloed raakt door de heidense volken. 
De verlokking van Kanaän bestonden uit de vaardigheden van de 
landbouw, waar Israël helemaal geen ervaring mee had en uit de gemengde 
huwelijken met de ‘dochters des lands’. 

- Het is overigens niet vreemd dat Juda als eerste moet optrekken. Dit is 
uiteindelijk de ‘koninklijke stam’ (vgl. Gn 49:9-12). 

- Van overwinningskracht naar compromis 
- Een serie overwinningen geboekt door de Heer (Jozua) wordt vervangen door 

een serie compromissen gemaakt door een ongehoorzaam volk (Richteren). 
- De opdracht van de Heer God was duidelijk: de volken verdrijven en de 

afgodsbeelden vernietigen (zie o.a. Nm 33:51-53) 
- De praktijk van het volk was echter tegenovergesteld: 

1. Het lukt de Israëlieten niet om de Kanaänieten te verdrijven (Ri 1:27). 
2. De Israëlieten leggen zich erbij neer dat zij de Kanaänieten niet hebben 

verdreven en deze volken blijven dus gewoon in het land wonen (Ri 1:28). 
3. De Kanaänieten worden verplicht tot herendienst (Ri 1:28, 30). 
4. Het instellen van een herendienst was voor de Israëlieten misschien een 

voordelige situatie (het leverde prestige en economisch gewin op), maar het 
was in strijd met de opdracht van de Heer God. 

                                                
2 Scofield Bible Course 
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5. De Kanaänieten wonen temidden van de Israëlieten (de stammen Efraïm en 
Mannasse; Ri 1:29, 30). 

6. De Israëlieten (de stammen Aser en Naftali) wonen temidden van de 
Kanaänieten (Ri 1:32, 33). 

7. De Amorieten dringen de Israëlieten (de stam Dan) de bergen in (Ri 1:34). 
 

- De verplaatsing van de Engel des Heren van Gilgal (het basiskamp voor de 
overwinningen onder Jozua) naar Bochim (‘plaats van geween’), zie Ri 2:1. 

- Vicieuze cirkel begint met de dood van Jozua en van de oudsten die hem 
overleefden.  
1. Zolang er leiders waren die het grote werk van de Heer gezien hadden, diende 

het volk de Heer (2:7). 
2. Daarna kwam er echter een ander geslacht dat de Heer niet kende, noch het 

werk dat Hij gedaan had (2:10).  
Geen goed onderwijs uit het woord van God/over de grote daden Gods leidt 
onherroepelijk tot achteruitgang. 

3. Gevolg: zij deden wat kwaad was, verlieten de Heer en liepen andere goden 
achterna (2:11-12, 17 ‘zij haasten zich om af te wijken van de weg van hun 
vaderen’). 

4. De Heer gaf hen in de macht van plunderaars en het volk kwam in grote 
benauwdheid (2:14-15). 

5. Dan verwekte de Heer richters en Hij was met de richter (2:16-18). 
6. Echter ook naar de richters luisterde het volk niet (2:17). 
7. Met de dood van de richter begonnen zij weer verderfelijk te handelen (2:19). 
8. Daarom zal de Heer geen volken meer voor Israël uitdrijven (2:21), namelijk 

om het volk Israël op de proef te stellen (2:22). 
 

2. Hoofdgedeelte: 3:5 tot en met hoofdstuk 163 
 

 Naam Bijzonderheden Geestvervulling Verdrukker Schriftgedeelte 
1 Othniël Bloedverwant van Kaleb Ja (3:10) Mesopotamië 3:7-11 
2 Ehud Linkshandig - Moabieten 3:12-30 
3 Samgar Ossestok - Filistijnen 3:31 
4 Debora Enige vrouw - Kanaänieten 4-5 
5 Gideon Vroeg om teken Ja (6:34) Midianieten 6-8 
 Abimelek Broedermoordenaar Boze geest (9:23) - 9 
6 Tola - - - 10:1-2 
7 Jaïr 30 zonen, 30 steden - - 10:3-5 
8 Jefta Voorbarige belofte Ja (11:29) Ammonieten 10:6; 11 
9 Ibzan 30 zonen, 30 dochters - - 12:8-10 
10 Elon - -  12:11-12 
11 Abdon 40 zonen, 30 kleinzonen - - 12:13-15 
12  Simson Nazireeër Ja (o.a. 13:25) Filistijnen 13-16 

 
Heeft Jefta echt zijn dochter geofferd (Ri 11:30-40)? Ik geloof van niet! 
- Zijn belofte bestond uit ‘hetgeen mij de deur van mijn huis tegemoet komt, … zal 

de Heer toebehoren’. In de verwachting dat dit een dier zou zijn, voegde hij er aan 
toe ‘en ik zal het ten brandoffer brengen’ (Ri 11:30). 
De Levieten behoorden de Heer ook toe (Nm 3:12) en zij werden zeker niet 
geofferd. 

                                                
3 Scofield Bible Course 



 
Evangelische Toerusting School  ETS0108 Richteren  

J.M. Zwart Pagina 4 van 9 april 2007 (v 1.0) 

- De Heer God had het offeren van kinderen expliciet verboden (o.a. Lv 18:21, Dt 
12:31) 

- De nadruk ligt in de afloop van het verhaal op het maagdschap van de dochter (Ri 
11:37-40). Het lijkt er sterk op dat aan de toewijding op deze manier vorm is 
gegeven. 

- Er wordt nergens in het verhaal vertelt dat Jefta daadwerkelijk zijn dochter offerde. 
 

3. Aanhangsels: hoofdstuk 17 tot en met 21 
- Twee verhalen die een dieptrieste schets geven van de afvalligheid van het volk 

Israël. Qua chronologie horen deze verhalen ergens tussen de andere verhalen uit 
het boek Richteren in. 

- Miserabele toestand van het priesterschap  
- Bedoeling van het priesterschap (zie aantekeningen Leviticus): 

In Numeri 3 lezen wij hoe de Heer God de Levieten zelf neemt uit de Israëlieten in plaats van 
de eerstgeborene (vs 12) en zij zullen in dienst van de priesters staan (vs 6). Het priesterambt 
zelf was uitsluitend voorbehouden aan Aäron en zijn zonen (Ex 28:1). De Levieten stonden in 
dienst van de priester en moesten zorgdragen voor het gerei van de tabernakel. Hen was echter 
expliciet verboden om tot het gerei van het heiligdom en het altaar te naderen (Nm18:3). Dit 
was uitsluitend toegestaan aan de priesters. 

- Gideon maakt een efod (Ri 8:22-35), die alleen gedragen mocht worden door 
de hogepriester (Ex 28:6; Lv 8:7). 
- Vergelijk het gouden kalf (Ex 32) 
- Gemaakt van de ringen (Ri 8:24 vgl. Ex 32:2), die geassocieerd worden 

met afgoderij (vgl. Gn 35:1-4). 
- Levieten 

- Uit de stam van Juda (Ri 17:7)4 
- Misschien kwam zijn moeder uit de stam Juda 
- Misschien woonde hij in het gebied van de stam Juda 
- Misschien was hij een onrechtmatige Leviet (vgl. de daad van 

Jerobeam, 1Kn 12:31) 
- Rondtrekkend , terwijl de Heer had bevolen dat de Levieten een eigen 

gebied moesten krijgen (Nm 35: 1-8). 
- Onrechtmatig priesterschap 

- Een leviet die priester wordt (Ri 17:12) 
- De zonen van Mozes die priester worden (Ri 18:30) 

- Misstanden ten tijde van de zonen van Eli (1Sm 1-4) 
 
Profetisch karakter van het boek Richteren 
 
De Koning komt! 
Om de boodschap van het donkere boek Richteren te begrijpen, is het goed om voor en na het 
boek te kijken.  
- Vlak voor het boek Richteren zien wij hoe Mozes in Deuteronomium 17 expliciete 

aanwijzingen geeft hoe het koningschap geregeld moest worden in Israël 
 
Welke positie? 
- Door de Heer verkozen (15) 
- Uit het midden van uw broederen (15) 
 

                                                
4 Kanttekeningen bij de Statenvertaling 
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Wat niet? 
- Niet veel paarden houden (16) 
- Het volk niet terugvoeren naar Egypte (16) 
- Niet veel vrouwen, opdat zijn hart niet afwijke (17) 
- Niet te veel zilver en goud (17) 
 
Wat wel? 
- Naarstig onderhouden al de woorden en inzettingen van de wet, opdat (a) zijn hart zich 

niet verheffen boven zijn broederen (primus inter pares, ‘de eerste onder gelijken’), (b) 
hij van het gebod niet afwijke, (c) hij (en zijn zonen ) lange tijd koning moge blijven 
(18-20) 

 
- Vlak na het boek Richteren zien wij in 1Samuël 8 dat het volk inderdaad, zoals Mozes 

voorzegde in Dt 17:14, net als andere volken een koning wil. De Heer God reageert hier 
als volgt op: ‘Mij hebben zij verworpen, dat Ik geen koning over hen zou zijn’ (1Sm 8:7). 

 
De grote afwezige in het boek Richteren: een koning 
- Tot vier keer toe: ‘in die dagen was er geen koning in Israël’ (Ri 17:6; 18:1; 19:1; 21:25) 

- Deze teksten wijzen erop dat de schrijver van het boek ten tijde van de monarchie 
heeft geleefd. Richteren is een anoniem geschrift. Het auteurschap van het boek wordt 
in de Hebreeuwse traditie (Talmoed) toegeschreven aan Samuël.5 Het vastleggen van 
geschiedenissen was inderdaad een activiteit die de profeten uitvoerden. 
 
Van Samuël wordt verteld dat hij het recht rond het koningschap schriftelijk vastlegde (1 Sm 10:25) en 
dat er een geschiedenis van de ziener Samuël bestond (1 Kr 29:29). Ook van andere profeten is bekend 
dat zijn de geschiedenissen van de regerende koningen beschreven (1 Kr 29:29, 2 Kr 9:29; 12:15; 13:22; 
32:32; 33:19; 35:27). In de Kronieken vinden we ook een mogelijke aanwijzing voor het bestaan van 
het boek Klaagliederen (2 Kr 35:25).  
 

- Een andere opvallende tekst ten aanzien van de datering/auteurschap van Richteren is 
Ri 18:30 waar wordt verteld dat de zonen van Jonatan (de zoon van Gersom, de zoon 
van Mozes) priesters waren ‘totdat de bevolking in ballingschap werd weggevoerd’ 
(NBG) of ‘het land gevankelijk (‘als gevangene’) is weggevoerd’ (SV). 
- In eerste instantie zou je denken aan de Assyrische ballingschap (722 vC) of aan 

de Babylonische ballingschap (586 vC). Daarom komt de authenticiteit van het 
boek Richteren behoorlijk op losse schroeven te staan. Daarom moet er sprake zijn 
van een latere invoeging, die tijdens of na de ballingschap een verklaring gaf voor 
deze priesterdienst. 

- Er wordt echter zeer waarschijnlijk gedoeld op een andere wegvoering. Hiervoor 
zijn verschillende alternatieven aan te dragen.6 De kanttekeningen bij de 
Statenvertaling verklaren ‘de gevankelijke wegvoering’ als de overwinning van de 
Filistijnen op Israël waarbij de ark uit Silo is weggevoerd (1Sm 4:1-11). De 
onderbouwing voor deze verklaring is ook direct te lezen in het volgende vers (Ri 
18:31): ‘… zolang het Godshuis in Silo was’. De ‘ondergang’ van Silo is ook niet 
ongemerkt voorbijgegaan maar heeft een diepe indruk achtergelaten (Ps 78:6) en 
diende zelfs als waarschuwing voor latere generaties (Jr 7:12-14; 26:6). 

 

                                                
5 Historische boeken (module Evangelische Theologische Academie), Van Nes-Velema (p 32) 
6 Inleiding op het Oude Testament, Dillard & Longman (p 151) 
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- Sommigen verklaren dat uit de in Richteren beschreven verhalen een bepaalde 
politieke overtuiging spreekt.7 Een voorbeeld hiervan is het verhaal van Richteren 19-
20 waarin de Leviet in Betlehem vorstelijk wordt behandeld, maar in Gibea getroffen 
wordt door een groot kwaad.  
- Gibea was de moederstad van Saul (1Sm 10:26) 
- Betlehem was de moederstad van David (1Sm 17:12) 
- David heeft de stad Jebus (= Jeruzalem) veilig gemaakt (2Sm 5:6-10 vgl. Ri 19:10-

12) 
De hoorders van de geschiedenissen uit Richteren, die waarschijnlijk leefden ten tijde 
van Samuël zullen tussen de regels door hebben gehoord: Wie zal jullie goed 
behandelen? Iemand uit Betlehem! Wie zal jullie slecht behandelen? Iemand uit 
Gibea! Wie zal Jebus (Jeruzalem) veilig maken? David! 

  
Het verhaal wordt op die manier sterk pro-David en anti-Saul gekleurd. Juist in het 
duistere verhaal van Richteren 19-21 is het mooi om te zien dat het volk wordt 
gewezen op de komst van koning David. Zo mogen wij in de duisternis van deze 
wereld uitzien naar de komst van Koning Jezus, die Jeruzalem veilig zal maken en van 
daaruit voor eeuwig zal regeren! 

 
- Richteren: protomonarchie? 

- Na de chaos waarmee het boek Richteren afsluit, is het niet vreemd dat er een roep 
klinkt om een koning. De sleutelversen (17:6; 21:25) verklaren ook dat het ontbreken 
van een koning eigenlijk de verklaring voor de grote chaos was: iedereen deed wat 
goed was in eigen ogen.  

 
- Toch zijn de pogingen in het boek Richteren tot het aanstellen van een koning niet erg 

succesvol. De criteria van Deuteronomium 17 toegepast op de richteren: 
- De enige die koning wordt genoemd in het boek is Abimelek (letterlijk ‘mijn vader 

is koning’, vgl. Ri 8:22-23). Hij is echter meer een antitype van een koning. 
- De koning moest de wet bestuderen o.a. opdat hij zijn hart niet zou verheffen 

boven zijn broederen (Dt 17:20). Abimelek doodde zijn broeders (Ri 9:5). 
- Niet de Heer koos Abimelek (Dt 17:15), maar Abimelek greep zelf de macht en 

het volk koos voor hem (Ri 9:3, en de parabel van Jotham, Ri 9:7-20). 
- Abimelek komt spoedig en gewelddadig aan zijn eind (vgl. Dt 17:20). 

- Gideon had vele vrouwen (Ri 8:30 vgl. Dt 17:17). Van Jaïr, Ibsan en Abdon wordt 
gezegd dat zij vele zonen hadden (Ri 10:4; 12:9, 14) van Jaïr en Abdon wordt ook 
nog eens gezegd dat hun zonen op ezelshengsten reden. De nadruk op deze vele 
zonen en het rijden op ezelshengsten lijkt te duiden op een zekere ‘koninklijke 
status’ die in strijd is met de voorschriften van Deuteromium 17. Zoveel zonen 
worden niet verwerkt bij één vrouw (Dt 17:17) en de nadruk op het rijden op 
ezelshengsten lijkt haaks te staan op het verbod op het houden van veel paarden 
(Dt 17:16). 

- Simson leefde duidelijk in strijd met de voorschriften van de wet. Bijvoorbeeld 
door zijn vrouw(en) te halen bij vreemde volken (Ex 34:6, Dt 7:3). Volgens 
sommigen mocht hij als nazireeër niet eens het dode lichaam van de leeuw 
aanraken (Ri 14:8-9 vgl. Nm 6:6-9).8 

 
 
                                                
7 Inleiding op het Oude Testament, Dillard & Longman (p 152) 
8 Expository Outlines on the Old Testament, Wiersbe (p 240) 
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De grote aanwezige in het boek Richteren: de koning  
- Het is opvallend dat in het boek Richteren op diverse plaatsen de Engel de Heren 

verschijnt (2:1, 4; 5:23; 6:11, 12, 21, 22; 13:3, 12, 15-18, 20-21). 
- Wie is de Engel des Heren? 

- De Engel des Heren = de Heer (Ex 3:2-4) 
- De Engel des Heren = God (Ri 13:21-22) 
- De naam van de Engel des Heren = Wonderbaar (Ri 13:18 vgl. Js 9:6) 

- Zowel de Vorst van het heer des Heren (Jz 5:13-15) als de Engel des Heren zijn 
Christofaniën (verschijningen van de Heer Jezus in het Oude Testament).  
- Beide zeggen dat Mozes/Jozua hun schoenen moeten uitdoen omdat de grond waarop 

zij staan heilig is (Ex 3:5/Jz 5:15). 
- De Vorst van het heer des Heren staat toe dat Jozua voor Hem knielt (Jz 5:14). 
 

De Engel des Heren is de Grote Aanwezige Vorst in het boek Richteren.  
- Hoe gaat de Heer God nou het koningschap uitwerken? Enkele kernteksten: 

- Dn 7:13-14 vgl. Fp 2:9-10 
De Mensenzoon die alle heerschappij en koninklijke macht uit handen van de Oude 
van dagen ontvangt en alle volken, talen, natiën zullen Hem dienen. 

- Js 1:26 vgl. Mt 19:28 
De richters zullen terugkomen! De volgelingen van de Heer Jezus zullen, als Hij zit op 
de troon van Zijn heerlijkheid, ook op tronen zitten … om te richten.  

- Za 14 
- De Heer zal Koning worden over de hele aarde (vs 9). 
- Alle volken zullen optrekken naar Jeruzalem om zich neer te buigen voor de 

Koning, de Heer der heerscharen (vs 16). 
- Met het oog op het boek Richteren: ‘En er zal te dien dage geen Kanaäniet meer 

zijn in het huis van de Heer der heerscharen’ (vs 21). 
- Er komt dus een theocratische monarchie: God regeert als Koning. De Heer Jezus is de 

Koning! 
 
Metahistorisch lied van Debora 
- Metahistorie = de gebeurtenissen ‘achter’ de geschiedenis. 
- In het lied van Debora (Ri 5) zien wij ook een aanwijzing dat er boven de aardse strijd uit 

een hemelse strijd plaatsvindt. 
- Wij zien hoe de Heer zelf uittrekt ten strijde (Ri 5:4-5) 
- Het kiezen voor nieuwe goden betekende strijd (Ri 5:8) 
- ‘Van de hemel streden de sterren, vanuit haar banen streden zij tegen Sisera’ (Ri 5:20) 

 
Sterren/hemellichamen = heer des hemels 
Deuteronomium 4:15-19 geeft daar een heel heldere omschrijving van. Met name vers 
19 is een sleutelvers. Hier worden de hemellichamen het ‘heer des hemels’ genoemd. 
Uit 1 Koningen 22:19 kunnen we opmaken dat het ‘heer des hemels’ een andere 
benaming is voor de hemelse hofhouding (engelen). Blijkbaar wordt de strijd in de 
hemelse gewesten (Ef 6:12) dus gevoerd door engelen, waarbij wij natuurlijk 
onderscheid moeten maken tussen gevallen en gehoorzame engelen. 
 
Vergelijk: de Vorst van het heer des hemels (Jz 5:13-15), waarmee wordt gedoeld op 
een vorst over strijdkrachten. 
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Typologieën 
Sommigen menen in de verschillende richters een type te herkennen van de Heer Jezus. 
Enkele voorbeelden van drie van de vier Geestvervulde richteren (verdere studie vereist): 9 
 
Othniël 
- Othniël betekent ‘leeuw Gods’ en hij kwam uit de stam van Juda (Ri 3:9, Nm 34:19), vgl. 

Op 5:5 ‘de leeuw uit de stam Juda’. 
- Othniël wordt verlosser genoemd (3:9; Ehud overigens ook, 3:15). 
- Othniël verwerft zich door zijn overwinning een bruid (Ri 1:12-13). 
 
Jefta 
- Jefta wordt verworpen door zijn broeders (11:2). De Heer Jezus is ook verworpen door 

Zijn broeders. 
- Na de verwerping van Jefta kwam Israël in de verdrukking. Na de verwerping van 

Christus kwam Israël in de verdrukking. 
- In de verdrukking begon Israël om Jefta te roepen, zo zal Israël om haar Messias (de Heer 

Jezus) roepen. 
- Na de terugkeer van Jefta wordt hij als hoofd aangesteld. Na Zijn terugkeer zal de Heer 

Jezus Koning zijn over Israël. 
- Jefta kwam terug met een leger dat hij had verzameld ten tijde van zijn verwerping. De 

Heer Jezus zal terugkomen met de Gemeente die Hij Zich verzameld heeft. 
 
Simson 
- Wonderbaarlijk geboorte van Simson uit een onvruchtbare vrouw. De Heer Jezus is 

geboren uit een maagd. 
- Opvallende overeenkomst geboorteaankondiging door een engel (Ri 13:5 vgl. Lk 1:31). 
- In zijn sterven bracht Simson meer vijanden om dan in zijn leven (Ri 16:30). Vergelijk: de 

enorme kracht die het sterven van de Heer Jezus heeft gehad in de geestelijke wereld. 
 
Werking van de Heilige Geest in OT 
Een andere opvallende Aanwezige in het boek Richteren is de Geest des Heren. 
 
- Geestvervulling bij Mozes  en Jozua (Nm 27:18 SV; Dt 34:9 SV waar het erop lijkt dat 

Jozua vervuld is van de Geest, omdat Mozes hem de handen heeft opgelegd), David (1Sm 
16:13) en natuurlijk de Heer Jezus (Mt 12:15-21 vgl. Js 42:1-4). 

- Geestvervulling bij Othniël (Ri 3:10 ‘de Geest kwam over hem’), Gideon (Ri6:34 ‘de 
Geest vervulde hem’; SV: ‘de Geest toog hem aan’), Jefta (Ri 11:29 ‘de Geest kwam over 
hem’) en Simson (Ri 13:25 ‘de Geest begon hem aan te drijven’, Ri 14:6; 15:14 ‘de Geest 
greep hem aan’).  

- In het Oude Testament lijkt het erop dat de Geest des Heren tijdelijk mensen ‘aantrekt als 
een mantel’10 om tot Zijn doel te komen. 

- In het Nieuwe Testament ontvangen de gelovigen de Heilige Geest als een blijvend bezit. 
- Ef 1:13 ‘verzegeld met de Heilige Geest’ toen wij gelovig werden 
- Hd 1:8 ‘kracht (Grieks ‘dunamis’ vgl. dynamiet)… wanneer de Heilige Geest over u 

komt’ 
- Hd 19:2 zegt dat het normaal is om de Heilige Geest te ontvangen wanneer iemand tot 

geloof komt 

                                                
9 Scofield Bible Course 
10 De Geest van God. Ontwerp van een pneumatologie, Ouweneel (p 130) 
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- De Heilige Geest kan bedroefd worden door onze zondige karaktereigenschappen 
(Ef 4:29-31). 

- Er vindt een strijd plaats tussen de Geest en het vlees, dit zijn onze zondige 
verlangens (Gl 5:16-19). 

- De Heilige Geest kan uitgedoofd worden door een ongezond geestelijk leven (1Th 
5:16-22). 

 
Toepassing: Toestand van de christenen anno 2007? 
 
Overeenkomsten met Israël ten tijde van Richterenperiode 
- Gebrek aan eenheid 

- Jh 17:21 ‘opdat zij allen een zijn, gelijk Gij, Vader, in Mij en Ik in U, dat ook zij in 
Ons zijn; opdat de wereld gelove, dat Gij Mij gezonden hebt.’ 

- Onderlinge twist, strijd en jaloezie 
- Gebrek aan leiderschap 
- Miserabele toestand van het priesterschap 

- Wij zijn geroepen tot een ‘koninklijk priesterschap’ (1Pt 2:9). Is er iemand die nog 
weet hoe hij hier vorm aan moet geven tegenwoordig? 

- Ieder doet wat goed is in eigen ogen 
- Verbindingen met de wereld 

- Zijn wij een gemeente in de wereld of zijn wij een gemeente met de wereld in ons? 
- Hoe strak gaan wij in ons dagelijks leven om met Nieuw-Testamentische opdrachten 

als 2Kor 6:14-18 en 1Kor 5:9-13? 
- Compromissen 

- Welke compromissen sluiten wij als het gaat om ons gemak of omdat we niet in staat 
zijn de opdracht van de Heer uit te voeren? 

 
Hoe werkt de Geest des Heren in ons leven? 
- Hoe wordt de kracht (Hd 1:8) van de Heilige Geest zichtbaar door ons heen, zoals deze 

zichtbaar door de richteren werkte? 
 
Wat betekent het Koningschap van de Heer Jezus concreet in ons  leven? 
- Koninkrijk = rijk waar iemand koning is.  
- Het onderwijs van de Heer Jezus draaide altijd om ‘het koninkrijk van God/der hemelen’. 

De leefregels in dit koninkrijk zijn echter tegenovergesteld ten opzichte van de leefregels 
van het wereldse koninkrijken. 

- Hoe krijgt het concreet gestalte in ons leven dat de Heer Jezus Koning is? 


