RICHTEREN EN RUTH LES 1  ISRAËL IS ONGEHOORZAAM AAN
GOD
RICHTEREN 1-3

KERN VAN DE LES
Kinderen zullen God gehoorzamen en de verwoestende gevolgen van toegevingen
vrezen.

DOELSTELLINGEN VAN DE LES






Te vertellen hoe Israël ongehoorzaam was nadat Jozua stierf.
Na te vertellen wat de engel van de Heer had gezegd dat zou gebeuren wanneer Israël ongehoorzaam
zou zijn.
De cirkel van Israëls ongehoorzaamheid en Gods reactie te beschrijven.
De rol van de richters in Israël te verklaren.

MEMORIEVERS
Richteren 3:7-8 “De Israëlieten deden wat kwaad is in de ogen des HEREN, zij vergaten de HERE, hun God, en
dienden andere goden. Toen ontbrandde de toorn des HEREN tegen Israël.”





Mediteer over Gods Woord en probeer het te gehoorzamen.
Bid dat God afgoden in je hart laat zien.
Wees wijs in je omgang met anderen die God haten.

VOLGENDE WEEK

GOD GEBRUIKT GIDEON OM ISRAËL TE BEVRIJDEN
Lees Richteren 6-8
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TOEPASSINGEN
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Kinderen zullen in staat zijn om:

ACHTERGROND

Israël nalatigheid om de Kanaänieten te verwijden (Richteren 1)
Het boek Jozua eindigt met Jozua die de Israëlieten herinnerde aan de belofte van God om de Kanaänieten uit
het land te jagen (Joz.23:5,9-10). In Jozua 24 riep Jozua het volk op om zicht voor te nemen de Heer te
gehoorzamen en te dienen. Het vlok beloofde, “De Heer, onze God, zullen wij vereren en gehoorzamen”
(24:24). Alhoewel hun gehoorzaamheid niet volmaakt was, was Gods evaluatie over Israël dat zij “de HERE
diende al de dagen van Jozua” (24:31). Toen Jozua stierf op een leeftijd van 110 jaar stond Israël voor de keuze
om de Here al dan niet verder te gehoorzamen en te dienen.

Richteren 1:3-26 geeft de handelingen van de stammen van Juda en Simeon (die elkander hielpen), Benjamin
en Jozef weer. De stammen waren voor het grootste deel erg succesvol in hun uitroeiing van de Kanaänieten.
Maar zelfs onder deze succesvolle zuiderse stammen, waren er alarmerende signalen van ongehoorzaamheid.
In Richteren 1:6 folterde de stam van Juda de Kanaänietische koning. Ondanks dat de boosaardige koning
toegaf dat hij een straf verdiende (Richt.1:7), gehoorzaamde Juda het gebod van God om alle inwoners van het
land uit te roeien (Deut.7:2) niet. Juda slaagde er ook niet in om “de bewoners van de vlakte” ( Richt.1:19) te
verdrijven ondanks dat God aan Israël een bepaalde overwinning had beloofd. Gelijkaardig slaagde de stam
van Benjamin er niet in om de Jebusieten, die Jeruzalem bewoonden, te verdrijven (1:21). Tegengesteld aan
Gods gebod (Deut.7:1-5) liet de stam van Jozef iedereen in leven die bereid was zijn stad te verloochenen.
Buiten deze vroege signalen van ongehoorzaamheid, waren de zuidelijke stammen doorgaans gehoorzaam in
het uitvoeren van Gods gebod om de Kanaänieten uit te roeien.
In scherp contrast verhaalt Richteren 1:27 dat Manasse de inwoners niet had uitgedreven. In plaats van het
weergeven van het succes van de stammen van Manasse, Efraïm, Zebulon, Aser, Naftali en Dan, geeft de tekst
enkel hun nalatigheden weer (Richt.1:27-36). Terwijl in sommige van deze stammen de Kanaänieten woonden
onder de Israëlieten (1:27-30), woonden in andere stammen de Israëlieten onder de Kanaänieten (1:32-33). De
stam van Dan werd zelfs verdreven uit hun eigen gebied (1:34-35)! Zelfs wanneer deze stammen voldoende
kracht hadden om de Kanaänieten te verdrijven, kozen ze er voor om zich hun te onderwerpen aan hun in
plaats van hun uit te roeien zoals God het had bevolen (1:28,30).
Gods vermaning en waarschuwing (Richteren 2:1-5)
Alhoewel het eerste hoofdstuk van Richteren de Here het succes van de Israël toeschrijft (Richt.1:4,9) is het
neutraal in de weergave van de verovering. Het hoofdstuk geeft geen geestelijke evaluatie van Israëls
mislukking bij het uitdrijven van de Kanaänieten. De geestelijke evaluatie begint in hoofdstuk 2, wanneer de
engel des Heren naar Israël komt om hun te waarschuwen en te vermanen voor hun ongehoorzaamheid. De
Heer herinnert Israël aan Zijn goedheid in het verleden toen Hij hun redde uit de slavernij in Egypte en hun
bracht naar het beloofde land (Richt.2:1). Hij herinnert Israël ook aan haar verantwoordelijkheid om geen
onderhandelingen te maken met de Kanaänieten en Zijn gebod om de altaren van de kanaänietische goden af
te breken (2:2). Deze geboden vatten samen hoe onverdraagzaam Israël zou moeten zijn naar de invloeden en
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Richteren 1:1 vervolgt de geschiedenis van Israël na de dood van Jozua. Het begint hoopvol met de stammen
die aan de Heer vragen welke stam de Kanaänieten als eerst moet aanvallen. Het antwoord van de Heer dat
Juda eerst moest gaan en dat Hij het land in hun handen heeft overgegeven (Richt.1:2) laat Gods genoegen zien
in de bereidheid van Israël om te gehoorzamen. Israël toont zich ijverig om God te gehoorzamen in het
veroveren van de rest van de Kanaänieten.
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De titel van het boek Richteren kan een beetje misleidend zijn. Terwijl het waar is dat het grootste deel van het
boek (Richt.3:7-16:31) Gods sturen van richters of bevrijders om Israël te leiden en te redden weergeeft,
behandelt het boek meer dan enkel de prestaties van die richters. Is geeft een donkere periode uit de
geschiedenis van Israël weer – een tijd waarin het volk zich keerde van Gods plan voor hun om een heilig volk
te zijn en in plaats daarvan zoals de kanaänietische volkeren werden die in het beloofde land waren gebleven.
Het feit dat de richters nodig waren ondanks dat God Israël reeds de overwinning over hun vijanden had
beloofd (Deut 28:7) doet een vraag naar boven komen: Wat ging er verkeerd? Richteren 1:1-3:6 onthuld hoe
Israël in zulk een hopeloze situatie terecht kwam waarin hun enige hoop voor verlichting was dat God zou
begaan zijn met hun en bevrijding stuurde. Richteren 1:1-3:6 laat de verwoestende gevolgen zien van
toegeven en ongehoorzaamheid.

de aanwezigheid van de boosaardige Kanaänieten. In vers 2 roept de engel des Heren Israël op appél voor hun
ongehoorzaamheid.
De Heer beëindigde met hun de Israëlieten te herinneren aan de beloofde straf als ze niet tot berouw kwamen:
Hij zou de Kanaänieten niet verwijderen uit het beloofde land. In plaats daarvan , zei de Heer tegen de
Israëlieten, “Ik zal hen niet voor u uit wegdrijven, maar zij zullen u tot tegenstanders en hun goden u tot een
valstrik zijn” (2:3). God had een gelijkaardige straf beloofd in Exodus 23:33 en Jozua 23:13. Als Israël de
invloed van de Kanaänieten niet verwijderde zou God het toelaten dat de Kanaänieten bleven en Israël
afgoderij bleef bedrijven “totdat gij vergaan zult uit dit goede land, dat de HERE, uw God, u gegeven heeft”
(Joz.23:13). Israëls keuze om ongehoorzaam te zijn aan God zou uiteindelijk tot haar verwoesting en
verbanning leiden.

Israëls afvalligheid en Gods reactie (Richteren 2:6-3:6)
In Richteren 2:2-5 blikt de auteur terug op Israël mislukking om het land te veroveren en Gods waarschuwing.
In Richteren 2:6 gaat de auteur verder met het verklaren waarom Israël gedomineerd werd door de
Kanaänieten. Door het lange patroon van ongehoorzaamheid vast te stellen, blikt de auteur terug naar het
uiteengaan van de stammen na Jozua’s toespraak in Jozua 24. Richteren 2:6-10 herhaald veel van de
informatie van Jozua 24:28-31. Alhoewel het volk God gehoorzaamde terwijl Jozua en de rest van de oudsten
nog leefden, laat vers 10 het zorgwekkende probleem zien dat resulteerde in Israël nabije mislukking: er kwam
“een ander geslacht op, dat de HERE niet kende, noch het werk, dat Hij voor Israël gedaan had.” De Israëlieten
kenden God niet. Zij het dat hun ouders hadden verzuimd om hun op te voeden in de wegen van de Heer door
hun te vertellen wat Hij had gedaan, of zij het dat ze simpelweg weigerden om te luisteren en de reageren op
de waarheid, deze generatie kende God niet.

Israëls verwerping van God maakte Hem woedend. Toen “ontbrandde de toorn des HEREN tegen Israël”
(Richt.2:14). Jozua waarschuwde het volk dat God jaloers is en dat, wanneer Israël Hem zou verlaten, Hij hun
schade zou aanrichten en verteren (Joz.24:20). Als rechtvaardige reactie op de verwerping van Zijn liefde gaf
de Heer Israël over aan “de macht van plunderaars, die hen uitplunderden, en Hij gaf hen over in de macht van
hun vijanden rondom hen, zodat zij niet meer tegen dezen konden standhouden” (Richt.2:14). Zoals de Heer
hun had beloofd werd Israël in de strijd verslagen en verdrukt door de volkeren (2:15).
Alhoewel God in een heilige toorn reageerde op hun verwerping, reageerde Hij ook met goddelijke
barmhartigheid op het lijden van het volk (Richt.2:18). De Heer, die soeverein hun straf had verkondigd “werd
bewogen door hun gekerm over hun verdrukkers en benauwers” (2:18). De Heer zorgde voor richters als
instrumenten voor Zijn verlossing. De richters waren niet als de rechters die we vandaag kennen, die de wet
interpreteren en rechtbanken voorzitten. Zij waren hoofdzakelijk militaire leiders die het gebied dat ze hadden
bevrijd bestuurden. De Heer was bij iedere richter en bevrijdde het volk van haar vijanden zolang de richter
leefde (2:18). Maar wanneer de richter stierf, werd het volk nog meer boosaardig en aanbaden ze opnieuw
andere goden. Het volk hield niet op met het doen van hun eigen zin noch het volgen van hun eigen
koppigheid. Het volk kwam noch voor noch na Gods barmhartigheid tot berouw. In feite, na bevrijding en de
dood van een richter “begonnen zij weer verderfelijk te handelen, erger dan hun vaderen” (2:19). Dezelfde
cirkel van afvalligheid, buitenlandse onderdrukking, lijden en bevrijding duurden de hele periode van de
richteren voort.
Omdat Israël Gods verbond en Zijn geboden negeerde (Richt.2:20), strafte de Heer hem zoals Hij hun had
voorzegt in Richteren 2:3. God beloofde dat Hij de volkeren niet zou uitdrijven, “om door hen Israël op de
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Het Israëlitische verzuim om God te kennen leidde tot hun afvalligheid: “Toen deden de Israëlieten wat kwaad
is in de ogen des HEREN en gingen de Baäls dienen” (Richt.2:11; zie ook 3:7; 4:1; 6:1; 10:6; 13:1). Richteren
2:11-13 onthult hoe Israël God verliet en andere goden volgde. Sinds de exodus had Israël geflirt met afgoderij
en nu verwierp ze God volledig voor de heidense wanstaltigheden.
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Gods waarschuwing was oorspronkelijk in het voordeel van de Israëlieten en daardoor “verhief het volk zijn
stem en weende” (Richt.2:4). Ze leken berouw te tonen voor hun ongehoorzaamheid en geen moment te
twijfelen aan de desastreuze gevolgen waar hun ongehoorzaamheid naar toe zou leiden als ze de Kanaänieten
lieten leven in het beloofde land. Maar het volgende deel onthuld dat Israëls wenen niet meer dan spijt was
die niet tot berouw leidde.

proef te stellen, en te zien of zij al dan niet de weg des HEREN zouden houden” (2:22). Alhoewel God het volk
bevrijdde door de richteren, werd het land niet gereinigd van de Kanaänieten zoals God het verlangde en had
geboden (Deut.7:1-5). Zonder de hulp van de Heer zouden de Israëlieten niet in staat zijn om de Kanaänieten
te verdrijven. Iedere generatie van Israël zou steeds opnieuw voor de keuze komen te staan om al dan niet
God te gehoorzamen. God wist reeds op voorhand de uitkomst van de test. De rest van het boek Richteren
laat zien dat de aanwezigheid van de Kanaänieten een valstrik voor de Israëlieten zou worden, die God niet
dienden zolang er Kanaänieten overbleven. Richteren 3:5-6 vat de resultaten van de test samen: “De
Israëlieten dan woonden te midden der Kanaänieten, … zij namen zich hun dochters tot vrouw en gaven de
eigen dochters aan hun zonen en dienden hun goden.”

MOEILIJKE WOORDEN
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Richter
Een tijdelijke bestuurder van het volk Israël vóór het koningschap.
Vicieuze cirkel Gang van zaken waardoor men telkens terugkeert tot de situatie die men wilde verlaten.
Wanstaltigheid Monsterachtigheid, gedrochtelijkheid, misvorming, wanvorm.

BIJBELLES
INLEIDING
Heb jij ooit een vriend gehad die slechte invloed op je had? Misschien dat hij je aanmoedigde om dingen te
doen of te zeggen die God niet behagen. In deze les uit het boek Richteren, zullen we leren dat Israël
ongehoorzaam werd aan God nadat Jozua stierf. Ze gehoorzaamden God niet, maar werden beïnvloed door de
mensen van het land. Door hun ongehoorzaamheid gaf God het volk die Richteren genoemd worden, ofwel
rechters, welke God gebruikte om Israël te verlossen.

SAMENVATTING
De kinderen van Israël waren in de dagen van Jozua gehoorzaam aan de Heer. Maar nadat Jozua gestorven
was, gingen ze de goden van het land volgen. Ze wezen het verbond dat God gemaakt had met hun vaderen af
en waren niet langer gehoorzaam aan de Heer. Hun afwijzing en ongehoorzaamheid mishaagden God erg, en
Hij besloot niet langer de volkeren uit het land te verwijderen. Degene in het land zouden een toets zijn om te
zien of Israël getrouw zou blijven, zelfs met de invloed van andere volken rondom hen. Ze faalden voor de toets
en werden gevangen genomen en verdrukt door hun vijanden. Ze riepen God aan om hen in hun benauwdheid
te helpen. God stuurde mensen om richter (rechter) te zijn in het land. Deze richteren waren gestuurd om
Israël te verlossen van hun vijanden. Het volk werd weer slecht en koppig en de cyclus herhaalde zich.

5

©2013 KINDER- EN JEUGDWERK EBENHOUT. MET TOESTEMMING VERTAALD EN AANGEPAST UIT GENERATIONS OF GRACE, © 2011 GRACE COMMUNITY CHURCH. ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN.

BEGELEIDENDE VRAGEN
 Wat vertelden de mensen aan Jozua, aan het einde van het boek Jozua, dat ze zouden doen?
Het volk antwoordde: “De Heer, onze God, zullen wij vereren en gehoorzamen” (Joz.24:24). Ze
zweerden dat ze God zouden dienen.
 Deden ze dat ook?
Ja; “Zolang Jozua had geleefd, vereerden de Israëlieten de Heer” (Joz.24:31). Maar nadat Jozua
gestorven was, begon het volk ongehoorzaam aan God te worden.
 Wat gebeurde er na de dood van Jozua?
Na de dood van Jozua, begon Israël kwade dingen te doen voor het aangezicht van de Heer en ging
andere goden dienen. Ze werden beïnvloed door de mensen om hen heen (Richt.2:11-15).
 Wat dacht God hiervan en wat deed Hij?
Richt.2:14 zegt, “Daarom ontstak de Heer in woede tegen Israël.” God gaf hen in de macht van de
benden. Het volk werd verkocht in de handen van hun vijanden. God liet toe dat ze verzwakten, zodat
ze niet tegen hun vijand konden blijven staan.
 Hoe reageerden de Israëlieten?
Israël was erg ellendig en in benauwdheid.
 Wat deed God aan hun benauwdheid?
God was barmhartig en stuurde richteren om over het volk te heersen en hen te verlossen uit de
handen van de vijand.
 Gehoorzaamde het volk de richteren?
Nee; het volk gehoorzaamde de richteren niet, maar gingen direct terug om afgoden te aanbidden en
de ware God af te wijzen.
 Wat deed God, omdat ze niet naar Hem luisterden en steeds maar weer Zijn verbond afwezen?
God zei dat Hij “geen enkel volk meer verdrijven dat nog in het land woonde toen Jozua stierf. Zo wil ik
de Israëlieten op de proef stellen, om te zien of ze mij even trouw en gehoorzaam blijven dienen als hun
voorouders (Richt.2:20-22).

RICHTEREN EN RUTH LES 1  ISRAËL IS ONGEHOORZAAM AAN GOD

LEZEN VAN HET BIJBELGEDEELTE
Richteren 1-3.
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Wij moeten onthouden dat God gehoorzaamheid verlangt van Zijn mensen. Israël was rebels en verlangde
ernaar om hun eigen ding te doen, ook al had God hen het beloofde land gegeven. God was barmhartig naar
ons door Zijn Zoon te sturen om te sterven voor de zonden van de wereld. Vele mensen kiezen ervoor om Gods
genadevol geschenk af te wijzen en aanbidden afgoden. Bekijk je eigen leven vandaag eens. Stel je zelf de vraag
of er afgoden in je hart zijn – dingen die je aanbid boven God. Gehoorzaam God met al je kracht en blijf weg
van mensen die je verleiden om God en Zijn Woord af te wijzen.

CRÈCHELES
Kennen jullie het volk Israël nog? Wie kan me er nog een beetje over vertellen, wat weten jullie nog allemaal?
(Laat de kinderen hun geheugen even opfrissen). God had hun uit Egypte geleid en na veertig jaren van
zwerven in de woestijn eindelijk het beloofde land laten ingaan. God had water doen splijten waardoor ze de
rivier de Jordaan konden oversteken met de ark. Hij had hun vele volkeren doen verslaan. Zelfs de muren van
de stad Jericho laten instorten.

De Israëlieten moesten van God dus alle volkeren wegjagen. God wist dat als de andere slechte volkeren
zouden blijven wonen bij de Israëlieten, dat ze een slecht voorbeeld zouden zijn voor Israël. Israël zou dan de
slechte dingen gaan nadoen en dat wou God niet. Wat denken jullie dat het volk deed? Zouden ze luisteren
naar God?

God zag dit en vond het erg dat de Israëlieten zo koppig waren dat Hij zulk een zware straf moest geven aan
hun. Daarom liet Hij leiders komen die het volk Israël zouden helpen om de slechteriken terug te verslaan.
Zolang de leiders leefden ging alles goed en luisterde het volk naar God. Maar als de leider dood ging, luisterde
het volk weer niet en deden ze weer wat ze zelf graag wilden. En ja, weeral moest God hun dan straffen en
weeral moest Hij daarna een nieuwe leider laten komen die de slechteriken zou verjagen. Zo ging het keer op
keer opnieuw. De Israëlieten waren een koppig volk dat steeds maar opnieuw van God wegging door niet meer
te luisteren. Ze luisterden liever naar de slechte mensen rondom hun.
Kent er iemand enkele stoute kinderen? Waarom zijn deze kinderen stout? Als ze dingen doen die God niet
goed vind dan hebben ze een slechte invloed op jou. God waarschuwt ook jou dan om niet te veel met dat
kindje te spelen omdat je anders ook zo stout wordt. God leert ons dat we vriendjes moeten zoeken die goede
dingen willen doen. Kindjes die naar God willen luisteren. Kindjes die naar hun mama en papa luisteren.
Kindjes die goed hun best doen in de klas en graag andere kinderen helpen.
Wees daarom niet als de Israëlieten die steeds deden wat de andere slechte volkeren deden. Luister naar de
waarschuwing van God, want dan zal je gelukkig zijn en een blij hart hebben. Dan wordt jij een kindje, waar
andere kinderen graag mee spelen. Een kindje dat een goed voorbeeld is voor de anderen.
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Neen hoor, de Israëlieten lieten de andere volkeren gewoon bij hun wonen. Ze jaagden de anderen niet weg.
En zoals God het had voorspeld, begonnen ze meer en meer de afgoden van de slechte volkeren te aanbidden.
Ze luisterden niet meer naar God en deden enkel wat ze zelf wilden. God werd daarom boos! Héél boos! Hij
maakte de andere volkeren zo sterk dat ze sterker waren dan Israël. Nu jaagden zij Israël weg uit het land. De
Israëlieten werden heel verdrietig.

7

©2013 KINDER- EN JEUGDWERK EBENHOUT. MET TOESTEMMING VERTAALD EN AANGEPAST UIT GENERATIONS OF GRACE, © 2011 GRACE COMMUNITY CHURCH. ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN.

God had het beloofde land gegeven aan de Israëlieten en zij mochten er in wonen. Maar God wou niet dat alle
andere volkeren samen met de Israëlieten in hetzelfde land zouden wonen. De Israëlieten moesten alle andere
volkeren wegjagen. God hield niet van de andere volkeren. Weten jullie waarom? De andere volkeren hadden
hun eigen goden gemaakt. Ze luisterden niet naar de echte God van Israël. Ze aanbaden beeldjes, bomen,
stenen, zon en maan enz… God vindt dat niet goed. God wordt er zelfs heel boos van. God wil dat iedereen
naar Hem luistert en Hem gehoorzaamt omdat Hij alles gemaakt heeft. Hij is de echte God en er is niemand als
Hem.

MEMORIEVERS
Richt. 3:7-8a
De Israëlieten deden wat kwaad is in de ogen des HEREN, zij vergaten de HERE, hun God, en
dienden andere goden. Toen ontbrandde de toorn des HEREN tegen Israël.

Richteren is een tragisch vervolg op het boek Jozua. In Jozua was het volk gehoorzaam aan God in het
veroveren van het land. In Richteren waren ze ongehoorzaam en afgodisch en als resultaat werden ze vaak
verslagen door hun vijanden.
Israel vergeet God en gaat afgoden dienen en Zijn toorn ontbrand. Maar zelfs in Zijn toorn is er hoop voor
Israël, want Zijn woede laat zien dat Hij het niet toestaat dat Israël onverhinderd Baäl dient. Gods woede is de
hitte van Zijn jaloerse liefde, waardoor Hij weigert om Zijn volk te laten gaan; Hij weigert het om het volk
comfortabel te laten worden in hun zonden. Dit alles vernederde het volk en het verwijderde hen van de Bron
van macht en zegen, het deed hen ineenstorten in een staat van morele en geestelijke onverschilligheid.
Doordat Israël bleef volharden in ongehoorzaamheid aan God, bracht God tuchtiging.

IJSBREKERTJES
Reddingsvest
Neem een reddingsvest, zwemvest mee of iets wat je drijvend houdt op het water. Laat de kinderen de vest
zien en vraag hen of ze weten waarom mensen de vesten gebruiken. Leg uit dat wanneer iemand in gevaar is
op het water, dat de vest gebruikt wordt om hem te redden. Leg uit dat de komende weken de lessen zullen
gaan over het boek Richteren waar God Israël redt, telkens weer.
Terechtwijzing van een Vader
Spreek met de kinderen over straf. Waarom worden ze gestraft? Wat is de reden waarom ze gestraft worden?
Is de straf goed voor hen? Vraag hen om eens te kijken naar hoe God de Israëlieten strafte. Hoe God hen
terechtwees en hoe de Israëlieten toch telkens keerden naar hun zondige wegen. Vraag hen of er een parallel
is tussen hen en de Israëlieten. Nemen zij de straf van hun vader of moeder aan en gaan ze de volgende keer
weer zondigen? Als ze gestraft worden, denken ze er dan ook aan dat het een lichamelijke herinnering is voor
hen om te gehoorzamen? Bespreek met hen over hoe God verlangt dat kinderen Hem gehoorzamen door hun
ouders te gehoorzamen.
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Maak gebruik van de twee kleurplaten uit Richteren les 1. Laat bij het eerste gedeelte van het vers kleurplaat 1
zien en zeg dit gedeelte erbij, “De Israëlieten deden wat kwaad is in de ogen des HEREN, zij vergaten de HERE,
hun God” (zie ook Richt.2:1a-2); laat dan de tweede kleurplaat zien en zeg dan de rest van het vers, “en
dienden andere goden” (zie ook Richt.2:13-14). Wat was het vervolg daarop? De toorn van God ontbrande. Leg
uit wat in het bovenstaande uitgelegd wordt.
Variatie: laat de kinderen in een cirkel zitten. Laat twee zakken (b.v. kersenpitzakken) rondgaan in de cirkel, elk
in een andere richting. Het kind dat de twee zakken tegelijk in handen krijgt, moet het memorievers opzeggen.
De andere kinderen mogen helpen. Herhaal dit spel totdat iemand anders de twee zakken in handen krijgt.
Herhaal het vers.
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Print het vers uit en plak het eventueel op stevig papier (ter grootte van 13x15). Lees het vers voor en leg aan
de kinderen de betekenis van het vers uit. Geef elk kind het uitgeprinte vers om in hun versmapje (klein
fotomapje) te steken. Kleur eventueel kernwoorden in een bepaalde kleur dat dient als herkenning en om het
aanleren makkelijker te maken.

Grafsteen
Teken twee grafstenen op het bord en schrijf Richt.2:7 op een en Richt.2:11 op de ander. Leid de kinderen in
een discussie over grafstenen. Zijn enige kinderen wel eens op een begraafplaats geweest en hebben ze wel
eens de grafstenen gelezen? Wat stond er op? Leg uit dat de twee beschrijvingen van Israël in Richt.2:7 en 2:11
laten zien wat een drastische verandering er plaats vond in hun hart nadat de leiderschap van Jozua geëindigd
was. Vraag de kinderen welk vers zij op hungrafsteen willen hebben wanneer ze sterven. Gebruik deze
discussie als overgang van de dood van Jozua naar de tijd van de richteren.

Bedankkaartje
Geef elk kind stevig papier ter grootte van een ansichtkaart. Als reactie op deze les zouden kinderen dankbaar
moeten zijn dat God compassie naar zondaren had die hun vertrouwen op Hem stellen als Verlosser. Kies een
Bijbelvers voor hen om uit te schrijven, zoals 1 Joh.1:9 of Jac.1:17. Laat hen de kaartjes versieren met
verschillende dingen. Steek de kaarten in enveloppen. Kinderen kunnen de kaarten bewaren en hen openen op
een dag als ze zich niet geliefd weten, bitter zijn, ondankbaar of trots.

Spiraal mobiel
Geef elk kind een kopie van de ‘spiraal mobiel’. Laat de kinderen de voor- en achterkant inkleuren en daarna
uitknippen. Maak een gat met een perforator in het midden en bevestig een draad door het gat en maak en
knoop om het te kunnen ophangen. Spreek met de kinderen over Israëls neerwaartse spiraal van zonde.

KNUTSELACTIVITEITJES
Verdrijf de Kanaänieten
Teken eenvoudige figuren (de Kanaänieten) verdeelt over het bord, terwijl de kinderen proberen om ze weer
weg te vegen (om een voorsprong te hebben kun je al vast een aantal getekend hebben). Nadat ze dit
geprobeerd hebben, bespreek hun inzet om deze taak te volbrengen. In de les vandaag zullen ze leren over het
gebrek aan ijver om de Kanaänieten uit het beloofde land te verdrijven.
Verdrijf alle mensen
Speel tikkertje met de kinderen. Wanneer een kind getikt is, moet het naar een afgebakend stuk in de hoek
waar het niet uit mag. Een kind is de bevrijder en mag kinderen in de hoek aantikken en daarna kunnen de
kinderen weer in het veld. Wissel af en toe van tikker. Lukte het de tikker om iedereen uit het land te
verwijderen? Leg uit dat de Israëlieten ook niet iedereen uit het land verwijderden.
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De vicieuze cirkel
Geef elk kind ene kopie van het blad ‘De vicieuze cirkel’ en een leeg vel papier. Laat hen de cirkel en de
rechthoek inkleuren en knip de cirkel uit. Laat hen dan de onderzijde van het lege blad omvouwen langs de
vaste lijn, zodat er een ‘zak’ ontstaat van 9 cm. Steek de cirkel in de zak en maak een gat met een perforator in
het midden van de cirkel en de stip op het lege vel. Een splitpen kan gebruikt worden om de cirkel aan het vel
papier te bevestigen. Plaats een stuk plakband over de uiteinden van de splitpen. Knip het rechthoek uit en
plak deze op de voorzijde van de ‘zak’. Draai de cirkel rond als herinnering aan het patroon van Israëls zonde en
Gods getrouw verlossing.
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DE VICIEUZE CIRKEL

ISRAËLS ONGEHOORZAAMHEID EN GODS REACTIE
RICHTEREN 2:11-19
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SPIRAAL MOBIEL
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ISRAËL IS ONGEHOORZAAM AAN GOD
(HANDREIKING KINDEREN)
RICHTEREN 1-3

MEMORIEVERS
Richteren 3:7-8 “De Israëlieten deden wat kwaad is in de ogen des HEREN,
zij vergaten de HERE, hun God, en dienden andere goden.
Toen ontbrandde de toorn des HEREN tegen Israël.”



Richteren 1:28 zegt dat het volk van Israël de Kanaänieten niet volledig
konden __________ .

 In Richteren 2:2 waarschuwde God het volk om geen __________ te
sluiten met de Kanaänieten.

EEN ZEGEN

EEN DOORN IN HUN ZIJ

HUN DIENAREN

VRIENDEN

 Richteren 2:11 zegt dat het volk van Israël deed wat __________ was
met de wil van de Here.
 Richteren 2:13 zegt dat Israël God de rug toekeerde en __________
aanbaden.
 Was God blij met het volk? (Zie Richteren 2:14) __________
 God liet __________ of richters optreden om het volk te bevrijden
(Richt.2:16).
(Vraag aan je papa en/of mama of jouw antwoorden juist zijn!)
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 God zei tegen Israël dat de Kanaänieten __________ waren.
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Sssst… MIJN EIGEN STILLE TIJD
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KLEURPLAAT 1
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KLEURPLAAT 2
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