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Het Oude Testament is natuurlijk een totaal 
krankjorum, geweldadig en idioot boek. Een boek is 
het eigenlijk niet, het is een collectie van teksten...

Het is natuurlijk onbegrijpelijk dat het functioneert 
als één van de zogenaamde grondslagen van onze 
cultuur (...) het is extreem geweldadig.



❑ het onderwerp vandaag een perfect voorbeeld:
▪ groepsverkrachting, 
▪ rechtsverkrachting, 
▪ extreem geweldadig, 
▪ horror, 
▪ afgoderij, 
▪ hypocrisie 
▪ - geen zondagsschoolkost...



❑ het onderwerp vandaag een perfect voorbeeld:
▪ groepsverkrachting, 
▪ rechtsverkrachting, 
▪ extreem geweldadig, 
▪ horror, 
▪ afgoderij, 
▪ hypocrisie 
▪ - geen zondagschoolkost...

❑ de Bijbel is niet 'moralistisch' - maar realistisch:
niet hoe het moet zijn, 
maar hoe het was, is... en zal zijn.











de twaalf verhaalde Richters:

1. Otniël (3:7-3:11)
2. Ehud (3:12-3:30)
3. Samgar (3:31)
4. Deborah en Barak (4:1-5:31)
5. Gideon en zijn zoon Abimelech (6:1-9:57)
6. Tola (10:1-2)
7. Jaïr (10:3-5)
8. Jefta (10:6-12:7)
9. Ibsan (12:8-10)
10.Elon (12:11-12)
11.Abdon (12:13-15)
12.Simson (13:1-16:31)



Richteren 17-21 zijn twee bijlagen van het boek

❑ beide bijlagen spelen zich af aan het begin van de 
Richteren-tijd. Hoofdrolspelers zijn kleinzonen van 
resp. Mozes (18:30) en Aäron (20:28)

1. hfst.17 & 18
a. Micha en de Leviet uit Bethlehem (17)
b. de afgoderij van Dan (18)

2. hfst. 19,20,21
a. de schanddaad in Gibea (19),
b. de ondergang van Benjamin (20)
c. Benjamins voortbestaan toch verzekerd (21)





1. hfst.17 & 18
a. Micha en de Leviet uit Bethlehem (17)

• Van geld dat Micha (uit het gebergte Efraïm), van 
zijn moeder gestolen had maar ook weer 
teruggegeven, laat de moeder beelden maken, 
gewijd aan JAHWEH (sec.). Micha plaats dat in 
zijn huis (tempel). 

• Een Levitische jongeman uit Bethlehem wordt 
tegen betaling door Micha aangesteld tot priester 
in diens huis.



1. hfst.17 & 18
a. Micha en de Leviet uit Bethlehem (17)
b. de afgoderij van Dan (18)

• Vanuit de stam Dan worden 5 verspieders 
uitgezonden om het erfdeel van Dan uit te 
breiden. Ze passeren Micha's huis en de priester 
geeft zijn zegen over hun voornemen.

• Ze verkennen de vreedzame stad Laïs in het 
noorden en doen thuis verslag.

• Met 600 man trekken ze gewapend op en 
onderweg nemen ze ook de Leviet en zijn beelden 
mee, ondanks Micha's verzet daartegen.

• Laïs wordt verwoest en herbouwd en krijgt de 
naam Dan. De beelden worden opgesteld en de 
Leviet (Mozes' kleinzoon Jonathan) wordt priester.



2. hfst. 19,20,21
a. de schanddaad in Gibea (19)

• Een Leviet trekt van het gebergte Efraïm naar 
Bethlehem, om zijn bijvrouw die hem had 
verlaten, terug te halen. 

• Hij wordt door zijn schoonvader vriendelijk 
onthaald en deze houdt hem op tot de 5-de dag;

• Op zijn terugtocht overnacht hij in Gibea 
(Benjamin), waar hij wordt geherbergd door een 
oude man.

• De inwoners van de stad omsingelen diens huis en 
willen de Leviet seksueel geweld aandoen.

• Ten slotte geeft hij zijn bijvrouw aan hen over, die 
haar de hele nacht ten dode toe verkrachten.

• Thuisgekomen deelt hij haar in 12 stukken op en 
zend dit naar de stammen van Israël.



2. hfst. 19,20,21
a. de schanddaad in Gibea (19)
b. de ondergang van Benjamin (20)

• De Israëlieten verzamelen zich te Mizpa en horen 
het verhaal van de Leviet aan. 

• Een delegatie wordt naar de stam van Benjamin 
gestuurd en eisen uitlevering van Gibea-inwoners.

• Benjamin echter neem Gibea in bescherming.
• Israël trekt ten strijde tegen Benjamin maar 

leiden twee dagen achtereen een nederlaag.
• Op de derde dag echter wordt een slachting 

aangericht onder Benjamin. Slechts 600 man 
ontkomt in de woestijn bij de rots Rimmon.



2. hfst. 19,20,21
a. de schanddaad in Gibea (19),
b. de ondergang van Benjamin (20)
c. Benjamins voortbestaan toch verzekerd (21)

• De Israëlieten hadden gezworen dat hun dochters 
niet zouden geven aan de Benjaminieten.

• Omdat ze Benjamin uit medelijden niet willen 
afschrijven, beraden zij zich hoe de Benjaminieten 
van vrouwen kunnen worden voorzien.

• Omdat de stad Jabes zich neutraal had opgesteld, 
worden haar inwoners uitgeroeid, behalve 400 
maagden onder hen. Zij werden gegeven aan de 
overgebleven Benjaminieten.

• De overige benodigde maagden moesten de 
Benjaminieten zelf maar roven bij één van de 
hoogttijden. Hypocriet beloven Israëls leidslieden 
gedoogsteun daaraan.





1. de bijlagen zijn illustratief voor de Richteren-tijd



2. eerste bijlage verschaft historische achtergrond
van de afgoderij in het noordelijke Dan



3. de Richteren-tijd typeert de tijd NA Jozua & 
VÓÓR het koninkrijk

Mozes (wet)
Jozua

koninkrijk
Richteren



4. vóór het koninkrijk was het huis Gods gehuisvest 
in Efraïm (in Silo) - type van onze tijd (> 
eerstgeboorterecht). In beide bijlagen gaat het om 
een Leviet (> huis Gods) in het gebergte van 
Efraïm

Het huis Gods zál in Jeruzalem staan.
In onze dagen 'tabernakelt' het onder de 
natiën, waar Efraïm het eerstgeboorterecht 
ontvangt (Gen.4819; Rom.1125) 



5. refrein: geen koning 
- ieder deed wat goed is in eigen ogen

17:6
In die dagen was er geen koning in Israel; 
ieder deed wat goed was in zijn ogen.

18:1
In die dagen was er geen koning in Israel

19:1
Nu gebeurde het in die dagen, toen er geen 
koning in Israel was...

21:25
In die dagen was er geen koning in Israel; 
ieder deed wat goed was in zijn ogen.



6. in de tweede bijlage wordt Benjamin (op de 
derde dag!) gediskwalificeerd voor het leiderschap

De stam Benjamin zou als eerste 'de scepter'
ontvangen (Saul). Type ook van Jodendom 
dat de Zoon van David vervolgt ("Saul, Saul, 
wat vervolg je mij?")



7. Bethlehem speelt in beide geschiedenissen een 
prominente rol - hoe donker ook, vandaar gloort 
hoop!

In Bethlehem werd ooit Benjamin (Ben-
Oni) geboren... Het boekje Ruth dat zich ook 
afspeelt tijdens Richteren (Ruth 1:1) wordt 
ook gelocaliseerd in... Bethlehem (1:2)


