• door Gerda Hoddenbagh-Los
Als we in de Bijbel de uitdrukking lezen ‘In de dagen van…’ dan verwachten we namen van mannen als Abraham, Jakob, Mozes of van een
belangrijke koning. In Richteren 5:6 lezen we de naam van een onbekende vrouw: Jaël. Wie is deze vrouw en wat is kenmerkend voor die
dagen?

Zware tijd
Haar Hebreeuwse naam doet vermoeden dat zij bij het volk van God hoort. Haar man Cheber is een Keniet, een nazaat van de
schoonvader van Mozes. Zijn stamgenoten wonen in het zuiden van Israël, maar Cheber heeft zich van hen losgemaakt en
zich in het noorden gevestigd, in de buurt van Kedes. De reden weten we niet.
Het is een moeilijke tijd. Israël lijdt al twintig jaar onder zware overheersing door de wrede Kanaänitische koning Jabin.
Cheber heeft weliswaar vrede met hem gesloten, maar wat koop je daarvoor als de spanning in de lucht hangt en het publieke
leven vrijwel stil ligt?

Strijdtoneel.
Niemand durft in opstand te komen tegen de vijand. Tot op een dag een zekere Barak uit de stam van Naftali met tienduizend
mannen zich opstelt op de berg Tabor. Als Sisera, de generaal van Jabin, dit hoort, komt hij in actie met zijn mannen plus
negenhonderd ijzeren strijdwagens. Het is niet duidelijk of ook Cheber is gemobiliseerd. En evenmin wat Jaël meekrijgt van
het strijdgewoel. Wel speelt alles zich  af in hun omgeving. Als we de hoofdstukken nauwkeurig lezen kunnen we daaruit
opmaken dat de HERE strijdt voor Israël, door de vijand in verwarring te brengen. De soldaten van Sisera worden met het
zwaard gedood en Sisera vlucht te voet in de richting van de tent van Jaël.

Gastvrij
Jaël herkent deze uitgeputte man en  - tegen alle regels in – nodigt zij hem uit in haar tent. Zij geeft hem melk (Spr25:21) en
dekt hem toe met een deken. Sisera valt uitgeput in slaap. Wat nu? Wacht zij tot de achtervolgers verschijnen? Zal zij Sisera
uitleveren of beschermen? Kijk wat er gebeurt. Deze vrouw pakt wat binnen haar bereik ligt, datgene waarmee ze gewend is
haar tent te spannen: hamer en tentpin. Resoluut slaat ze de tentpin door de slaap van de generaal en doodt genadeloos de
vijand van het volk van God. Impulsief of weloverwogen? We weten het niet, maar het past allemaal in Gods plan: ‘In de
macht van een vrouw zal de Here Sisera overgeven’, hfdst4:9.

Onze vijand
Roept God ons op om op dezelfde manier te strijden? En tegen wie? Van Jaël kunnen we leren dat God ons gebruikt ‘in onze
tent’, met datgene wat binnen ons bereik ligt. Hij vraagt als het ware: ‘Wat heb je daar in je hand’? (Ex4:2). Mozes had een staf,
David een slinger en enkele stenen, Jaël een hamer en een tentpin. En jij? En hoe ziet onze vijand eruit?
Onze grootste vijand, de satan, is overwonnen door onze Heer Jezus Christus (Ko2:15). Toch lezen we over geestelijke strijd en
wapens (2Ko10:4-6, Rm13:12). Hoe werkt dat in de praktijk?
Als hij komt met zijn leugens, ongeloof en ongerechtigheid hoeven wij ons niet te laten intimideren. ‘Sterkt u in de Heer en in
de kracht van Zijn sterkte’(Ef6:10vv). We mogen pal staan voor de waarheid, in geloof handelen en gerechtigheid zaaien.

Praktijkvoorbeeld
Een christen deed vrijwilligerswerk in de bibliotheek van een verzorgingshuis. Verschillende uitleenboeken vielen qua inhoud
onder de noemer: dubieus. Wat te doen? Ten strijde trekken met als doel de boeken te verwijderen? De zuster koos voor het
gebedswapen. Daarna bracht ze de zaak met wijsheid ter sprake bij haar collega’s. Er kwam niet direct reactie. Na een week
meldden zij echter dat besloten was om de verkeerde boeken weg te doen. In het wekelijkse voorleesuur wordt nu voorgelezen
uit christelijke boeken! Vraag: Wat zijn jouw wapens en op welke manier kun je zorgen dat die wapens intact zijn en binnen
handbereik?

vrouwen voor het voetlich

Vrouwen in de Bijbel: Jaël (Ri4 en 5)

