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Hoofdstuk 65       
 

Lieve kleinkinderen, 

 

In ons land, in onze cultuur, hebben mannen en vrouwen dezelfde rechten. Wij 

vinden het normaal, dat volgens onze wetgeving mannen en vrouwen gelijk zijn. 

Maar dat was vroeger niet zo.  Nee, ook in ons Nederland niet. In het boek ‘De 

Kaasfabriek’ geschreven door  Simone van der Vlugt gaat het verhaal over 

Lydia. Als zij 18 jaar is, (juli 1892) overlijden haar rijke vader en moeder. Zij is 

dan een rijke jonge dame geworden. Maar zou zij trouwen, dan was al haar geld 

van haar echtgenoot en kon zij zonder toestemming van haar man, niet meer aan 

haar eigen geërfd geld komen.  

Ook hadden vrouwen in die jaren geen stemrecht. In veel meer zaken waren zij 

achtergesteld bij mannen. En dat was allemaal via de wet geregeld. 

Mijn moeder vertelde mij vroeger: ‘Eelke, jouw vader, was de baas in huis. 

Maar als het ‘knypte’,  (het kneep) dan was ik de baas. Maar als het donders 

‘knypte’, dan besliste hij.’ 

Ja, gelukkig gelden vandaag over wie ‘de baas’ in huis is, de afspraken die een 

man en een vrouw samen gemaakt hebben. Gelukkig is dat in de meeste 

gevallen, dat de man en de vrouw samen de baas zijn.  

In de vorige eeuw is in ons Nederland via de wet geregeld, dat de vrouw geen 

minderwaardig persoon meer is.  Elke vrouw in ons land, getrouwd of niet, mag 

zelfstandig belangrijke beslissingen nemen en kan ook in geldzaken niet meer 

door haar wettige echtgenoot teruggefloten worden.  

 

 

Hoofdstuk 65       -      Barak en Debora         -          Richteren 4 en 5 

 

Niet lang na de dood van Ehud begonnen veel Israëlieten weer de Baäls te 

dienen. En ook nu strafte de Heer zijn volk Israël door hen in de macht te geven 

van een wrede en gemene vijand: Jabin, de koning van de Kanaänieten. Hij 

woonde in het noorden van het land en had een heel sterk leger. Hij kon zelfs 

negenhonderd ijzeren strijdwagens in het veld brengen en zijn generaal Sisera 

had nog nooit een nederlaag geleden.  

Twintig jaar lang onderdrukte Sisera de stammen in het noorden van het land en 

zelfs Efraïm was niet veilig voor zijn roversbenden. Dorpen gingen in vlammen 

op, graan werd uit schuren gestolen en ook de beste schapen in de 

schaapskooien namen ze mee. Ook vrouwen en kinderen, die zij als slaaf 

gebruikten. Niets was veilig voor deze wrede Kanaänieten, met als gevolg dat de 

wegen er verlaten bij lagen. Moest je noodzakelijk ergens naar toe, dan reisde je 

in het donker en langs sluiproutes. Er was geen uitzicht op verlossing. Nee, hoe 

zouden deze onderdrukte stammen van Israël de strijd kunnen winnen tegen de 

ijzeren strijdwagens van Sisera? 
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Negenhonderd ijzeren strijdwagens… 

 

In deze erge nood waren er Israëlieten die tot de Heer om hulp riepen en ook op 

hem vertrouwden. Maar was niemand die leiding durfde te nemen, niemand die 

zijn volk voorop zou gaan in de strijd. Geen man nam het initiatief om naar de 

wapens te grijpen en met behulp van de Heer de vijand te verslaan. 

 

Toen alle mannen in Israël te bang waren voor de vijand, riep God een vrouw. 

Haar naam was Debora. Deze huisvrouw die in Lappidot woonde, een klein 

dorpje tussen Rama en Bethel, was een profetes. In de naam van de Heer sprak 

zij recht tussen mensen die een meningsverschil hadden. Veel mensen kwamen 

met hun problemen bij haar wanneer zij onder haar Deborapalm rechtsprak.  

‘Debora, verschaf ons recht!’ was de vraag.  En Debora kreeg een woord van 

God. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Debora onder haar Deborapalm. 
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Zo kwam het dat Debora ook van Barak hoorde. Hij was de zoon van Abinoam 

en woonde in Kedes, in het gebied van Naftali. Veel had hij al meegemaakt in 

zijn lijdelijk verzet tegen de Kanaänieten en om die reden was het voor hem niet 

meer veilig om thuis te wonen. Hij woonde nu betrekkelijk rustig in het zuiden 

van Efraïm. In zijn stam was hij een belangrijke man geweest. Hij was sterk en 

moedig. Hij haatte zijn vijand. Hij zou de juiste man zijn om de leider te worden 

in de strijd tegen de vijand. 

 

Op een dag liet Debora Barak bij zich komen en zei tegen hem: ‘De Heer, de 

God van Israël geeft je deze opdracht: ‘Ga naar de berg Tabor. Neem vanuit de 

stammen Naftali en Zebulon tienduizend soldaten mee. Daar in het Kison-dal zal 

Sisera, de legerleider van Jabin naar je toekomen. Hij zal al zijn soldaten en zijn 

strijdwagens meenemen, maar jij zult hem verslaan. Daar zal Ik voor zorgen.’ 

  

Toen Barak dit hoorde kreeg hij het er benauwd van. Hij moest er niet aan 

denken. Bliksem betekende zijn naam, maar heel anders dan Debora deed hij 

zijn naam geen eer aan. Hij werd zelf bang. Wist Debora wel hoe angstig alle 

mensen in Israël voor de strijdwagens van generaal Sisera waren? 

Maar weigeren, dat kon niet! Debora was een profetes en zij sprak in de naam 

van de Heer. Maar, als zij zelf nu eens mee durfde ging, misschien dat de 

mannen dan ook zouden durven. 

‘Ik ga alleen als u ook meegaat,’ antwoordde hij heel ernstig. ‘Als u niet 

meegaat, ga ik ook niet.’ 

Debora keek hem aan. Deze man uit Naftali meende wat hij zei. Zonder haar zou 

hij niet gaan. Als het dan niet anders kon, dan zou ze met hem meegaan. 

Ze antwoordde hem: ‘Ik zal met je meegaan. Maar ik waarschuw je: Jij zult niet 

beroemd worden door dit gevecht. Want de Heer zal ervoor zorgen dat Sisera 

verslagen zal worden door een vrouw.’ 

Barak boog zijn hoofd. Wat gaf het dat hij de eer van de overwinning niet 

kreeg? Als zijn arm volk maar weer de vrijheid kreeg. Graag had hij die wrede 

Sisera met eigen hand gedood. Maar het belangrijkste was dàt hij gedood zou 

worden! En Debora, Gods profetes ging met hem mee naar de Tabor. Barak wist 

zeker dat Israël zou winnen. 

 

Zo stil en zo vlug mogelijk riep Barak de mannen van Zebulon en Naftali op tot 

de strijd. ’s Nachts in het donker slopen ze naar de berg Tabor, die hoog en steil 

boven het vlakke land van Jizreël uitstak. Binnen de kortste tijd was daar op de 

berg, verscholen onder de bomen, een tentenkamp van tienduizend mannen, die 

allemaal heel lange haren hadden: een symbool van vrijheid en strijdlust. Ze 

hadden lang geleden gezworen hun haren niet te laten knippen, voordat de 

vijand verslagen zou zijn. Het wachten was geweest op een leider. 
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Op het moment toen Sisera, de krijgsoverste van de Kanaänieten hoorde dat 

Balak op de berg Tabor een leger had samengeroepen, ging hij erop af. Al zijn 

soldaten en ook al zijn strijdwagens nam hij mee. Ze staken de beek Kison over. 

Soms, wanneer het erg geregend had, was de Kison een brede en wilde stroom 

en was het niet gemakkelijk om met paarden en ijzeren strijdwagens over te 

steken. Maar nu, in de droge zomer was de Kison een klein, smal beekje, waar 

zonder enige moeite doorheen getrokken kon worden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De beek Kison. 

 

Onderaan de berg stelde Sisera zijn leger op. Met zijn strijdwagens kon hij de 

berg niet oprijden, maar eens zou Barak naar beneden moeten komen en dan zou 

hij dat boerenleger vernietigen. En na die veldslag, wanneer de overwinning 

behaald was, dan zou hij die stammen Naftali en Zebulon straffen voor deze 

doldrieste opstand: alle dorpen zou hij verbranden, het vee roven en de vrouwen 

en kinderen als slaaf meenemen. Dan zouden deze mannen weten wie Sisera 

was, de krijgsheld van Kanaän. Ja, die Barak mocht naar beneden komen, als hij 

durfde! 

Het was op een vroege ochtend toen de profetes Debora een Godswoord kreeg 

en dat doorgaf aan Barak: ‘Kom op! Vandaag zal de Heer ervoor zorgen dat je 

Sisera verslaat. De Heer zal je helpen.’ 

 

Toen gaf Barak in de vroege ochtend zijn mannen het bevel: ‘Maak je klaar, wij 

gaan het leger van Sisera zo dadelijk aanvallen.’ 

Maar nog voordat ze in lange rijen klaar stonden, met het zwaard in hun handen, 

betrok de lucht. Over de bergen heen kwam een onweersbui opzetten en dreef 

naar de vlakte, waar het leger van Sisera was. 
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‘De Heer zal je de overwinning geven.’ 
 

‘De Heer zal je de overwinning geven,’ had Debora tegen hem gezegd. En wie 

zou nu nog bang zijn, nu God zelf in vuur en onweer de  vijand tegemoet trok? 

Op de berg werden de bazuinen ten aanval geblazen en de mannen van Balak 

stormden naar beneden. Al sneller en al wilder ging het. Er was geen houden 

aan. Als een lawine vielen ze over de Kanaänieten heen. De paarden schrokken 

en sloegen op hol. Het werd één grote paniek in het leger van Sisera. Zijn 

soldaten vluchtten alle kanten uit. En boven het geweld van de ijzeren 

strijdwagens knetterde het onweer. De mannen van Balak konden de vluchtende 

soldaten van Sisera niet bijhouden. Zouden ze ontkomen? 
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Maar op dat moment was de onweersbui boven het vluchtende leger en 

plotseling was daar een wolkbreuk, zoveel water kwam naar beneden. Het was 

alsof de zee het land overstroomde en de droge grond kon het water niet 

verwerken. Grote plekken kwamen onder water te staan en de zware ijzeren 

strijdwagens van Sisera liepen vast in de weke grond. Met erg veel moeite 

kwamen toch nog en aantal strijdwagens bij de beek Kison. Maar dat kleine 

rustige beekje was veranderd in een wilde bergstroom. Maar ze moesten er 

doorheen, want achter hen kwam Balak met zijn mannen. Maar de overgebleven 

strijdwagen met hun paarden werden meegesleept in het hevig stromend water. 

Sisera zijn helden verdronken.  Aan één stuk door onweerde het en kletterden 

hagelstenen op het restant van het leger van Sisera. En soldaten die toch nog 

door het water heen wisten te ontsnappen, werden door Balak en zijn mannen 

achtervolgd en met het zwaard neergeslagen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De lege strijdwagen van Sisera. 
 

Barak zelf rende voorop om de soldaten van Sisera te achtervolgen. Ze vonden 

de strijdwagen van Sisera, vastgereden in de weke grond, maar de veldheer zelf 

was in geen velden of wegen te bekennen. Hij was dus lopend op de vlucht 

geslagen. Wat een schande, wat een afgang voor zo’n krijgsheld! Waar zou hij 

gebleven zijn? Barak moest ineens denken aan de woorden van Debora: ‘De 

Heer zal ervoor zorgen dat Sisera verslagen zal worden door een vrouw.’ 

Barak riep een aantal mannen. Ze gingen terug om Sisera te zoeken. Hij wilde 

weten, wie de vrouw was, die zijn vijand gedood had. 
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Niet ver vanaf het slagveld had het nomadenvolk de Kenieten hun tenten 

opgezet. Legeraanvoerder Sisera wist dat dit nomadenvolk vrienden van zijn 

koning Jabin was. En naar dit tentenkamp vluchtte hij. Niemand zou hem daar 

zoeken, want deze mensen waren  neutraal in de ‘oorlog’ die hij met het volk 

Israël voerde. Het was wel niet zoals het hoorde, want de Kenieten wilden 

neutraal blijven en niet één van beide strijdende partijen helpen, maar wat gaf 

dat? Niemand zou hem de toegang weigeren, wanneer hij met z’n zwaard in zijn 

vuist om toegang zou vragen! 

 

In het tentendorp waren de mannen niet thuis. Jaël, de vrouw van Heber, de 

leider van dit nomadenvolk, zat in de deuropening toen Sisera er aankwam. Hij 

leek niet veel meer op die grote krijgsman, zoals hij daar kwam aanstrompelen. 

Hij was moe en zat onder de modder. Jaël kende hem wel en wist ook wel wat 

zijn bedoeling was. Wild gingen haar gedachten door haar hoofd. Hij mocht zich 

in dit dorp niet schuil houden, want dan zouden de Israëlieten komen en alle 

tenten doorzoeken. En dat lieten vrije Kenieten niet gebeuren. 

En dat niet alleen, geen fatsoenlijke vrouw zou een vreemde man in haar tent 

verbergen wanneer haar eigen man niet thuis was. Zou ze dat tegen Sisera 

zeggen? Maar wat betekende voor een soldaat als Sisera het woord van een 

vrouw?  Hij had al zoveel vrouwen ongelukkig gemaakt.  

Goed, als hij dan in haar tent wilde komen, dan zou ze hem ontvangen. Maar 

wel op een andere manier als hij gedacht zou hebben! Slechts één man mocht in 

haar slaaptent komen en dat was Heber, haar eigen man. En elke vreemdeling 

die wel in haar slaaptent kwam, die kwam er niet weer levend uit…. 

 

Ze ging staan en wenkte Sisera.  

‘Kom binnen heer, kom binnen. Wees niet bang.’ 

Zo ging Sisera de slaaptent van Jaël binnen. Dodelijk vermoeid liet hij zich op 

haar bed neervallen. En Jaël legde zelfs een warme deken over hem heen. 

‘Geef mij water,’ hijgde hij. ‘Ik heb erge dorst.’ 

Vlug maakte Jaël een leren zak open en gaf hem melk te drinken. Hij dronk met 

grote teugen. Toen liet hij zich achterover vallen en viel direct in slaap. De grote 

Sisera was gered, dacht hij! 

Wat interesseerde het hem dat hij de vrede brak van dit nomadenvolk? Wat kon 

het hem schelen dat Jaël haar man nooit weer recht in de ogen durfde kijken? 

Hij sliep en Jaël moest zich maar redden met haar man wanneer die straks 

thuiskwam en een vreemde man in de slaaptent van zijn vrouw vond. 

 

Nog één keer keek Jaël naar Sisera en in haar ogen gloeide haat. Er was maar 

één mogelijkheid: zij moest hem doden! Nooit zou er iemand kunnen zeggen dat 

zij vreemde gasten in haar slaaptent ontving, terwijl haar man niet thuis was. Ze 

pakte een tentpin en een hamer en ging zachtjes de tent binnen. Ze sloeg de 

tentpin, terwijl Sisera daar uitgeput in slaap lag, dwars door zijn hoofd de grond 
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in. Onder haar handen stierf hij…. 

De ijzeren krijger werd met een houten pin geveld door een vrouw. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De vrouw Jaël doodt generaal Sisera. 

 

Niet veel later zag Jaël Barak aankomen. Weer liep ze haar tent uit en liep deze 

keer naar Barak.  

‘Kom,’ zei ze, ‘ik zal u de man laten zien, die u zoekt.’ 

Ze sloeg het kleed van haar slaaptent open en daar lag de dode Sisera, 

vastgeklonken aan de grond. Nu wist hij wat Debora bedoelde toen ze zei dat 

een vrouw de eer van de overwinning zou krijgen. 

Maar wat gaf dat ook? Sisera was dood en Israël vrij. En dat was het enige waar 

het op aan kwam. 

 

Nog diezelfde avond zong Debora het overwinningslied, dat zij gemaakt had.  

De laatste regels waren:   

Zo zullen zij allen vergaan, al uw vijanden, Heer! 

Maar die u liefhebben, gaan als de zon, zo fier. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Debora zingt haar overwinningslied 


