
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

26. Gods mensen zijn ongehoorzaam 

Begin je ontdekkingsreis met het opzoeken en lezen van Richteren 2:11. 

 Heb je wel eens met iemand onderhandeld: ´als ik op jouw skateboard mag, mag jij m’n fiets 

lenen’ of ‘als ik laat op mag blijven, beloof ik dat ik mijn kamer opruim’? Houd jij je altijd aan 

jouw deel van de afspraak? 

 ‘God, als U me nu helpt, doe ik alles wat U wilt!’ Heb je wel eens zo’n belofte aan God 

gedaan? 

 Wat gebeurt er als God helpt en het probleem voorbij is? 

Lees verder… 

Wat er aan vooraf ging… 

Het volk van God heeft zo’n veertig jaar gereisd. Ze reisden naar een nieuw thuis waarover God hun 

had verteld. Eindelijk bereikten ze het Beloofde Land, maar ze hadden geen koning of president die 

hen kon leiden en hun kon vertellen hoe ze moesten samenleven. 

Bijna iedereen deed wat hij wilde. Er was chaos en God moest hen helpen. Hij begon hun leiders te 

geven die ‘rechters’ genoemd werden. Deze leiders waren niet altijd zo moedig, maar ze moesten 

moedige dingen doen, want ze waren anders dan de rest van het volk. 

Lees nu samen Richteren 2:11-19. 

Wat er daarna gebeurde… 

God had veel geduld met zijn volk! Hij hielp de mensen met hun problemen, en zij beloofden 

gehoorzaam te zijn. Maar ze hielden hun belofte niet en uiteindelijk hield God op met helpen. Dat 

betekende niet dat Hij ophield met van hen te houden, Hij deed dat juist omdat Hij van hen hield. Hij 

wilde hun leren dat er gevolgen waren voor de dingen die ze deden. Ze hielden zich niet aan hun 

afspraak met God. De volken om het beloofde land heen, werden vaak hun vijanden. Toen zijn volk 

van zich God afkeerde, stuurde Hij soms vijanden om hun te laten merken dat ze Hem echt nodig 

hadden. 

Ontdek de Bijbel! 

Beantwoord samen de vragen op pagina 42 van het boek ‘Ontdekkingsreis door de Bijbel’. 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bijbelse woorden toegelicht… 

‘Rechters’ zo werden de leiders genoemd van Israël in de tijd tussen Jozua en hun eerste koning, 

Saul. Er was niet altijd een rechter voor het volk. God zorgde voor een rechter om zijn volk te leiden, 

als ze om zijn hulp vroegen. 

God gehoorzamen Hoewel ze nu in het land leefden dat God aan hen beloofd had, vergaten de 

Israëlieten God en alles wat Hij voor hen deed. 

Slechte tijden Er was veel geweld en kwaad. De mensen begonnen andere goden te dienen, dan 

werden ze weer verslagen door ander volk. Als ze God om hulp riepen, hielp Hij hen, maar het volk 

vergat Hem ook weer snel. 

Probeer het uit 

Als we niet bidden en op Gods manier proberen te leven, worden andere dingen belangrijk ons leven 

in. Voordat we het weten, is er geen tijd meer voor God. Hier volgen wat manieren om aan God te 

blijven denken: 

Je kunt een vaste tijd uitkiezen om te bidden en in de Bijbel te lezen. Als het tijd is, weet je precies wat 

je moet doen – de klok herinnert je eraan. 

Je kunt eraan denken om tot God te bidden door de dingen die je doet. Als je gaat eten, bid je, of als 

je in de auto stapt, of als je gaat fietsen, of naar bed gaat. 

Je kunt aan God denken als je naar de natuur kijkt. Je geniet van de natuur buiten, van Gods 

schepping, of omdat je kijkt naar foto’s van de wonderlijke wereld die God heeft gemaakt. 

Je kunt aan God denken door overal briefjes op te hangen waarop kleine berichtjes staan. Een briefje 

op de spiegel, onder je kussen, op de koelkast, in je etui, op de tv en op het beeldscherm van de 

computer. 

Zou een van deze manieren voor jou werken? 

Praten met God 

Help me, God, om U te dienen in alles wat ik doe. Help me om u niet te vergeten als ik het druk heb 

met andere dingen.’ 

 

 


