Voorwoord
De zomervakantie – eindelijk tijd om eens andere dingen te
doen dan anders. Zoals op ontdekkingsreis gaan. Dat kan
natuurlijk in een ver land, maar ook heel dichtbij! Ook is de
vakantie hét moment om nieuwe vrienden te maken. Op de
camping, op het strand, op kamp… overal zijn er kansen om
nieuwe mensen te leren kennen. En als je dan met iemand
anders kennismaakt, ontdek je soms dat je best wel op elkaar
lijkt, ook al kom je misschien uit een ander land.
In dit zomerdoeboek komen die twee samen:
op ontdekkingsreis gaan en nieuwe mensen leren kennen.
Zo leid je met de dappere en wijze Debora het leger van Israël.
Met Salomo kom je erachter wat echt belangrijk is in het
leven. En met Ruth ontdek je dat er ook over de grens aardige
mensen wonen, als je maar de eerste stap durft te zetten. Volg
het spoor van deze grote en kleine Bijbelse helden en laat je
verrassen door wat ze allemaal ontdekten over God en zichzelf!

Een mooie en avontuurlijke zomer gewenst !
Het team van Bijbel Basics
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volg het
spoor van...

Bladzijde 4

1

Bladzijde 9

Debora

Maak kennis met de vrouw
die het leger van Israël
voorgaat in de strijd.

2

Stap in het verhaal van de
boerenzoon die wat aanmoediging
nodig heeft voordat hij een
belangrijke taak op zich neemt.

Bladzijde 14
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Gideon

Ruth

Wie was die vrouw die alles
achterlaat, zelfs haar land, om voor
haar schoonmoeder te zorgen?
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Bladzijde 22

David

4

Lees meer over de kleine
herdersjongen die later een
grote koning zal worden!

Bladzijde 32
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Salomo

Wie maakte deze koning eigenlijk
zo wijs? Je leest het in dit verhaal.

Bladzijde 39
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Elisa en
Naäman

Een jong meisje, een machtige
man, en een profeet van God.
Benieuwd hoe dat afloopt?
Je leest het in dit verhaal!
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Debora

Voordat het volk Israël een koning kreeg, werd het geleid door
rechters. In dit verhaal volg je het spoor van rechter Debora.
Doe je schoenen maar vast aan, want we gaan op weg!

Het verhaal van Rechters 4-5

Rechter Debora
O nee! De soldaten komen eraan,
de soldaten van koning Jabin…
‘Help! Wegwezen!’
Koning Jabin doet net of hij de baas
is in Israël. Eigenlijk is hij alleen
maar de baas in zijn eigen stad.
Maar ja, als je zoveel soldaten en

zulke sterke paarden en ijzeren
wagens hebt, dan kun je natuurlijk
ook de baas spelen in de rest van
het land. Dan doet iedereen wat je
zegt. ‘Geef me je eten!’ zeg je dan.
‘Geef me je geld! Geef me alles!’ En
dan doen de mensen dat.
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De mensen van Israël vinden het
vreselijk dat koning Jabin en zijn
soldaten de baas spelen. ‘Wie
kan ons helpen?’ zeggen ze. ‘Wie
is sterk genoeg om die gemene
soldaten te verslaan?’ Ze kijken
naar Barak, een sterke man. ‘Barak,
kun jij het doen?’
‘Nee,’ zegt Barak. ‘Ik niet, hoor. Ik
ben niet sterk genoeg.’
‘Maar dan neem je toch soldaten
mee? Om je te helpen?’
Barak schudt zijn hoofd. ‘Nee, onze
soldaten zijn ook niet sterk genoeg.
Ik ga er niet aan beginnen. Want
dan verliezen we, zeker weten. Heb
je niet gehoord wie de aanvoerder
is van die soldaten? Dat is Sisera!
De gemeenste, sterkste man die je
ooit gezien hebt! Daar kunnen we
nooit tegenop.’
De mensen zijn verdrietig. ‘Maar wie
kan ons dan helpen?’ zeggen ze.
‘God,’ zegt een meisje. ‘God is sterk
genoeg.’
Natuurlijk! De Israëlieten moeten
God om hulp vragen. Eigenlijk is
God de koning van Israël. Hij wil
de mensen altijd helpen. Maar dat
zijn ze een beetje vergeten. Ze zijn
eigenlijk helemaal vergeten dat
God voor hen wil zorgen.
Gelukkig woont er in Israël een
vrouw die veel over God weet.

Rechter
Wat is een rechter eigenlijk?
In Nederland denk je
misschien aan een rechtbank
waar mensen in nette kleren
zitten. Aan iemand die
beslissingen neemt over
wie wel of niet schuldig
is. Debora deed dit ook,
maar rechters in de tijd
van Debora hadden vaak
ook andere taken. Rechters
waren ook de leiders van
het leger van Israël en ze
bestuurden het land.

Debora heet ze. Debora is een
wijze vrouw. Als je ruzie met iemand
hebt en je wilt weten wie er gelijk
heeft, dan ga je samen naar Debora
toe. Dan vertel je allebei je verhaal.
En dan zegt zij wie er gelijk heeft.
En wat je moet doen om het weer
goed te maken. Debora is ook een
profetes. Als God iets wil zeggen
tegen de Israëlieten, dan vertelt Hij
het aan Debora. En Debora kan het
weer tegen de mensen zeggen.
‘Barak,’ zegt Debora, ‘God wil dat jij
met tienduizend soldaten naar de
berg Tabor gaat. Daar moet je gaan
vechten met generaal Sisera en zijn
soldaten.’
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‘Wat?’ zegt Barak geschrokken.
‘Moeten we vechten tegen Sisera
en zijn soldaten? Met hun ijzeren
wagens? Maar dat kunnen we nooit
winnen!’
‘God is bij jullie,’ zegt Debora. ‘Hij
zorgt ervoor dat jullie gaan winnen.
Dus maak je geen zorgen.’
Barak denkt na. Hij zucht diep. En
dan zegt hij: ‘Oké. Ik zal het doen.
Maar dan moet jij mee, Debora.
Anders durf ik het niet. Dat is ook
fijn voor de soldaten, als jij erbij
bent. Het is dan net alsof God zelf
met ons meegaat. En het is ook
handig als je voor ons kunt bidden
en zo.’
‘Goed,’ zegt Debora. ‘Ik zal met
je meegaan. Jullie zullen winnen.
Maar jíj zult niet beroemd worden
omdat je zo’n goeie aanvoerder
bent, Barak. God zal ervoor zorgen
dat een vrouw Sisera gaat verslaan.’
Het is een dag later. De soldaten
van Sisera staan in een groep
bij elkaar. Ze luisteren naar hun
generaal, want die heeft een
gemeen plan bedacht. ‘Mannen!’
roept Sisera. ‘Ik heb gehoord dat
die slappe soldaten van Israël op
de berg Tabor verstopt zitten. We
gaan ze opzoeken, we gaan tegen
ze vechten en we gaan ze verslaan.
Kom op, haal de paarden en de

strijdwagens, we gaan eropaf!’
De soldaten van Sisera juichen.
Ze halen hun paarden uit de stal,
ze spannen ze voor hun sterke
ijzeren wagens en ze rijden ermee
naar de berg toe. Ze zijn niet bang
voor die slappe soldaten van Israël.
Dit gaan ze winnen. Zeker weten.
Mooi. Daar is de berg. Hé. Wacht
even. Wat gebeurt daar? Daar
komen de soldaten van Israël van
de berg af. Ze rennen niet heel hard
weg voor Sisera en zijn soldaten,
ze vallen juist aan! En ze zijn sterk!
De paarden schrikken. Ze hinniken.
Ze gaan de verkeerde kant op. De
strijdwagens botsen tegen elkaar
aan. De soldaten vallen er vanaf.
Ze proberen weg te rennen,
maar ze rennen per ongeluk
de verkeerde kant op. Dit gaat
helemaal mis voor de soldaten van
Sisera! Ze worden in de pan gehakt.
Door de Israëlieten. En Sisera zelf?
Die legeraanvoerder voor wie
iedereen zo bang was? Die wordt
even later verslagen door een
vrouw.
De soldaten van Israël zijn blij. En
Debora en Barak zingen samen
een lied. ‘Laten we God danken,’
zingen ze. ‘Want Hij heeft voor ons
gevochten. Hij zorgt ervoor dat we
veilig kunnen leven. God is goed.’ ♦
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Kom op!
Debora moedigt generaal Barak aan om op God te vertrouwen.
Voor Barak voelt het als een onmogelijke opdracht om de vijand
te verslaan. Hij heeft een zetje nodig van Debora om te geloven
dat hij het leger van Sisera aan kan. Kijk eens wat er met het ei
gebeurt als het een zetje in de goede richting krijgt.
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Zet het glas met
water op de tafel.

Zet op het glas met water het kartonnen
bordje en zet de closetrol in het midden
van het bord.

Leg voorzichtig een ei
horizontaal op de closetrol.
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Leg voorzichtig een ei
horizontaal op de closetrol.

Sla met een korte klap het bordje
tussen het glas en de closetrol weg.
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Sla me
tussen

Debora

OM TE WETEN

De naam Debora betekent: (honing)bij. Debora was de enige
vrouwelijke rechter in Israël over wie we in de Bijbel lezen.
Ze was getrouwd met Lappidot.

Gebed
Goede God,
Wij danken U voor mensen om ons heen.
Voor mensen die aardig zijn.
Voor mensen die ons helpen.
Voor mensen die ons aanmoedigen
als we iets niet durven,
of die met ons meegaan
als wij dat nodig hebben.
Voor mensen op wie
we kunnen vertrouwen.
Leer ons ook op U te vertrouwen.
U doet wat U zegt.
Dank U wel daarvoor.
Amen.
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OM OVER
NA TE
DENKEN
Barak wil graag dat
Debora met hem
mee gaat als hij gaat
vechten, ook om voor
de Israëlieten te bidden.
Heb jij weleens ergens
voor gebeden? Zo
ja, waarvoor? En wat
gebeurde er toen?
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Gideon

We lopen verder in het spoor van een andere rechter: Gideon. Hij krijgt
een boodschap van God en dan gebeuren er wonderlijke dingen!

Het verhaal van
Rechters 6-7

Geef me een teken!
Nee hè… daar zijn ze weer!
De Midjanieten! Het is elk jaar
hetzelfde liedje. Ze maken alles
kapot, ze stelen het koren waarvan
je brood kunt maken en al het
andere eten. En er is niemand die
er iets aan doet. Niemand die zegt:
‘Wegwezen, jullie!’ De Midjanieten
zijn veel te sterk. Tegen hen kun je
echt niet op. Je kunt maar het beste
wegvluchten.

Eén man vlucht niet. Het is
Gideon. Hij heeft zijn koren
snel binnengehaald, voordat de
Midjanieten kwamen om het te
stelen, en het daarna verstopt. En
nu is hij de graankorrels uit de aren
aan het halen op een plekje waar
niemand hem kan vinden.
‘Hé, Gideon,’ zegt een stem.
Gideon kijkt geschrokken op. Is
het een Midjaniet die zijn koren wil
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