
 

Vrouwen in de Bijbel: 

       Debora & ik 

  

 

 

MOED EN KRACHT 
 

Mijn gebed voor vandaag 
Heer, maak mij bereid om te doen wat U 
van mij vraagt. Zelfs als dat iets is waar-
van ik denk dat ik het absoluut niet kan. 
Geef mij de vaardigheden die ik hiervoor 
nodig heb. 
 
Delen 
Debora had duidelijk leiderschapskwali-
teiten. Als rechter speelde ze een belang-
rijke rol in haar tijd. Wat betekent dit 
vandaag voor vrouwen in belangrijke lei-
dinggevende posities? Als we naar de 
kracht van Debora en Jaël kijken, laten wij 
als vrouwen elkaar dan ook steunen om 
onszelf te trainen voor leiderschapsposi-
ties. Laten wij deze posities waarvoor God 
ons roept ook accepteren. Ken je een 
vrouw die je kunt aanmoedigen om een 
leider te worden? 
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Vrouwen in de Bijbel: Debora & ik Bijbelgedeelte: Richteren 4 en 5 

 
Introductie 

Debora was de vijfde rechter van Israël. 

Tijdens een donkere tijd in de geschie-

denis van Israël liet Debora Gods ver-

lossende macht zien. Zij was  bereid om 

uit de traditionele rol van een vrouw te 

stappen om zo een zegen voor haar 

land te zijn. 

Het is een roeping die iemand ertoe 

brengt om God te gaan dienen. Je 

geslacht is niet bepalend voor je 

roeping; het is de gave van God. Als je 

jezelf toewijdt aan God en Zijn 

aangezicht zoekt, zul je zo ver zijn om 

Zijn wil voor jouw leven te vervullen. 

 

De bronnen die Debora had zijn 

vandaag ook voor jou beschikbaar. 

Debora is het voorbeeld van een vrouw 

die door God ingezet wilde worden. 

 

Ontdek  

* Haar rol in de maatschappij  

* Haar leiderschapskwaliteiten  

* Haar capaciteit om een verplichting   

   te voltooien  

 

Verdieping  
1. Beschrijf de politieke situatie in Israël    
    in de tijd dat Debora rechter was.       
   (Richteren 4:1-3) 
 
2. Wat waren de bevelen die Debora  
    aan Barak gaf? (Vers 5-7) 
 
3. Met welk ongewoon verzoek                                                                  
    antwoordde Barak? (Vers 8) 
        
NB: Het was hoogst ongebruikelijk voor 
een vrouw om met de mannen ten 
strijde te trekken. Toch stemde Debora 
hiermee zonder  aarzeling in. Debora 
zei tegen Barak dat de eer van deze 
onderneming niet op zijn naam zou 
komen te staan, maar op de naam van 
een vrouw. (Vers 9) 
 
4. Lees het verslag van de strijd in de    
    verzen 10-16. 
 
5. Naar de tent van welke vrouw        
    vluchtte Sisera? (Vers 17) 
 
6. Jaël breidde de traditionele gastvrij- 
    heid voor Sisera uit en nodigde hem   
    uit om in haar tent te komen.            
    Lees verzen 17-20. 
 
 

 
7. Welke dappere daad deed Jaël die  
    een eind aan Sisera’s leven maakte?   
    (Verzen 21-23) 
 
8. Wat was de reactie van de mensen   
    toen Debora en Barak als               
    overwinnaars terugkwamen uit de  
    strijd? (Richteren 5:1-3) 
 
Woorden voor vandaag 

9. Hoe reageer ik als ik voor een        

    uitdaging sta?  

 

10. Hoe  bereik ik dat ik bereid ben om  

    met moed door te  gaan en te ver 

    trouwen op God? Hoe weet ik dat Hij    

    mij kracht geeft door de talenten en    

    vaardigheden die ik nodig heb voor     

    het werk dat ik moet doen? 

 

11. Denk eens terug aan een keer dat   

    je gevraagd werd iets te doen waar        

    van je dacht dat je het niet zou         

    kunnen. Tot wie richtte je je voor  

    hulp? Als je uiteindelijk toch het  

    vertrouwen vond om het werk te  

    doen, hoe heb je dat dan gedaan?    

    Heb je meer dan één bron van              

    bemoediging voor handen? Leg uit.  

Discussie vragen 

1. Indien een vrouw het recht zou heb-

ben om te profeteren, zou ze dan ook 

niet het recht mogen hebben om te 

preken? 

2. Suggereert dit verhaal dat het nodig 

is dat vrouwen zich met politiek bezig 

moeten houden? Zo ja, wanneer is dit 

vooral belangrijk? Leg uit. 

 

Woorden van wijsheid 

Wij maken allemaal wel eens tijden 

mee dat we niet weten wat we moeten 

doen. Of we hebben twijfels of we wel 

in staat zijn om datgene te doen dat 

gedaan moet worden.  In Filippenzen 

4:13 wordt  gezegd: ’Al deze situaties 

kan ik aan, dank zij Hem die mij kracht 

geeft.’ Als wij op de Heer vertrouwen, 

dan zal Hij ons helpen het werk dat Hij 

ons geeft ook te doen. Met de begelei-

ding en hulp van God zijn wij in staat 

om veel meer te bereiken dan wij den-

ken dat mogelijk is. Geloof draagt ons 

door moeilijke tijden heen en maakt 

het ons mogelijk om zijn werkers te 

zijn. 

    Debora 
                 Haar naam betekent ‘de ijverige’ 

 
 


