
Liturgie preek over Rechters 2,17-23
-GKv Loppersum-Westeremden, 09-12-2012, 09.30u

-benodigdheden: vishengel met draad en haak :)

Komen tot de Here
 Stil gebed
 Votum/zegengroet
 Aanbidding:
 -LB 126 'Verwacht de komst des Heren' (staan)
 Schuldbelijdenis, zingen Psalm 51,1 'Ontferm U God'
 Genadeverkondiging, zingen Psalm 36,2 'Uw goedheid Heer is hemelhoog'
 Gebed

Luisteren naar de Here:
 Zingen voorafgaand aan Schriftlezing, GK 78,1 'Hoe zal ik U ontvangen'
 Kinderen gaan naar de KinderBijbelClub
 Schriftlezing(en), zie onder 
 Verkondiging, thema, zie onder, tussenzang Psalm 32,4, gebed 
 Zingen Psalm 32,5 'Hoor naar mijn raad, ik zal u inzicht geven'
 Wet van God

Geven aan de Here:
 Dank- en voorbedegebed   
 Aankondiging overige mededelingen en bestemming collecte
 Inzameling gaven

Gaan onder de zegen van de Here
 Zingen GK 75,1.6 'Nu gaan de bloemen nog dood'
 Zegen

Leesgedeelte(n): Rechters 2 en 2 Tim 3
Tekst: Rechters 2,18-19
Preekthema: ‘Afval door onverschilligheid!'
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Het is vandaag 2e zondag van Advent, en Advent is de tijd dat we er nadrukkelijk bij 
stilstaan dat er een dag komt waarop de Here Jezus terugkomt.

Advent stelt je voor de vraag: is Gods licht in jouw leven?, de Here Jezus zegt: 'Ik 
ben het Licht vd wereld?', dan moet je bij Mij zijn voor licht!

Advent bepaalt je bij een stuk voorbereiding, ben ik wakker, weet ik wat de Here 
Jezus heeft gedaan?, weet ik dat ik van genade moet leven?

Of is het zo dat we zijn zoals die mensen waarover Paulus schrijft en zegt die van 
kwaad tot erger gaan?

We hebben vorige keer, twee weken geleden gezien met Rechters 2 dat er een 

generatie was die de Here liefhad en de Here diende, daarna kwam er een generatie 
die, vs 10.

Vandaag is onze tekst, [2,18] - alleen dan moet ik eerst iets vertellen over hfdst 2.
Want de schrijver van het boek Rechters zet met hfdst 26,-3,6 even stil, het is als 

een preview of een trailer…
...komende week verschijnt de film 'The Hobbit' id bioscoop, dat is de verfilming van 

een boek van Tolkien…
...en op internet kunt je de trailer alvast bekijken, even een voorproefje van de film.

Dat is Rechters 2,6-3,6, en je krijgt hier een samenvatting vd rest vh boek, je wordt 
voorbereid op de rest.

Dat zie je zelf ook als je bijv in vs 15 ziet staan 'telkens als ze iets tegen hun 
vijanden ondernamen' - en je leest id rest vh boek dat ze dat proberen.

En vs 16 'dan liet de Heer een rechter optreden', en vs 17 'Maar ook naar hun 
rechters luisterden ze niet'.

Rechters 2,6-3,6 is een pas op de plaats, het schets even hoe de rest vh boek zal 
zijn - maar dan gaat het hierom: wat heeft God gedaan?, wat heeft de Here God 

gedaan in die periode?

Thema en verdeling: 'Afval door onverschilligheid'

1. '...ze gingen de Baals dienen…', 2,11.
2. '...het volk zuchtte onder het juk…', 2,18.

3. '...maar het volk verviel van kwaad tot erger…', 2,19.
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1. '...zij gingen de Baals dienen…', 2,11.
We gaan naar vs 18, dat is onze tekst, en vandaar uit gaan we kijken naar de rest 

van de Bijbel.
[Vs 18], het eerste dat opvalt is dat 'het volk zuchtte onder het juk', hoe komt dat?

Dat zie je staan in de vss 11-13, 'de Israelieten begonnen te doen wat slecht is in de 
ogen van de Heer: ze gingen de Baals dienen'.

Vorige keer heb ik vooral stilgestaan bij de ongehoorzaamheid van Israel, ze dreven 
de Kanaanieten niet het land uit.

Dat deden ze niet, de Here had de opdracht gegeven: 'als je het beloofde land 
intrekt, dan moet je de Kanaanieten verdrijven want het zijn slechte volken, want ze 

doen Mij geen recht en ze doen jullie geen recht!'
Nu is het tijd om stil te staan bij deze vraag: wat was het gevolg?, ze gingen de 

Baals dienen, vs 11, hoe zag die Baalreligie er dan uit?
Als je naar de Bijbel allereerst kijkt, dan krijg je het contrast - als je id Bijbel kijkt 

zie je dat de Here God over de natuur regeert.
Hij heeft hemel en aarde geschapen, Hij heeft het volk Israel uit Egypte geleid - de 

Here God regeert over de natuur.
Als je Genesis 2 leest, dan zie je dat geslachtsgemeenschap iets is wat mensen 

doen, Adam en Eva hebben geslachtsgemeenschap en krijgen kinderen.

In de ogen van de Kanaanieten was de God van Israel een rare God, Jahweh heeft 
geen vrouw, zoals de goden van de Kanaanieten.

De God van Israel, Jahweh, is niet een god wiens krachten in de natuur werken, Hij is 
geen natuurgod die samenvalt met de natuur.

Nee, er staat in de Bijbel dat Hij over de schepping regeert, maar de religie van de 
Kanaanieten was exact tegenover gesteld, de goden vd Kanaanieten hadden een 

vrouw, Baal had Ashtera (Astarte).
En bij die religies draaide het om geslachtsgemeenschap, religieuze prostitutie.

Onderzoek en opgravingen van tempels laten zien dat de religie van Baal draaide 
om religieuze prostitutie.

Er waren verschillende goden, Baal was de god van de storm, van de vruchtbaarheid 
en dat laatste was natuurlijk heel belangrijk.

Want Israel was een agrarische samenleving en als een boer aan vruchtbaarheid 
denkt, dan denkt hij aan brood op de plank, voor het gezin, voor de familie.

En daar kon Baal bij helpen, dat kon Baal faciliteren, als een boer Baal aanbad moest 
hij naar een tempel van Baal gaan, en dan moest hij geslachtsgemeenschap hebben 
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met een heilige hoer.
De gedachte erachter was dat door die daad van sexuele gemeenschap werden de 

goden Baal en Ashtera gestimuleerd om geslachtsgemeenschap te hebben.
En door de sexuele daad van Baal en Ashtera zou er vruchtbaarheid zijn op aarde, 

de zon zou schijnen, het gewas op het veld zou groeien, de vogels zouden eieren 
leggen, de bomen zouden gaan bloeien.

De mensen moesten de goden dus aanmoedigen om vruchtbaarheid te geven - ik 
las id voorbereiding dat het net is als dat je als ouders je kind voordoet om de neus 

te snuiten, en dat doet je kind je na!
Zo zat die religie in elkaar, en dan kun je je voorstellen dat de Here God in Lev zegt 

dat het slechte volken zijn, dat ze over alle grenzen gaan die God heeft gesteld.
Zo zat die religie in elkaar, er zou niets gebeuren op het land, als de 

vruchtbaarheidskrachten niet vrij zouden komen.

En dan een stap verder, we hebben al gelezen in Rechters 1 dat de Israelieten de 
Kanaanieten niet uit het land dreven.

Nou, wat was het gevolg?, dit, de Israelieten werden verleid om mee te doen…
…zo van dat een Kanaaniet uit de straat zei, 'da's allemaal heel mooi, Jahweh die 

allemaal van die grote dingen doet, die jullie uit Egypte heeft geleid, dat Hij het 
water vd Jordaan gespleten heeft zodat jullie zo door konden lopen…

…da's mooi die grote dingen, maar wat heb je daaraan door de week, wat heb je 
daaraan vandaag, iedere dag als je voor je gezin zorgt?

Het gaat er toch om dat je aan het einde van het seizoen wel een goede opbrengst 
hebt, en dat het goed gaat met je vee - ik wil je daarbij wel helpen, kom maar eens 

met je zoon naar plaats van aanbidding als we Baal aanbidden!'
En je kunt je voorstellen dat zo van het een, het andere kwam - het begon met halve 

gehoorzaamheid aan God, ze waren niet gehoorzaam aan de opdracht: 'alle 
Kanaanieten moeten het land uit'.

Vervolgens kwamen ze de Kanaanieten tegen, 2,12, en werden ze uitgenodigd voor 
een aanbidding van Baal.

Daarna kwam wat je leest in 3,6, daar zie je dat er huwelijk ontstonden tussen 
Israelietische jongens en Kanaanitische meisjes.

En zo ging dat, 'zo gingen ze de Baals dienen', 2,11 - en je snapt wel, dat ging niet 
ineens, maar dat ging sluipenderwijs, heel langzamerhand.
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2. '...zij zuchtten onder het juk…', 3,18.
In 2,18 staat dat 'het volk Israel zuchtte onder het juk van hun onderdrukkers', waar 

komen die onderdrukkers vandaan?
Daar zorgt de Here God voor, het is niet zo dat die onderdrukkers er gewoon zijn en 

hun eigen plan trekken…
...nee, kijk maar in vs 14, de Here God wordt woedend als Hij ziet wat zijn volk doet, 

en wat doet de Here God dan?
'Hij leverde hen uit aan roversbenden', dan zet de Here God hen de voet dwars, en 

dan staat er ook nog: 'zoals Hij had gezworen', vs 15.
[Lev 26,14-17], 'dan zal Ik een verschrikkelijk onheil over jullie brengen' - en dat 

klinkt ons hard id oren, wij zijn zo gewend aan woorden als: 'God is toch genadig en 
liefdevol'…

...dat we het niet kunnen voorstellen of willen horen dat er ook id Bijbel staat in 
Hebr 12: 'God is een verterend vuur'.

Wat zien we hier als de Here Israel de voet dwars zet?, ja maar de Here trouw is toch 
trouw aan ons?

Nee, de Here is allereerst trouw aan Zichzelf, als Hij trouw is aan ons, dan is Hij 
trouw aan Zichzelf in de Here Jezus.

Hij is niet trouw aan je als je zelf doet wat je wilt, dan is Hij niet trouw aan je.

Die boosheid is de prijs die je betaald als je geliefd bent, er staat in de Bijbel dat de 
Here God een jaloers God is, Amos 1…

...dat wil zeggen dat Hij geen rivalen naast zich duldt want die rivalen houden niet 
zo van zijn geliefde volk als Hij van zijn grote liefde houdt...

Dus als je in de Bijbel leest dat de Here God een jaloers God is dan kun je gerust 
zeggen: 'geweldig, super dat ik zo'n God mag hebben die tenminste ECHT liefheeft.'

Vb., dat een man heeft gehoord dat zijn vrouw iets heeft met een ander, en hij is 
daar zeker van, hij zegt dat van z'n vrouw houdt…

...stel nou, dat die man dan zegt: 'nou ja, zo gaat dat in het leven, soms win je wat 
en soms verlies je wat'.

Wat denk je dan?, dan is het terecht als je denkt: 'die is knettergek!', omdat 'ie niet 
van z'n vrouw houdt.

Als hij echt van z'n vrouw had gehouden was 'ie niet zo onverschillig geweest, dan 
had 'ie stinkend jaloers moeten zijn, en boos en woest…

Wat is jaloezie?, jaloezie is echte liefde en als die gekrent wordt is er boosheid!
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Zo is de Here God, een jaloers God, en als Hij ons heeft als zijn lieve volk, als Hij jou 
heeft als zijn lieve kind…

...dan is Hij jaloers als wij, of als de Israelieten zich inlaten met andere goden.
En dan doet de Here God, wat we zien in Rechters 2, dan toont Hij zijn liefde door 

het te straffen, sv 14, dan levert Hij hen uit aan roversbenden.
En dan zorgt de Here ervoor dat ze niet kunnen standhouden, want Hij werkt hen 

tegen, vs 15.
En ondertussen laat de Here een rechter optreden maar ook naar hun rechters 

luisterden ze niet, ze gaan door met de verering van Baal, en beseffen niet dat ze 
terug moeten naar het geloof van hun voorouders.

[tussenzang Psalm 32,4]

3. '...maar het volk verviel van kwaad tot erger…', 2,19.
Waar het in Rechters 2 over gaat is dat zonde slavernij is, kijk maar, 2,16: 'de Here 

laat een rechter optreden'.
Maar 2,17, 'ook naar hun rechters luisteren ze niet', 'maar als de rechter stierf 

verviel het volk van kwaad tot erger', 2,19.
Een voorbeeld voor de kids, het is hier net als in de klas misschien, de juf of de 

meester is wordt er hard gewerkt, dan is het rustig.
Maar als de juf even weggaat, dan wordt het me toch een lawaai, gooien met 

propjes papier, klieren en doen.
Maar als de juf dan weer binnen is, is het weer rustig en is iedereen weer aan het 

werk, maar als ze weer weggaat...

Wat je hier ziet is dat het volk Israel ook in die cirkel, en ze zitten daarin vast, ze 
doen wat verkeerd is in Gods ogen…

...en dan helpt God hen met een rechter, maar als die dood is, gaan ze gewoon 
verder waar ze waren.

Zonde wordt in de Bijbel een macht genoemd, bij zonde denken wij vaak aan: 
verkeerde dingen doen…

...maar dat is zo'n oppervlakkig beeld van wat zonde is, lees Rom 6-8.
Zonde wordt in de Bijbel getoond als iets waarvan je in de ban kunt zijn.

En dat geldt voor het volk Israel hier, en hoe werkt die zonde?, hoe werkt dat heel 
praktisch?, we hebben het gezien.
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Allereerst werkt zonde met verleiding en verbeelding, dat gebeurde bij Eva in de 
tuin, Eva werd verleid door de slang om van de vrucht te eten, en wat zou het haar 

opleveren, ze zou groeien in kennis.
Israel werd in Rechters 2 verleid door de Kanaanieten om de afgoden Baal en 

Ashtera te aanbidden, en dat zou hen een rijke oogst opleveren.
De eerste stap is dat de duivel op je inwerkt met verleiding en hij werkt in op je 

verbeelding…
…'ik groei in kennis', dacht Eva, 'ik krijg een rijke oogst', dachten die boeren.

Verleid worden is net als met vissen, als je vist, verleid worden is net als vissen - als 

je vist dan moet je wel iets aan de haak doen…
...maar wat doe je met die haak?, die verberg je, die versier je met een worm, je 

verstopt 'm, zodat die vis 'm niet ziet, zodat 'ie bijt.
En als 'ie bijt heeft 'ie niet alleen die worm, maar ook die haak in z'n bek.

Die haak moet niet zichtbaar zijn, die moet verstopt zijn, die moet versierd zijn met 
iets heel moois - een lekker hapje voor de vis.

Zo werkt zonde, het werkt in op je gevoel - je kunt de loterij winnen, en daar gaat je 
verbeelding, dan kan ik gaan wonen in een geweldige doorzonwoning en dan kan ik 

dit en dat…
Die heerlijke wijn, en wat een heerlijke roes - zo probeert reclame je te verleiden.

Verleiding om je te laten wegdromen in verbeelding.
Maar wat we hier in Rechters 2 zien, is al een stap verder, hier is al een patroon 

ontstaan.
Hier heb je geen bungelende worm meer, maar Israel heeft al toegehapt en hangt 

aan die haak, ze zitten vast in een patroon van zonde.
'Ze gingen de Baals dienen, en als de rechter stierf verviel het van kwaad tot erger' 

dat heet slavernij, ze zijn verslaafd aan de zonde, ze vallen steeds terug, oorzaak en 
reden van steeds doorgaande afval van God?

Praktische vraag ad hand vd haak: hoe weet je dat je aan die haak bungelt, of dat je 

nog een vrije vis bent?
We hebben gezien: afval van God gaat langzamerhand, dat gaat sluipenderwijs.

Hoe weet je dat je bungelt?
Dat heeft allereerst te maken met waarover je droomt, zonde geeft je het gevoel: 'als 

ik dit doe, dan ben ik vrij!', het laat je dromen over: 'wat kan ik allemaal wel niet als 
ik onder de strenge hand van God vandaan ben?'
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Wanneer bungel je aan die haak?, als je die vrouwelijke collega die zo invoelend en 
begrijpend is, als je die niet uit je hoofd kan krijgen - en je dus vergeet dat je een 

vrouw thuis hebt.
Je bungelt aan die haak als je achter de computer je vakanties plant en je - hoewel 

je eerst aarzelde - tenslotte toch maar je VVB voor het komende seizoen naar 
beneden brengt, want 'je kunt niet alles'.

Je bungelt als je die mooie telefoon niet uit je hoofd kan krijgen, maar je kunt het 
gewoon niet betalen maar je doet het toch, alleen hoe…?

Je bungelt aan de haak van de duivel als je tegen jezelf zegt: 'nou, waarom ook niet, 
hoe kan iets wat zo goed voelt, verkeerd zijn?'

Je bungelt als je tegen jezelf zegt, 'ik kan me niet voorstellen dat God zich hier druk 
om maakt!'

Je bungelt als je over een ander praat en tegen jezelf zegt: 'ik heb volkomen gelijk 
met wat ik zeg!', terwijl je roddelt.

Je bungelt als je alleen naar de kerk komt als er iets leuks te beleven is, en je niet 
ziet dat het om God gaat.

Je bungelt als je tegen jezelf zegt: 'het zegt niks over m'n geloof als ik maar 1 keer 
naar de kerk ga!'

Je bungelt als je dus luistert naar wat je hart, naar wat je gevoel je ingeeft, en je niet 
loyaal bent aan de Here en je niet loyaal bent aan je gemeente.

Wat hebben we gezien?, Israel werd verleid door omringende volken, en ze raakten 

vast in een patroon van zonde, dat is dat bungelen.
We hebben gezien hoe zonde werkt, allereerst met verleiding en verbeelding.

En 2e, als je dan eenmaal toegehapt hebt en bungelt - dan heb je maar zo een 
patroon van zonde in je leven waarin je vastraakt (lees Rom 6,7,8).

En dan komt het erop aan, wat is dan het evangelie?, dan is het evangelie niet: 

'probeer je zonden af te zweren'.
Zo van: 'ik mag maar een keer op vakantie', of: 'ik denk niet meer aan die collega', 

'ik ga 2 keer naar de kerk'.
Zonde is een macht die je in de greep houdt, zonde is niet dat je verkeerde dingen 

doet alleen, maar dat je zondig bent tot in je diepste wezen.
Je bent een zondaar - in Rom 3,9 staat dat je 'in de macht van de zonde bent'.

En zodra je denkt: 'daar red ik mezelf uit', dan ben je ten dode opgeschreven.
Een patroon van zonde is dat je erin vastzit en dat de duivel je toefluistert: 'je kunt 
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het zelf, die verleiding, daar kun je van loskomen!'
Want bottomline is: jij hebt van jezelf God niet lief, jij kunt van jezelf niet dichterbij 

God komen, daar heb je Jezus voor nodig, de Heilige Geest om je uit die patronen te 
redden.

Van jezelf heb je God niet lief!
En je hebt niets anders om op terug te vallen dan op Jezus, er is niks waar je nu aan 

kunt vastgrijpen, niet allerlei regels en patronen die je volgt...
...maar alleen de Here Jezus om je hieruit redden, en het evangelie zegt: wat doe je 

dan  als je dat weet?
Gods Geest heb je nodig om van de Here te houden!

Misschien denk je nu, 'maar God is toch altijd trouw'.
God is alleen trouw als je je zonden belijdt, als je vastzit in patronen van zonde, dat 

je altijd naar jezelf toerekent, dat het altijd om jou draait, dat anderen het altijd 
verkeerd hebben gedaan.

Bekeer je, omdat je dat moet!

Laten we bidden
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