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Schriftlezing: Rechters 11: 28-40 

Gemeente,  

Nadat de koning van de Ammonieten niet wilde luisteren, komt de geest van de Heer over 

Jefta en trekt hij ten strijde. Maar hij sneuvelt al meteen. Niet als militair, maar als mens. Als 

militair wint hij. Als mens verliest hij hopeloos.  

Jefta is ons vooral bekend geworden door het verhaal van zijn gelofte. Uitgerekend de man 

die zojuist met theologische argumenten de koning van Ammon probeerde te overtuigen, èn 

die door de geest van de Heer wordt gegrepen, uitgerekend deze man is ook de man van de 

ondoordachte gelofte. Het maakt elke euforie over deze rechter onmogelijk.  

Kan Jefta wel zeker zijn van de overwinning? Hij zal wel bang zijn om de strijd te verliezen. 

In hoeverre speelt zijn eigen verleden hem parten? Hij was door zijn broers verworpen: ‘jij 

hoort niet bij ons, bastaard, hoerenzoon’. Hoe pijnlijk en vernederend was dat geweest. Zou 

hij na een nederlaag niet opnieuw door zijn broers worden verworpen? Dat zou nog pijnlijker 

zijn dan de eerste keer.  

Dan voor de zekerheid maar een gelofte: Als U de Ammonieten aan mij uitlevert, dan zal het 

eerste dat me bij mijn behouden thuiskomst tegemoet komt voor U zijn; dat zal ik als 

brandoffer aan U opdragen.  

Het thema is ons ook uit de antieke literatuur buiten Israël bekend: Geven de goden mij de 

overwinning, dan zal ik geven… We kennen het eigenlijk de geschiedenis door , tot op de dag 

van vandaag. Als ik levend uit dit onweer tevoorschijn kom, stap ik het klooster in (Maarten 

Luther). Als ik slaag voor mijn examen, dan zal ik… vul maar in. Voor wat hoort wat. ‘O 

God, als U dit, dan zal ik dat’.  

Tegen wie heeft Jefta het eigenlijk? Kent hij zijn God wel? God wil zijn volk bevrijden omdat 

het Hem ter harte gaat. De God van de Bijbel hoeft niet eerst gemanipuleerd of omgekocht te 

worden met beloften of offers. Het do ut des, ik geef opdat jij geeft, past wel bij de heidense 

goden, maar toch niet bij de God van Israël? 

En wat heeft Jefta dan gedacht bij ‘wat me tegemoet komt’? Wij zouden misschien denken 

aan de hond die je kwispelend tegemoet komt; zo’n onrein dier werd niet als huisdier 

gehouden. Het is zeer wel mogelijk, dat Jefta hier van meet af aan aan een mens heeft 

gedacht. Alleen dan een slaaf of slavin en niet zijn eigen dochter. Dat zou het nog veel 

kwalijker maken, als Jefta nota bene een mensenoffer belooft. Terwijl hij toch zou moeten 

weten dat de God van Israël fel gekant is tegen mensenoffers.  
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Zo gaat Jefta hier meteen al stevig in de fout. Hij lijkt behoorlijk beïnvloed door het religieuze 

klimaat van de heidense volkeren met hun goden. De God aan wie hij zijn belofte doet, lijkt 

meer op de god van de Ammonieten.  

 

Als overwinnaar keert Jefta terug van de strijd. Zijn dochter komt hem als eerste blij 

tegemoet. Oei.  

Jefta scheurt zijn kleren en roept uit: Ach mijn kind, dat jij me deze slag moet toebrengen, dat 

juist jij het bent die me in het ongeluk stort! Nou ja zeg, nou moet het toch niet gekker 

worden, lapzwans. Wat een sterk staaltje van blaming the victim, het slachtoffer de schuld 

geven. Jefta gaat toch zijn dochter in het ongeluk storten, niet omgekeerd?   

Wat is dat toch met sommige vaders, mannen en hun carrière? Alleen met zichzelf bezig zijn. 

Onwillekeurig moest ik denken aan vaders die hun dochter jarenlang seksueel misbruiken en 

die dan, als dochter eindelijk besluit openheid van zaken te geven, het slachtoffer spelen en 

jammeren: ‘wat doe je me aan, wat stort je me in het ongeluk’.  

Jefta zegt dat hij niet kan terugkomen op zijn belofte aan de Heer. Waarom niet? Is dat een 

oprechte religieuze overtuiging? Of is hij het in zijn hart misschien niet eens met het nakomen 

van de belofte, maar is hij bang voor gezichtsverlies? Wat zullen z’n medestrijders wel niet 

zeggen? Misschien herkenbaar, dat we soms dingen doen of laten uit angst voor wat buren of 

collega’s zullen zeggen. Ik denk dat iemand als Peter R. de Vries zoveel bewondering oogstte 

omdat hij zich niet liet leiden door wat anderen vonden, maar hij volgde zijn eigen morele 

kompas.  

Jefta had toch kunnen weten dat hij zijn gelofte had kunnen laten opheffen volgens het 

geldende joodse recht. Lees er het laatste hoofdstuk van Leviticus maar op na, Leviticus 27, 

dat gaat over het afkopen van geloften aan de Heer. Daar worden vaste bedragen genoemd als 

tegenwaarde van een mensenleven. Hij kende toch ook het verhaal van Abraham en Isaak, 

waarbij de Heer Abraham duidelijk maakt geen mensenoffers te accepteren. Maar Jefta houdt 

rigide vast aan zijn belofte.  

Zijn dochter, die verder anoniem blijft, lijkt ook aardig geïndoctrineerd door het geloof van 

haar vader: U hebt de Heer een gelofte gedaan, vader, nu moet u met mij doen zoals u hebt 

beloofd. Wel vraagt en krijgt zij twee maanden uitstel om te treuren over haar maagdelijkheid, 

dat zij nooit een man zal krijgen en nooit met zonen mee zal kunnen doen in Israëls 

geschiedenis.  



Kruiskerk 18 juli 2021  ds. Sieb Lanser 
 

3 
 

In vers 30 hebben we kunnen lezen: Jefta beloofde de Heer. Maar in vers 39 staat: hij bracht 

zijn gelofte ten uitvoer. De Godsnaam, de Heer, wordt verzwegen op dit moment. Zou dat 

opzettelijk zo zijn? Zou God zich verre houden van dit gebeuren?  

 

Nou gemeente, vragen te over bij een stuk als dit. Jammer dat er geen koffie drinken is om er 

met elkaar over na te praten. Wat moet je met zo’n verhaal? Temeer omdat de schrijver het 

verhaal zó, zonder commentaar, neerschrijft. 

Moeten we Jefta bewonderen als een held van gehoorzaamheid en vroomheid, bewonderen 

om z’n inzet en karaktervastheid: een man een man, een woord een woord; een soort Peter R. 

de Vries? Of moeten we Jefta’s handelwijze afkeuren, als uiting van een verwrongen 

geloofsverstaan? Ik denk het laatste.  

Rechters is, zoals ik in de inleiding vertelde, een profetisch boek, waarin Israël zichzelf een 

spiegel voorhoudt: waar is het goed gegaan met ons? En waar verkeerd? Daarom is dit verhaal 

ook opgenomen. Als een biecht, een belijdenis: wij hebben, net als de anderen, van God een 

karikatuur gemaakt. We zijn net zo geworden als degenen die we bestreden. Jefta verloste zijn 

volk van de Ammonieten, van de kinderofferaars, maar hij offerde door z’n roekeloze gelofte 

zíjn eigen dochter. God-de-Bevrijder hebben we ingeruild voor een god die we schiepen naar 

het beeld van de goden en volken rondom. De voor-wat-hoort-wat god, de god die wij denken 

te paaien met schone beloften, zoals wij elkaar hier beneden met schone beloften paaien.  

 

Maar hoe zit dat nu, want Jefta was toch gegrepen door de geest van de Heer?  

Ja, dat is het moeilijke, de dingen zijn bij ons nooit zuiver. Er is de geest van God, maar er zit 

ook altijd een scheut van ónze geest doorheen. Zo is het ook bij Jefta.  

Hij wekt de indruk bang te zijn. Bang en star. En in zijn angst en starheid kan hij zich niet 

anders voorstellen dan dat God boos en star is. En dus kan Jefta niet bedenken dat hij van zijn 

gelofte ontslagen is, omdat de menselijkheid erdoor om zeep wordt gebracht. Zoals je ook 

bange en starre ouders hebt die hun kind op straat zetten, omdat het homoseksueel, lesbisch of 

transgender is. Natuurlijk: belofte maakt schuld, maar soms moet je een belofte breken, omdat 

je anders méér schuld op je laadt. Uit de Tora en de profeten kunnen we overduidelijk weten 

dat God geen mensenoffers wil.  

Maar Jefta heeft zo’n vertekend beeld van God, dat hij niet terug kan. Vondel dichtte in zijn 

drama over Jefta: ‘k Heb dwaas beloofd, stond stipt op dit besluit, en voerde mijn belofte 

god’loos uit.  
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Inderdaad van God los. Los van de God die mensen van hun angsten en van hun starheid wil 

bevrijden. De God die zelf kan veranderen door zijn hand over zijn hart te halen om je een 

nieuw begin te geven, wiens ziel ineenkromp om Israëls ellende. Los van de God die aan Kaïn 

vroeg ‘waar is je broer?’ en aan vaders en moeders vraagt ‘waar is je kind?’. Deze God, 

Israëls God, de God van leven en bevrijding, heeft Jefta ingeruild voor de god van de 

volkeren rondom, die indien nodig zelfs met mensenoffers aanbeden moet worden.  

 

Tot slot. Ondanks alles is het toch een hoopvol verhaal. Zelfs in de tijd van de rechters, 

waarin Israël zo vaak deed wat slecht is in de ogen van de Heer, was God toch bevrijdend 

aanwezig bij de mensen. Zelfs een problematisch mens als Jefta kon ontvanger van Gods 

geest zijn en bevrijder van zijn volk.  

Is dat dan ook niet bemoedigend voor ons? Ook nu belooft God zijn Geest, ook nu laat Hij 

ons niet aan ons lot over. En Hij wil ons als gemeente, als volgelingen van Jezus Christus 

gebruiken bij zijn bevrijdingswerk. Niet omdat wij zulke geweldige, onfeilbare mensen zijn, 

maar omdat Hij ons roept en een taak voor ons heeft. Of we nu zoon zijn van een hoer, of we 

ons nu omringen met lichtzinnige avonturiers, of we nu soms de meest gruwelijke 

vergissingen maken en bang en star zijn – God gaat met ons door (Jefta was hierna ook nog 

zes jaar rechter over Israël) en we worden ingeschakeld bij de bevrijding.  

Zo worden wij zo meteen ook genodigd tot de maaltijd van de Heer. Als de complexe mensen 

die we zijn, met alle lek en gebrek. In Jezus Christus laat God ons zijn liefde zien, reikt ons 

die aan, zonder enige prestatie of gelofte van onze kant. Christus heeft nooit anderen 

opgeofferd; hij heeft zichzelf gegeven, voor ons, zijn gebroken lichaam en vergoten bloed. 

Onze volmaakte rechter.  

Amen.   


