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INLEIDING OP HET VERHAAL VAN RECHTER JEFTA 

Als jullie bij mijn afscheidsbijeenkomst zijn geweest op 25 juni of deze op kerkdienstgemist 

hebben gezien, herinneren jullie je misschien dat Kees Posthumus in zijn voorstelling ‘Dwars 

door de Bijbel’ ook het verhaal van Jefta noemde. Een afschuwelijk verhaal. Hij vroeg toen 

rechtstreeks aan mij of ik ook wel over Jefta had gepreekt in al die jaren. Ik moet bekennen 

dat het niet zo was. Het is natuurlijk niet goed om alleen maar over mooie en bemoedigende 

verhalen te preken. Dus ik heb de handschoen opgepakt en preek vandaag over Jefta.  

 

Maar eerst wat opmerkingen over het boek Rechters.  

Het is geen geschiedenisboek, maar een profetisch Bijbelboek. Theologische, verkondigende 

literatuur. Het zijn verhalen om van te leren. Bezinning door een terugblik op de afgelegde 

weg: wie zijn wij, waar komen wij vandaan, wanneer ging het mis, wanneer ging het goed en 

wat kunnen wij daar voor vandaag van leren?  

Deze verhalen spelen zo tussen 1200 en 1000 voor Christus en vertellen van Israëls 

worsteling zijn identiteit te vinden en te behouden. Maar het boek Rechters is eerst later – 

waarschijnlijk in of vlak na de Babylonische ballingschap, dus in de zesde eeuw voor Christus 

– in deze versie op schrift gesteld. Oude verhalen werden gebruikt om de vraag te 

beantwoorden: hoe zijn we in deze ballingschap terecht gekomen? Wat ging er mis?  

Het belangrijkste wat mis ging, is dat men God en gebod vergat. Israël was niet langer dat ene 

speciale volk, maar werd als alle andere volkeren. Ze gingen de goden van die andere volken 

dienen, zoals de Baäl en de Astarte. Het gevolg was, dat er een cyclus ontstond van: God 

vergeten – onderdrukking – een rechter die redt – periode van rust. Je zou het haast een soap 

van ‘Goede tijden, slechte tijden’ kunnen noemen.    

In het boek Rechters houdt Israël zichzelf een spiegel voor: wij zijn ‘hoerig vreemde goden 

achterna gelopen’, net zo gaan leven en denken als die andere volkeren. Zij kon het lonken 

niet laten, zij lonkte naar iedere god… 

Onder leiding van rechters – en dan moeten we niet aan onze rechters denken, maar aan 

leiders van een of meerdere Israëlitische stammen – bindt Israël de strijd aan met de volkeren 

rondom. Waar God en Tora voor leven en vrijheid staan, staan de volkeren voor 

onderdrukking en dood. De volkeren staan model voor een bepaalde manier van leven. Het 

gaat erom dat Israël kiest voor een bepaalde leefwijze en een andere leefwijze afwijst. De zo 

gewelddadige oorlogen in het boek Rechters zijn geen accurate historische beschrijving, maar 

een strijd tussen twee leefwijzen. Welke manier van leven zal het winnen: het leven of de 

dood?  
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Als de afgodendienst niet met wortel en tak wordt uitgeroeid, zullen de goden heel het volk 

ruïneren. Die andere goden waren voor Israël in de eerste plaats de Kanaänitische goden. 

Goden die vruchtbaarheid gaven. Zonder hun zegen was al het werk tevergeefs. 

Levensgevaarlijk was het dus om die goden niet te vereren. Daarom werden zij gediend met 

offergaven en feesten.  

Met offers kon je de goden manipuleren en hen als het ware dwingen jou te bevoordelen, want 

voor wat hoort wat, nietwaar. Soms offerden mensen hun eigen zoon of dochter, om de gunst 

van de god te verkrijgen. Zoveel hadden mensen wel over voor hun welvaart en macht, voor 

carrière en succes. Doen wij nu anders? Offeren ook wij niet aan onze afgoden? Lange tijd 

(nog wel?) was de economie zo’n afgod. Alles opofferen voor meer groei en welvaart. Ten 

koste van armen en kanslozen in onze maatschappij en in tweederde wereld, ten koste van de 

natuur en het klimaat. Als er dan geen ‘rechters’ zijn die ons terugroepen, keert de wal het 

schip: opwarming van de aarde, extreme temperaturen, extreme regenval, en wat ons nog 

meer te wachten staat. Als er ruimte wordt gegeven aan deze goden, dan gaat het samenleven 

en alles wat God had bedoeld kapot. 

 

Zo was de situatie opnieuw ten tijde van Jefta. Het verhaal begint in hoofdstuk 10 met de 

mededeling; Weer deden de Israëlieten wat slecht is in de ogen van de Heer: weer begonnen 

ze de Baäls en Astartes te vereren, en ook de goden van Aram en Sidon en Moab en de goden 

van de Ammonieten en de Filistijnen. Ze keerden de Heer de rug toe en dienden Hem niet 

meer. Dat leidt tot onderdrukking door de Ammonieten. Het volk komt tot inkeer en vraagt 

God of Hij hen toch nog één keer zou willen bevrijden. En ze gaan op zoek naar iemand die 

de strijd durft aan te binden met de Ammonieten. Zo komen ze bij Jefta. Je moet thuis het hele 

verhaal maar eens lezen in Rechters 10 en 11.  

Jefta zouden we vandaag misschien een crimineel uit een gebroken gezin noemen. Hij was 

door zijn vader verwekt bij een hoer en zijn broers (halfbroers eigenlijk, zonen van hun vader 

en diens eigen vrouw) hebben hem weggejaagd: ‘Jij krijgt geen erfdeel uit het bezit van onze 

vader’. Jefta was ergens anders gaan wonen en had zich omringd met een stel avonturiers, 

waarschijnlijk als een soort rovershoofdman die tegen betaling de veiligheid voor boeren en 

dorpelingen garandeerde. Hij stond wel z’n mannetje en toen de Ammonieten de strijd 

aanbonden met Israël, kwamen zijn broers met hangende pootjes bij hem: Kom terug en wees 

onze aanvoerder in de strijd tegen de Ammonieten. Nadat zij Jefta hebben verzekerd dat hij 

leider mag worden van heel Gilead, gaat Jefta akkoord.  
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Hij probeert het conflict eerst diplomatiek op te lossen en de koning van de Ammonieten met 

theologische argumenten te overtuigen.  

Hoe het dan verdergaat, lezen we zo meteen vanaf hoofdstuk 11 vers 28.  

Maar eerst zingen we van Psalm 80 de coupletten 1, 2 en 3.  

 


