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Gideon  
        Paul Horbach, juli 2009 
 
Dit verslag van een meditatieve lezing over Gideon in het boek Richteren (hoofdstuk 6 tot en met 8) is 
uitsluitend bedoeld voor persoonlijk gebruik en heeft geen ‘externe’ pretenties. 
Ik heb de innerlijke naam Gideon ontvangen. Dat is de aanleiding voor mij (Paul) om het 
Gideonverhaal meditatief te ‘verwerken’. Daarbij is het mij geheel duidelijk dat slechts een eerste 
beperkte betekenislaag van Gideon zich aan mij toont. Mogelijk dat ik later het verhaal ook op een 
dieper symbolisch niveau mag ontvangen, en dat het verhaal zich zo bijvoorbeeld vanuit de symboliek 
van de Boom des Levens voor mij opent. Flarden ervan verschenen, maar nog  fragmentarisch.  
 
Ik heb de Gideonverzen meerdere keren, soms maar kleine stukjes, meditatief gelezen, ook hardop. 
Daarbij heb ik me niet beperkt tot één vertaling, maar heb meerdere vertalingen gelezen. Een 
bescheiden poging tot lectio divina. Ook heb ik preken en verklaringen geraadpleegd die op internet te 
vinden zijn. En wat voor mij het belangrijkste is, ik heb consequent aantekeningen gemaakt van 
beelden en gedachten die tijdens meditaties, meestal spontaan, in ‘mijn’ ruimte opkwamen. Dat alles 
heeft geleid tot deze samenvattende beschouwing. 
 
In het verslag worden de verzen achtereenvolgens besproken. Per vers is met een steekwoord de 
inhoud ervan aangegeven. Aan de bespreking per vers gaan drie vertalingen vooraf waarop 
teruggegrepen wordt. Deze vertalingen zijn: Statenvertaling (Jongbloededitie), de NBG-vertaling uit 
1951 en de herziene Willibrordvertaling van 1995) 
 
In het Hebreeuwse tekst van Gideon wordt bijna altijd de godsnaam YHVH gebruikt, deze naam duid 
ik aan met de Heilige. Gideon staat in een persoonlijke relatie tot God, en dit is een belangrijk 
argument voor mij om de aanduiding ‘de Heilige’ te gebruiken.  YHVH is bovendien de  God van het 
Verbond. Het is God die ook in dit boek Richteren zijn verbondsbelofte nakomt. Alleen in de verzen 
6.34-6.40 als Gideon  zich rechtstreeks tot God went en de tekens van het vlies vraagt, noemt hij God 
bij de godsnaam Elohim. Deze godsnaam verwijst meer naar de goddelijke scheppingsmacht. Gezien 
de inhoud van deze verzen is dat heel toepasselijk. Echter, ik besteed in deze beschouwing geen 
aandacht aan dit onderscheid. De godsnamen God en de Heilige worden door mij hier als synoniemen 
gebruikt.  
 
Gideon is de vijfde richter in het Boek Richteren.   
Hij wordt door de Heilige geroepen om het in verval geraakte volk Israël weer te richten op de Heilige. 
Het verhaal van Gideon is niet primair een historisch verhaal. Het gaat ons aan, nu en elk moment 
weer. Wij zijn dat volk Israël en Gideon is daarin een op de hemel gericht kracht, aanvankelijk passief, 
maar steeds actiever wordend dankzij de leiding van de Heilige. Het volk Israël zie ik vooral als een 
complexe veelheid van ‘ikken’ van de uiterlijke mens, dus van ‘mij’. Dit volk is onderhevig aan 
allerlei krachten, zowel hemelse als demonische invloeden. In het begin van het Gideonverhaal is het 
duidelijk dat de negatieve krachten het volk volledig hebben weggetrokken van haar gerichtheid op de 
Heilige. Israël is helemaal in handen gevallen van vijandige volken, volken die vertegenwoordigers 
zijn van het Kwaad, en deze krachten hebben Israël geïnfiltreerd. Ik zie het verhaal van Gideon als het 
genadevol en helpend ingrijpen van de Heilige, waardoor het volk weer terug kan keren. Het is een 
dynamisch gaan van Israël, met vallen en opstaan, van ‘gevangschap’ naar ‘bevrijding’ en 
‘verlossing’. Gideon is het middel dat de Heilige daarbij gebruikt. Maar Gideon moet wel mee willen 
helpen!  We zien zuiverings- en omvormingsprocessen bij Gideon én bij het volk. Die versterken 
elkaar wederzijds. Maar ook zien we hoe tegenwerkende of negatieve krachten steeds weer proberen 
die dynamische gang naar de Heilige te doorkruisen. Ook Gideon heeft zijn zwakke plek zo blijkt, en 
juist daar vergiftigt het Kwaad Israël opnieuw als de verlossing behaald lijkt te zijn…. 
Een patroon dat in de hele bijbel op allerlei niveaus terugkomt.  
Als we in ons worden en zijn de Heilige vergeten, zijn we zonder de genade van de Heilige verloren. 
Maar de Heilige is altijd onze liefdevolle of strenge bewaarder hoe we ons ook van hem afwenden. 
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HOOFDSTUK 6 
 
Verzen 6.1 tot en met 6.10 
(Overheersing door Midian) 

Statenvertaling 

1 Maar de kinderen Israëls 
deden, dat kwaad was in de 
ogen des HEEREN; zo gaf hen 
de HEERE in de hand der 
Midianieten, zeven jaren.  

NBG-vertaling 1951 

1 Maar de Israëlieten deden 
wat kwaad is in de ogen des 
HEREN; daarom gaf de HERE 
hen over in de macht van 
Midjan gedurende zeven jaar,  

Willibrordvertaling 1995 

1 De Israëlieten deden opnieuw 
wat de HEER mishaagt, en hij 
leverde hen zeven jaar lang 
over aan de Midjanieten,  

2 Als nu de hand der 
Midianieten sterk werd over 
Israël, maakten zich de 
kinderen Israëls, vanwege de 
Midianieten, de holen, die in de 
bergen zijn, en de spelonken, 
en de vestingen.  

2 waarin Midjan de overhand 
had over Israël. Uit vrees voor 
Midjan richtten de Israëlieten 
voor zich de schuilplaatsen in, 
die in het gebergte liggen, de 
holen en burchten.  

2 zodat die Israël in hun macht 
kregen. Uit vrees voor de 
Midjanieten richtten de 
Israëlieten in het gebergte 
schuilplaatsen in, in holen en 
vestingen.  

3 Want het geschiedde, als 
Israël gezaaid had, zo kwamen 
de Midianieten op, en de 
Amalekieten, en die van het 
oosten kwamen ook op tegen 
hen.  

3 Wanneer Israël gezaaid had, 
kwamen Midjan, Amalek en de 
stammen van het Oosten 
opdagen en trokken tegen hen 
op,  

3 Telkens als de Israëlieten 
gezaaid hadden, rukten de 
Midjanieten met de Amalekieten 
en andere oosterlingen tegen 
hen op.  

4 En zij legerden zich tegen 
hen, en verdierven de opkomst 
des lands, tot daar gij komt te 
Gaza; en zij lieten geen 
leeftocht overig in Israël, noch 
klein vee, noch os, noch ezel.  

4 sloegen hun kamp op in hun 
gebied en vernielden het 
veldgewas tot bij Gaza, en 
lieten geen leeftocht over in 
Israël, geen schaap, geen rund 
of ezel.  

4 Zij sloegen hun kamp op 
tegen hen en vernielden de 
oogst in heel het land, tot Gaza 
toe. Zij lieten in Israël geen 
voedsel meer over, ook geen 
schapen, geen ossen en geen 
ezels.  

5 Want zij kwamen op met 
hun vee en hun tenten; zij 
kwamen gelijk de sprinkhanen 
in menigte, dat men hen en 
hun kemelen niet tellen kon; en 
zij kwamen in het land, om dat 
te verderven.  

5 Want zij trokken op met 
kudden en tenten, en zij 
kwamen talrijk als sprinkhanen; 
zij waren niet te tellen, zij, noch 
hun kamelen, en zij kwamen 
het land verwoesten,  

5 Want zij kwamen aan met 
hun kudden en hun tenten, zo 
talrijk als sprinkhanen, een 
ontelbare massa mannen en 
kamelen; zij vielen het land 
binnen en verwoestten het.  

6 Alzo werd Israël zeer 
verarmd, vanwege de 
Midianieten. Toen riepen de 
kinderen Israëls tot den HEERE.  

6 zodat Israël zeer verarmde 
door toedoen van de 
Midjanieten. Toen riepen de 
Israëlieten tot de HERE.  

6 Toen de Israëlieten door de 
Midjanieten tot grote armoede 
waren gebracht, begonnen zij 
de HEER aan te roepen.  

7 En het geschiedde, als de 
kinderen Israëls tot den HEERE 
riepen, ter oorzake van de 
Midianieten;  

7 Toen nu de Israëlieten tot 
de HERE riepen vanwege de 
Midjanieten,  

7 En toen de Israëlieten 
onder druk van de Midjanieten 
de HEER aanriepen,  

8 Zo zond de HEERE een 
man, die een profeet was, tot 
de kinderen Israëls; die zeide 
tot hen: Alzo zegt de HEERE, de 
God Israëls: Ik heb u uit Egypte 
doen opkomen, en u uit het 
diensthuis uitgevoerd;  

8 zond de HERE een profeet tot 
de Israëlieten, die tot hen 
zeide: Zo zegt de HERE, de God 
van Israël: Ik heb u uit Egypte 
gevoerd en uit het diensthuis 
geleid;  

8 zond Hij hun een profeet, die 
hun zei: ‘Zo spreekt de HEER, 
de God van Israël: Ik heb u uit 
Egypte geleid en u weggehaald 
uit dat slavenhuis.  

9 En Ik heb u verlost van de 
hand der Egyptenaren, en van 
de hand van allen, die u 
drukten; en Ik heb hen voor uw 
aangezicht uitgedreven, en u 
hun land gegeven;  

9 Ik heb u verlost uit de macht 
der Egyptenaren en uit de 
macht van allen die u 
verdrukten, ja, Ik heb hen voor 
u uit weggedreven en hun land 
aan u gegeven. 
  

9 Ik heb u bevrijd uit de macht 
van de Egyptenaren en van al 
uw onderdrukkers. Ik heb hen 
voor u verdreven en u hun land 
gegeven.  

  10  En Ik zeide tot ulieden: Ik 10 En Ik heb tot u gezegd: Ik 10 Ik heb u gezegd: “Ik ben de 
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ben de   HEERE, uw God; 
vreest de goden der Amorieten 
niet, in welker land gij woont; 
maar gij zijt Mijner stem niet 
gehoorzaam geweest.  

ben de HERE, uw God; eert dan 
niet de goden van de 
Amorieten, in wier land gij 
woont. Maar gij hebt naar mijn 
stem niet geluisterd.  

HEER, uw God; ook al woont u 
in het land van de Amorieten, u 
mag hun goden niet vereren.” 
Maar u hebt niet naar mijn 
stem geluisterd.’  

 
Het volk Israel heeft zich voor de zoveelste keer afgewend van de Heilige. Een vast patroon! 
Na de episode van richter Deborah had Israël 40 jaar rust. In het vlak van de tientallen, kaballistisch 
de wereld van Assiah, is dat de langst mogelijke tijd. Symbolisch dus een aardse eeuwigheid. 
Maar zoals steeds (lijkt het) als het goed gaat, verzwakt de lofprijzing van Hem die het goede schenkt. 
Het in vreugde ontvangen, wordt een vanzelfsprekend willen hebben. Ook nu, en Israel wendt zich 
weer af van de Heilige. Dan ontbreekt een heilig centrum en neemt de chaos toe. Alles wat de toename 
van chaos toelaat, is afgoderij, is kwaad in de ogen van de Heilige. 
Daarom wordt Israel ter wille van haar eigen heil ‘gestraft’, zodat het volk tot inkeer kan komen. Al 
zeven jaar heeft Midian macht over en in  Israël gekregen. Een volle periode, dat wil zeggen dat deze 
machtuitoefening volledig is. Aan het einde van deze volledige onderwerping komt het moment van 
verlossing, van een doorbraak naar herstel. Midian staat voor die invloed van het Kwaad dat 
onenigheid, twist, horizontale gerichtheid op het vele voorstelt. Dit leidt tot verval en spirituele 
verzwakking. Israël is helemaal weggezakt in de dualiteit en dat gaat maar verder. Deze overheersing 
verwijst naar de overstromende demonische krachten vanuit de chaos, die de eenheid van Israël uiteen 
slaat, strijd en twisten veroorzaakt, ieder voor zich, wie is nog te vertrouwen? De dankende lofprijzing 
van de Heilige wordt belachelijk gemaakt, er zijn zoveel ‘betere’ en tastbare goden. En dat tot het 
uiterste toe.  
En dan breekt tóch de behoefte aan een échte verbondenheid en bevrijding door. In die uitzichtloze 
situatie van onderdrukking roept Israël opnieuw naar de Heilige, help ons!  In die nood beginnen de 
Israëlieten opnieuw te beseffen dat zij alleen door genadig ingrijpen van de Heilige geholpen kunnen 
worden.  Een profeet wordt gezonden en verklaart het onheil dat al zo lang op Israel drukt. God’s 
leiding wordt herinnerd. Israël moet ophouden met afgodendienst  en gehoorzaam zijn aan de Heilige. 
Met Israël en de vijandige volken worden niet historisch volkeren bedoeld, maar het geheel van al 
‘onze ikken’ waarin persoonlijkheid en ziel zich - dikwijls zo chaotisch-  manifesteren in de ruimte die 
we zijn.  
 
vers 6. 11 
(Gideon)  

11 Toen kwam een Engel des 
HEEREN, en zette Zich onder 
den eik, die te Ofra is, welke 
aan Joas, den Abi-ezriet, 
toekwam; en zijn zoon Gídeon 
dorste tarwe bij de pers, om die 
te vluchten voor het aangezicht 
der Midianieten.  

11 Toen kwam de Engel des 
HEREN en zette zich neer onder 
de terebint te Ofra, eigendom 
van de Abiëzriet Joas, terwijl 
diens zoon Gideon bezig was in 
de wijnpers tarwe uit te klop- 
pen om die voor de Midjanieten 
in veiligheid te brengen.  

11 Toen kwam de engel van 
de HEER en ging zitten onder 
de terebint van Ofrat, die het 
eigendom was van Joas, van 
Abiëzer. Zijn zoon Gideon was 
bezig tarwe uit te kloppen in 
een perskuip, om niet door de 
Midjanieten gezien te worden.  

 
De betekenis van de namen in dit vers geeft een indruk van de innerlijke gesteldheid van Gideon. 
Ofra betekent 'stof ‘. De mens die ervaart dat zijn volk Israël onderworpen is aan de wereld, zal zich in 
het stof wanen.. Hij wordt niet door de aarde gedragen en gevoed. Daar is diepe ootmoed.  
Joas betekent 'de Heer is ondersteuning'. De ziel die de zwakheid en hopeloosheid kent van de situatie 
waarin ‘zijn’ volk Israel verkeert, zal in stilte steun hopen op de Heilige.  
Bij de naam Abiëzer, dat 'mijn vader is hulp' betekent, kunnen we aan hetzelfde denken maar dan ook 
in relationele zin. God is onze Vader die ons lief heeft en ons hoe en waar dan ook beschermt. 
Bij Ofra staat een terebint of eik. Het woord 'terebint' betekent letterlijk: een sterke boom. Als we nu 
die twee, terebint en Ofra, combineren zien we een samengaan van kracht en zwakheid naar voren 
komen. Gideon betekent 'neerhouwer'. Alles wat zichzelf verhoogt boven de toegemeten maat moet 
worden ‘neergehouwen’. Hij zal die naam ook openlijk waar maken, nu is hij die naam waardig omdat 
hij  zichzelf in het stof (Ofra) neerwerpt, zich niet groter waant dan hij is, hij zich zwak weet en dat 
zonder de Heilige niet aan de overheersing van Midian is te ontkomen.  
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In het Gideoverhaal  zien we hoe de kracht van God in de (menselijke) zwakheid van Gideon 
werkzaam wordt. Gideon wordt een vat waarin de Heilige zich daadwerkelijk uitdrukt ter wille van het 
heil van het volk Israél. Gideon weet zich zwak maar wordt door de genade van de Heilige sterk 
genoeg om de goddelijke kracht door hem heen te laten werken. 
 
En onder die heilige boom, onder de terebint is Gideon bezig met de tarweopbrengst van het land. Die 
wil hij niet in handen van de Midianieten laten vallen. Hij dorst tarwe in de wijnpers, een 
ongebruikelijke plaats. In het geheim, ongezien en in stilte, is Gideon in deze algehele staat van 
godverlatenheid tóch, als een van de weinigen, moeizaam maar actief doende zich te blijven openen 
voor het Woord (tarwe en brood) van de Heilige en voor de Geestkracht (wijn en bloed) van de 
Heilige Geest. Dus open voor het levende Woord. In deze actieve ontvankelijkheid ontvangt Gideon 
hemels voedsel voor zijn geloof en innerlijke groei. Hij is onbewust bezig zichzelf voor te bereiden om  
bevrijder van het volk te worden. Wie zo bezig is, kan op een onverwacht moment door God worden 
gebruikt. Gideon stelt het beginsel voor van een gezindheid die het volk kan bevrijden van uiterlijke 
en innerlijke strijd. En dan verschijnt De Engel des Heren (genoemd onder de godsnaam YHVH) in 
deze Gideon-ruimte. Gods Woord spreekt door meerdere sóórten engelen. Maar er is  één 'Engel' die 
totaal anders is dan alle andere engelen: De Engel des Heeren.  Dat is hoe de verschijning van God 
wordt genoemd, als Hij Zich toont in de vorm van een Engel. In het Oude Testament verschijnt de 
Heilige in deze gedaante ook aan Mozes (in Exodus 3:2) en zo ook aan Gideon.  
 
vers 6.12 
(De Heer is met u) 

12 Toen verscheen hem de 
Engel des HEEREN, en zeide tot 
hem: De HEERE is met u, gij 
strijdbare held!  

12 De Engel des HEREN 
verscheen hem en zeide tot 
hem: De HERE is met u, gij 
dappere held.  

12 De engel van de HEER 
verscheen daar voor hem en 
zei: ‘De HEER is met u, 
dappere held.’  

  
En de Engel des Heren zegt:"de HEER is met u, gij dappere held.  
Dapper of strijdbaar voelt Gideon zich zeker niet, hij is immers zwak en verzet zich ook niet openlijk 
tegen Midian. Dat is ook goed, want je op eigen kracht openlijk verzetten zonder daartoe geroepen te 
zijn, is gedoemd tot mislukking. De Heilige werkt in de stilte van de ziel en voor die zielenstilte is 
Gideon zorgzaam. Zo telt  voor de Heilige dat Gideon vastbesloten is tegen de heersende waan in om 
zichzelf te blijven openen voor het hemels voedsel. Trouw aan de Heilige, in een tijd waarin iedereen 
het erbij laat zitten, staat hier op de voorgrond. Dat noemt God dapperheid. En daardoor ervaart 
Gideon de bijzondere nabijheid van de Heer in de gedaante van de Engel en hoort dat de Heilige met 
hem is. Deze toezegging ‘De Heer is met U’ geldt niet alleen voor Gideon, maar voor elke opdracht 
die iemand van de Heilige ‘opgelegd’ krijgt. Zó begint de Heilige zijn gesprek met Gideon. Een 
bemoedigend begin. In dit gesprek werpt Gideon allerlei bezwaren op. Tijdens dit gebeuren worden 
zich verzettende ikken ‘op hun plaats’ gezet, zodat ze niet héél Gideon kunnen ‘bezetten’ of 
inkapselen.  Een zuiveringsproces waardoor de uiterlijke ‘ikken’ zich meer en meer terzijde opstellen, 
waardoor de Gideonziel, waarin de Heilige wil werken, zich kan tonen.  
 
vers 6.13 
(Waar zijn al Gods wonderen?)  

13 Maar Gídeon zeide tot 
Hem: Och, mijn Heer, zo de 
HEERE met ons is, waarom is 
ons dan dit alles wedervaren? 
en waar zijn al Zijn wonderen, 
die onze vaders ons verteld 
hebben, zeggende: Heeft ons 
de HEERE niet uit Egypte 
opgevoerd? Doch nu heeft ons 
de HEERE verlaten, en heeft 
ons in der Midianieten hand 
gegeven.  

13 Maar Gideon zeide tot hem: 
Och, mijn heer, indien de HERE 
met ons is, waarom is dit alles 
ons dan overkomen? Waar zijn 
dan al zijn wonderen, waarvan 
onze vaderen ons vertelden, als 
zij zeiden: Heeft de HERE ons 
niet uit Egypte gevoerd? Maar 
nu heeft de HERE ons verstoten 
en ons prijsgegeven aan de 
greep van Midjan.  

13 Gideon antwoordde: ‘Neem 
me niet kwalijk, heer: als de 
HEER inderdaad met ons is, 
waarom is ons dit alles dan 
overkomen? Waar zijn de 
wonderen waarover onze 
voorvaderen ons verteld 
hebben; zij zeiden toch: “De 
HEER heeft ons uit Egypte 
geleid.” Maar nu heeft de 
HEER ons verstoten en ons 
aan de Midjanieten 
overgeleverd.’  
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Er volgt een heel persoonlijk gesprek tussen Gideon en de Heilige. Gideon krijgt alle ruimte om zijn 
twijfels en bezwaren uit te spreken. De Heilige gaat telkens op de vragen van Gideon in 
en antwoordt hem geduldige en helpend. Natuurlijk zijn er heel veel ‘ikken’ binnen het volk die niet 
willen meegaan en zelfs willen tegenwerken. De Heilige helpt Gideon zo om Zijn dienstbaar 
instrument te worden, met diens medewerking. Als de Heilige oproept om iets namens en voor Hem te 
doen, dan mag daarover met Hem gepraat worden. Je mag je bezwaren indienen en je twijfels laten 
blijken. God luistert en neemt deze tegenwerpingen serieus. Hij antwoordt.  
Er is nog een belangrijke instelling bij Gideon te zien. De Heilige heeft gezegd: "De HEER  is met u, 
gij dappere held". Wat zegt Gideon? "Indien de HEER  met ons is". Hij maakt zichzelf dus één met het 
hele volk. Al is Gideon persoonlijk trouw, hij claimt de Heilige niet voor zichzelf alleen. God is de 
verbonds God van het hele volk. Het welzijn van het hele volk gaat hem ter harte en niet alleen zijn 
eigen welzijn. Hij is diep betrokken op de noden van het volk Israel. Dan komen de vragen. Waar zijn 
al die wonderen waarvan onze vaderen ons vertelden? Hij twijfelde niet aan die wonderen van toen. 
Maar waar blijft God nù? Als je iets niet met het eigen verstand begrijpt, dan ondermijnt dat dikwijls 
het geloof en daardoor de overgave aan de Heilige. God heeft hen verstoten, althans zo ervaart Gideon 
dat. Gideon beseft dan nog niet dat de Heilige al een bevrijder gereed maakt: Gideon. Deze 
tegenwerkende weerstand wordt ‘gebroken’.  
Als we Gideon in dit vers horen spreken, dan zien we twee dingen die samengaan bij iemand die door 
God wordt geroepen tot een taak te midden van zijn volk:  
 hij vereenzelvigt zichzelf met het volk Israel ( niet ik, maar zij) 
  en  
 hij weet van eigen zwakte en gelooft  in de almacht van God (niet ik, maar Gij) 
Hier tekent zich de instrumentele brugfunctie bij Gideon al af. 
 
vers 6.14 
(De opdracht) 
14 Toen keerde zich de HEERE 
tot hem, en zeide:  

heen in deze uw kracht, en 
gij zult Israël uit der 
Midianieten hand verlossen; 
heb Ik u niet gezonden?  

14 Toen wendde de HERE Zich 
tot hem en zeide: Ga heen in 
deze uw kracht en verlos Israël 
uit de greep van Midjan. Ik 
zend u immers?  

14 Toen richtte de HEER zich 
tot hem en zei: ‘Trek op tegen 
de Midjanieten! U bent sterk 
genoeg om Israël uit hun macht 
te bevrijden. Ik ben het die u 
zendt.’  

 
In vers 12 is de Engel nog gescheiden van de Heilige en spreekt daar over de HEER. Maar hier is de 
Engel de Heer, de Heilige zelf. En het volle besef ervan breekt bij Gideon later (zie vers 6.22) door. 
Gideon krijgt de opdracht Israël te verlossen uit de greep van Midian. Opvallend! Vaak, en zo ook 
hier, zijn het de dingen die we als nood bij God brengen datgene waarvan Hij ons vervolgens opdraagt 
er iets aan te doen. Dan zijn we kennelijk een geschikt instrument voor de Heilige. Maar alleen als we, 
evenals Gideon in het leven ruimte trachten te zijn en zo ruimte geven voor de Heilige. Dan kan de 
Heilige gebruiken wat de mens, hier Gideon te bieden heeft. De Heilige geeft Gideon voor zijn 
opdracht geen nieuwe kracht, maar zegt: "Ga heen in deze uw kracht". Welke kracht is dat? Dat is de 
kracht van zijn trouw en geloof. En dat geloof doet Gideon beseffen dat de Heilige geen dingen vraagt 
die zijn krachten te boven gaan. Ga in je kracht! Wat de Heilige vervolgens zegt, moet alle twijfel over 
Zijn opdracht wegnemen. Gideon mag gaan in naam van zijn Opdrachtgever:  "Ik zend u immers?" 
Dat is alles wat nodig, maar ook noodzakelijk is om als dienaar God’s opdracht uit te voeren. Zonder 
dat Hij dit zegt, moet je niet gaan, dan maak je brokken. 
 
vers  6.15 
(Een nieuwe tegenwerping)  

15 En hij zeide tot Hem: 
Och, mijn Heer! waarmede zal 
ik Israël verlossen? Zie, mijn 
duizend is het armste in 
Manasse, en ik ben de kleinste 
in mijns vaders huis.  

15 Maar hij zeide tot Hem: Och, 
HERE, waarmee zal ik Israël 
verlossen? Zie, mijn geslacht is 
het geringste in Manasse en ik 
ben de jongste van mijn 
familie.  

15 En Gideon zei: ‘Neem me 
niet kwalijk, Heer: hoe zou ik 
Israël kunnen bevrijden? Mijn 
stamhuis is het armste van heel 
Manasse en ik ben de jongste 
van de familie.’  
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Gideon voert een nieuw argument aan, waardoor hij meent dat hij niet aan Gods opdracht kan 
voldoen: hij voelt er zich niet toe in staat. Een krachtige tegenstrevende ‘ik’ weet Gideon te overtuigen 
dat hij toch (te) zwak is en daarom niet in staat zal zijn om die opdracht uit te voeren. Goed argument 
om deze opdracht te ontlopen! Nu is het altijd goed om niet te hoog van jezelf te denken. Maar dit mag 
niet een excuus zijn om je te onttrekken aan wat God van je vraagt. De ziel weet dat, wat de Heilige 
vraagt, ook door Hem zal kunnen gebeuren. Gideon wijst op zijn geringe afkomst en de plaats die hij 
inneemt in het gezin waartoe hij behoort. Ook Manasse, de stam waartoe hij behoort, heeft de 
betekenis van vergeten zijn, wijst zo op zijn ‘onbelangrijke’ rol. Maar in het Mozesverhaal is dit de 
stam die verblijft  aan beide zijden van de Jordaan, de rivier die de zevende dag (woestijn) en de 
achtste dag (beloofde land) scheidt. Het houdt dus een belofte in van verlossing, een verbinding tussen 
wat is en wat komen kan en zal. Zijn plaats in het gezin als de jongste geeft aan dat zijn omgeving 
Gideon van weinig betekenis en nut acht. Dat voedt een gevoel van minderwaardigheid, de oorzaak 
van een sterke twijfelende  ‘ik’ die aan je gaat kleven. Bij Gideon lijkt dat het geval, hij is wel trouw 
aan de Heilige, maar verder is hij zichzelf als weinig waardevol gaan zien. Hoe en waarmee kan juist 
hij, zo klein en nietig, die immense opdracht aangaan? Maar wat God door jou heen wil doen, moet 
alleen aan Hem toegeschreven worden en niet aan jou. Jouw waardebepaling van jezelf is daarbij 
uiteindelijk van weinig betekenis. De Heilige kent je immers veel beter dan jij jezelf. Niet ons sterk 
voelen in eigen kunnen, maar ons zwak weten als mens, dan kan God met ons zijn werk doen. Gideon 
ziet louter zichzelf en dan is er geen kracht. Maar het verkleinde 'ego' is net zo'n grote verhindering om 
door God gebruikt te worden als het vergrootte 'ego'. De onterechte ‘verkleining’ is een escape om aan 
de goddelijke opdracht te voorkomen, en die wordt nu bij Gideon omgevormd. Dat gaat Gideon nu 
inzien en erkennen.  
 
vers 6.16 
(Ik ben met u) 

16 En de HEERE zeide tot 
hem: Omdat Ik met u zal zijn, 
zo zult gij de Midianieten slaan, 
als een enigen man.  

16 En de HERE zeide tot hem: 
Ik ben met u, daarom zult gij 
Midjan verslaan als was het één 
man.  

16 Maar de HEER zei: ‘Ik zal 
bij u zijn; u zult de Midjanieten 
verslaan alsof het maar één 
enkele man was.’  

 
De wijze waarop de Heilige op deze tegenwerpende ik van Gideon ingaat, is weer zeer bemoedigend. 
In vers 6.14 werd Gideon gesteund door het bewustzijn dat de Heer zijn Meester was. Dat gaf een 
diepe betekenis aan de taak die hij moet gaan uitvoeren. Nu gaat het nog een stap verder. De Heilige 
zegt dat Hij Zelf mee gaat. Een meer intense bemoediging om de taak vrijwillig op je te nemen is niet 
denkbaar. Al heb je alle krachten en talenten van de wereld, ben je vanuit de wereld gezien een ‘reus’ 
maar je ‘hebt’ de Heilige niet, dan zult je niets wezenlijks kunnen. Al ben je helemaal alleen, 
maar je hebt de Heilige aan je zijde, dan zult je de grootste vijandelijke krachten verslaan "als was het 
één man". Dat dit de 'logica' van het geloof is, leert het Gideonverhaal ons. 
 
vers 6.17 
(De vraag om een teken)  

17 En hij zeide tot Hem: 
Indien ik nu genade gevonden 
heb in Uw ogen, zo doe mij een 
teken, dat Gij het zijt, Die met 
mij spreekt.  

17 Toen zeide hij tot Hem: 
Indien ik genade in uw ogen 
gevonden heb, geef mij dan 
een teken, dat Gij het zijt, die 
met mij spreekt.  

17 Maar Gideon hield aan: ‘Als 
ik genade heb gevonden in uw 
ogen, geef mij dan een teken 
dat U het bent, die met mij 
spreekt.  

 
Gideon is nu overtuigd en vat moed door de toezeggingen van de Heer. Maar in hem is nog kiem van 
twijfel, hij is wel bijna 100% zeker maar toch.  Zou het echt zo zijn…? Nog is hij niet ten volle 
overtuigd met wie hij heeft te doen, profeet, engel, de Heilige, of met een valstrik? Deze minuscule 
twijfel knaagt in hem en hij wenst absolute zekerheid dat hij te maken heeft met de Heilige. En 
Gideon vraagt daarom om een teken, een overtuigend bewijs. De manier waarop Gideon zijn vraag 
stelt, is heel deemoedig. Niet vanuit een eisende houding , nee zijn houding laat zien dat hij geen 
aanspraak op een teken maakt: “Indien ik genade in uw ogen gevonden heb." Het geloof van Gideon is 
nog niet onvoorwaardelijk, en de Heilige verdiept dit geloof nu door zijn genadevol teken, of beter 
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tekenen. Bij de bespreking van de verzen 36-40 wordt nog meer gezegd over het vragen van een teken 
om de wil van God te leren kennen.  

 
vers 6.18  
(Ik zal blijven) 

18 Wijk toch niet van hier, 
totdat ik tot U kome, en mijn 
geschenk uitbrenge, en U 
voorzette. En Hij zeide: Ik zal 
blijven, totdat gij wederkomt.  

18 Ga niet vanhier weg, 
voordat ik bij U terugkom en de 
gave die ik ga halen, voor U 
neerleg. En Hij zeide: Ik zal 
blijven, tot gij terugkomt.  

18 En ga niet weg voor ik terug 
ben en U een geschenk heb 
aangeboden.’ De HEER 
antwoordde: ‘Ik blijf hier tot u 
terug bent.’  

  
Het is heel treffend: God voldoet aan Gideons verzoek. Wat is Hij genadig in zijn handelen met 
Gideon (en met ons) als Hij het oprechte verlangen ziet om Hem te eren. Gideon wil de Heer iets 
aanbieden. Door het gesprek met Hem is er bij Gideon een verlangen ontstaan om een geschenk aan te 
bieden. Dat is wat God in het hart van Gideon ziet en daarop wil Hij graag wachten. Dit verlangen 
drukt ook Gideon’s bereidheid uit om de Heilige in zijn ruimte te ontvangen en zich aan hem aan te 
bieden.  Gideon zoekt contact door de maaltijd. Het aanbieden van wereldse dingen om die te delen. 
God tilt het echter naar een ander niveau, namelijk die van het offer. Het is uiteindelijk de Heilige die 
ons laat offeren. 
 
vers 6.19-6.20 
(Het offer)  

19 En Gídeon ging in, en 
bereidde een geitenbokje, en 
ongezuurde koeken van een efa 
meels; het vlees legde hij in 
een korf, en het sop deed hij in 
een pot; en hij bracht het tot 
Hem uit, tot onder den eik, en 
zette het nader.  

19 Toen ging Gideon naar 
binnen en bereidde een 
geitebokje en ongezuurde 
broden van een efa meel; het 
vlees deed hij in een mand en 
het vleesnat in een pot, en hij 
bracht het Hem onder de 
terebint en zette het Hem voor.  

19 Gideon ging naar huis, 
maakte een geitenbokje klaar 
en een efa ongezuurde broden. 
Hij deed het vlees in een mand 
en de saus in een kom; die 
bracht hij naar Hem toe onder 
de terebint en bood ze Hem 
aan.  

20 Doch de Engel Gods zeide 
tot hem: Neem het vlees en de 
ongezuurde koeken, en leg ze 
op dien rotssteen, en giet het 
sop uit; en hij deed alzo.  

20 De Engel Gods zeide tot 
hem: Neem het vlees en de 
ongezuurde broden en leg ze op 
deze rots en giet het vleesnat 
uit. En hij deed dat.  

20 De engel van God sprak: 
‘Leg het vlees en de 
ongezuurde broden daar op dat 
rotsblok en giet de saus erover 
uit.’ Gideon deed dat.  

 
Terwijl Gideon zijn gave klaarmaakt, wacht de Heilige. Dat is altijd zo, als wij bezig zijn, Hem 
vergeten, hem verwaarlozen en zondigen, dan is de Heilige toch altijd daar. Geduldig en zo nodig 
toornig. De maaltijd die Gideon aanbiedt onder de terebint is de kern van zijn leven. De essentie van 
wat hij is. Het ongezuurde (gerste)brood doet herinneren aan het Joodse Wekenfeest – het feest van de 
gerstebroden. Op dat feest wordt gevierd dat God de Thora heeft gegeven. Hier verbeeldt het 
gerstebrood vanuit de mens gezien het Woord van God. En dat Woord van God heeft een grote 
bevrijdende kracht. Het geitebokje drukt uit dat Gideon zijn uiterlijke ontwikkeling en identificaties 
aanbiedt aan God, en zo verbindt met de oorsprong. 
God laat het niet aan Gideon over hoe hij moet offeren. God zegt wat hij met het offer moet doen. Hij 
moet het brengen op de rots. Deze rots is het altaar op het ‘kruispunt’ van hemel en aarde, en alleen 
dáár kan dat offer plaatsvinden. Dit altaar correspondeert ook met het mystieke hart van Gideon, 
waarin zijn leven wordt gezuiverd, en heel gemaakt kan worden, in een ‘gefragmenteerde’ heelheid. 
Het vers besluit zo mooi met "En hij deed het". Het geeft de gehoorzame gezindheid van Gideon weer.  
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vers 6.21 
(De Heilige neemt het offer aan) 

21 En de Engel des HEEREN 
stak het uiterste van den staf 
uit, die in Zijn hand was, en 
roerde het vlees en de 
ongezuurde koeken aan; toen 
ging er vuur op uit de rots, en 
verteerde het vlees en de 
ongezuurde koeken. En de 
Engel des HEEREN bekwam uit 
zijn ogen.  

21 Toen strekte de Engel des 
HEREN de staf die hij in de 
hand hield, uit en raakte met 
het uiteinde het vlees en de 
ongezuurde broden aan; en 
vuur steeg op uit de rots en 
verteerde het vlees en de 
ongezuurde broden. Daarop 
verdween de Engel des HEREN 
uit zijn gezicht.  

21 De engel van de HEER stak 
de stok die Hij in zijn hand had 
uit naar het vlees en de 
ongezuurde broden, en raakte 
die met de punt van de stok 
aan; toen laaide er uit het 
rotsblok een vuur op dat het 
vlees en de ongezuurde broden 
verteerde. Daarop verdween de 
engel van de HEER uit zijn 
ogen.  

De wijze waarop de Heilige het offer behandelt, is aangrijpend en vreeswekkend. Hij raakt het aan met 
de staf die Hij in de hand houdt. Die staf is een heersersstaf, een scepter. Symbool van de 
middenkolom van de boom des levens, waarmee de Heilige de offerplaats, de aangewezen rots vanuit 
de hemelen rechtstreeks aanraakt, en dit manifesteert zich als vuur die van een andere orde is dan die 
van  het aardse vuur. De Heilige in zijn verhevenheid en majesteit aanvaardt het offer dat Gideon in 
zwakheid brengt. Het offer verteert , een zuivering door vuur, door het vuur van de Heilige Geest. De 
ziel van Gideon kan zich zo verder openen voor de Heilige. Na het offer van Gideon op deze wijze te 
hebben aangenomen, verdwijnt de Engel van de Heer. Heel plotseling, eerst die goddelijke zichtbare 
aanwezigheid en dan niets. Hij heeft Zijn teken gegeven. Toen pas begreep Gideon ten volle, dus op 
zielsniveau, dat het De Engel van de HEER was geweest en dat hij die van aangezicht tot aangezicht 
had gezien, zonder te sterven…  
Gideon kan nu zijn bedoelde plaats innemen voor God, en zich ook innerlijk tooien met de naam 
Gideon. Daarmee is de basis gelegd voor Gideons verdere werk als dienaar. 
 
vers 6.22 
(Wee mij) 

22 Toen zag Gídeon, dat het 
een Engel des HEEREN was; en 
Gídeon zeide: Ach, Heere, 
HEERE! daarom, omdat ik een 
Engel des HEEREN gezien heb 
van aangezicht tot aangezicht.  

22 Toen begreep Gideon, dat 
het de Engel des HEREN was, 
en hij zeide: Wee mij, Here 
HERE! want ik heb de Engel des 
HEREN gezien van aangezicht 
tot aangezicht.  

22 Nu begreep Gideon dat het 
de engel van de HEER was 
geweest. Hij zei: ‘Wee mij, Heer 
GOD, want ik heb oog in oog 
gestaan met de engel van de 
HEER.’  

   
En dan klinkt het "wee mij"!  Nu hij zich ten volle realiseert met wie hij te doen had: met de Heilige 
zelf. Dit bewustzijn ‘opent’ hem volledig. Elke gedachte aan zichzelf en aan eigen kunnen verdwijnt. 
Alleen de Heilige blijft over in zijn grootheid en heerlijkheid en dat is het genadevolle uitgangspunt 
voor de komende strijd die in zijn ziel gestreden gaat worden. Het maakt klein en tegelijk geeft het 
vertrouwen. Gideon wordt op de meest grondige manier voorbereid op zijn taak, om dienaar van de 
Heilige te zijn. Aan de ene kant dat inzicht in wat hij, mens, is en het besef van de eigen beperktheid 
en onbekwaamheid. Aan de andere kant wordt die indruk opgedaan in de tegenwoordigheid van God 
de Almachtige en dat is een enorme bemoediging om te doen wat Hij vraagt. Hij zendt ons en is  
daarom ook met ons. In het “wee mij” hoor je de overweldigende ervaring die Gideon doormaakt. 
 
vers 6.23- 6.24 
(YHVH Shalom) 

23 Doch de HEERE zeide tot 
hem: Vrede zij u, vrees niet, gij 
zult niet sterven.  

23 Doch de HERE zeide tot 
hem: Vrede zij u! Vrees niet, gij 
zult niet sterven.  

23 Maar de HEER verzekerde 
hem: ‘Vrede is met u; wees niet 
bang, u zult niet sterven.’  

24 Toen bouwde Gídeon 
aldaar den HEERE een altaar, 
en noemde het: De HEERE is 
vrede! het is nog tot op dezen 
dag in Ofra der Abi-ezrieten.  

24 Toen bouwde Gideon daar 
een altaar voor de HERE en 
noemde dat: De HERE is vrede. 
Het staat tot op de huidige dag 
nog in Ofra der Abiëzrieten.  

24 Toen bouwde Gideon daar 
een altaar voor de HEER en 
noemde het: ‘De HEER is 
vrede.’ Dat altaar staat nog in 
Ofrat, de stad van Abiëzer, tot 
op de dag van vandaag.  
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Dan hoort Gideon het "vrede zij u" uit de mond van de Heilige. Hij hoefde niet bang te zijn omdat hij 
oog in oog met de Heer had gestaan. Hij was door het offer door God aangenomen Hij kon nu in vrede 
gaan. De vrees bij Gideon is weg en hij bouwt een altaar. Dit altaar bouwt zich tevens innerlijk, in zijn 
ziel. Gideon is zich bewust van het verband tussen Gods aanwezigheid en shalom (vrede, heelheid, 
volheid, zekerheid, vastheid)  en noemde dit altaar - YHWH shalom: "De Heer is Vrede". Hij is ten 
diepste ervan doordrongen dat het goed is met God, en te leven in de hand van God. Maar het betekent 
ook: in vertrouwen zijn gebaande weg te gaan. In geloof de strijd aangaan. Vrede als grondtoon in het 
leven  heeft te maken met innerlijke groei en ontwikkeling. De vrede in Gideon aanwezig, is niet het 
gevolg van een goed subjectief gevoel, maar van Wie de Heilige is. Híj die vrede is. Dat maakt Gideon 
tot een aanbidder, waarvan het altaar spreekt. God wordt aanbeden omdat alleen Hij vrede brengt. Hij 
grenzen stelt aan de chaos, de veelheid tot eenheid bindt. De innerlijke vrede die Gideon nu bezit, 
toont hij bij het vervullen van de opgedragen taak. Vanuit die innerlijke vrede, ontvangen als 
goddelijke genade, worden de binnengedrongen en overheersende chaotische krachten bestreden.  
 
 
 

 
 
 
 
vers 6.25 
(De eerste opdracht: omhouwen) 

25 En het geschiedde in 
dienzelven nacht, dat de HEERE 
tot hem zeide: Neem een var 
van de ossen, die van uw vader 
zijn, te weten, den tweeden 
var, van zeven jaren; en breek 
af het altaar van Baäl, dat van 
uw vader is, en houw af het 
bos, dat daarbij is.  

25 In die nacht nu zeide de 
HERE tot hem: Neem een stier 
van uw vader, namelijk de 
tweede stier van zeven jaar, 
haal het altaar van Baäl, dat 
van uw vader is, omver en 
houw de gewijde paal om, die 
daarbij staat.  

25 Die nacht zei de HEER 
tegen Gideon: ‘Neem een stier 
van uw vader, een vette stier 
van zeven jaar, verniel het 
altaar van Baäl dat van uw 
vader is, en hak de heilige paal 
om die erbij staat.  

 
De verschijning van de Engel des Heren is verdwenen, maar de Heilige spreekt en wordt met het 
innerlijk oor gehoord door Gideon. Gideon hoort zijn eerste opdracht echter pas, nadat hij door God in 
de juiste innerlijke gesteldheid en zuiverheid is gebracht. Maar voordat Hij hem in het openbaar laat 
optreden, moet Gideon eerst in zijn familie aan de slag. Hij moet dichtbij, ‘thuis’ met zijn ‘intieme’ zo 
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nabije ‘ikken’ beginnen. Hij moet zich actief inzetten om vertrouwde elementen van zijn 
persoonlijkheid die ‘zondig’ zijn te (laten) zuiveren. 
De opdracht die Gideon krijgt is duidelijk. Hij had zojuist een altaar voor de Heilige gebouwd en 
‘thuis’ stond nog een altaar voor Baäl. Er kunnen geen twee altaren zijn. Wie een altaar voor de 
Heilige bouwt, moeten elk ander altaar afbreken. Alle egogemotiveerde en demonische krachten 
moeten geleidelijk opgeofferd worden, wat het ook kost aan angst, onzekerheid en pijn. Andere goden, 
aardse en onderaardse ‘goden’ moeten worden afgezworen. De gerichtheid op de Heilige moet 
volkomen zijn, zonder geschipper. Ook de gewijde paal bij het Baälaltaar moet eraan geloven. Deze 
paal is het tegendeel van de scepter van de Heilige, is niet door de Heilige gewijd, maar symbool van 
een verticale verbinding vanuit en met de onderwereld. Zowel het altaar als de paal moeten worden 
omgehouwen. Hier krijgt de naam Gideon ('neerhouwer') zijn concrete betekenis. Baäl is de god, de 
heer van vruchtbaarheid, die de veelheid laat groeien zonder eenheid, aldus alle toegestane grenzen 
overschrijdend. Een ontwikkeling tegen de bedoelde harmonische orde in van vrede, van eenheid in 
verscheidenheid. Baäl betekent 'heer', die heerst via de Prinsen van de Wereld. Hoewel deze Baäl 
dikwijls zo sterk lijkt, onoverwinbaar, ook in ons eigen leven, is hij eigenlijk onmachtig. Als je je 
omkeert en rigoureus breekt met afgodendienst, dan kan die afgod je niet wreken.  
 
 
vers 6.26 
(De tweede opdracht: bouwen en offeren) 

26 En bouw den HEERE, uw 
God, een altaar, op de hoogte 
dezer sterkte, in een bekwame 
plaats; en neem den tweeden 
var, en offer een brandoffer 
met het hout der hage, die gij 
zult hebben afgehouwen.  

26 Bouw dan een altaar voor de 
HERE, uw God, op de top van 
deze versterkte plaats; breng 
het in gereedheid, en neem de 
tweede stier en offer hem als 
brandoffer met het hout van de 
gewijde paal, die gij zult 
omhouwen.  

26 Richt hier, op de top van de 
versterkte plaats, een goed 
gebouwd altaar op voor de 
HEER uw God, en draag de 
vette stier op als brandoffer, op 
het hout van de omgehakte 
paal.’  

 
Er vindt een bijzondere omkering plaats bij Gideon.  Eerst ontmoeten we Gideon verborgen bezig in 
een perskuip. Nu moet hij een provocerende actie gaan ondernemen: het altaar voor Baäl afbreken en 
dan een nieuw altaar bouwen. Op het hoogste punt van een vesting. Dat is dus helemaal het tegenbeeld 
van de perskuip, daar zo verborgen en hier juist in het openbaar. Dit is een belangrijk gegeven. Zodra 
Gideon de vrede heeft ervaren, krijgt hij de opdracht om aan de basis van zijn leven te werken. Hij zal 
later de vijandige legers verjagen. Maar het begint ergens anders. Het begint met het verjagen van de 
afgoden, ook bij zichzelf. Op het nieuwe altaar moet hij de tweede stier van zijn vader offeren met het 
hout van de gewijde paal. Het bedoelde moet in de plaats komen van het onbedoelde. Lof alleen voor 
de Heilige, niet voor Baäl. In vers 24 bouwde Gideon spontaan een altaar om uitdrukking te geven aan 
de aanbidding die er in zijn hart voor de Heer was. Het zichtbare altaar hier is het altaar van zijn 
getuigenis voor de Heilige. Het moment is aangebroken dat Gideon uit de verborgenheid treedt en zich 
openlijk tegen Baäl verzet en zichtbaar voor iedereen voor de Heilige kiest. Een doorbraak. Daarvoor 
had hij nog niet de kracht ontvangen voor deze getuigenis. Was hij weliswaar trouw aan de Heilige, in 
een vijandige omgeving, maar kwetsbaar en zwak om ‘extern’ voor de Heilige te strijden.  
Samen met de tweede (zevenjarige) stier moet het hout van de ‘gewijde’ paal (*) worden geofferd. 
Alles wat je ertoe brengt de dienst aan 'Baäl' (actief of passief) te aanvaarden en je daaraan te 
onderwerpen,  moet volledig worden losgelaten. Dat is moeilijk en ook angstig. De krachtige 
weerspannigheid van de stier geeft dat aan. Gideon moet de tweede stier, het door de Heilige gewenste 
offer, nemen. De eerste stier werd zondig geofferd op het ‘heidense’ altaar van Baäl; de tweede stier is 
het tegenbeeld daarvan en is Gideon’s offer op  het ‘hemelse’ altaar van de Heilige.  
(* De Hebreeuwse tekst spreekt hier van: Ashera(h) wat zo veel als heilige boom betekent en bossen 
en palen bij het altaar voor afgodenverering van de Kanaänitische-Babylonische godin Astarte)  
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vers 6.27 
(Hij deed het ’s nachts) 

27 Toen nam Gídeon tien 
mannen uit zijn knechten, en 
deed, gelijk als de HEERE tot 
hem gesproken had. Doch het 
geschiedde, dewijl hij zijns 
vaders huis en de mannen van 
die stad vreesde, van het te 
doen bij dag, dat hij het deed 
bij nacht.  

27 Toen nam Gideon tien 
mannen van zijn knechten en 
deed zoals de HERE hem 
gezegd had; omdat hij dit 
echter uit vrees voor zijn 
familie en de mannen van de 
stad niet overdag wilde doen, 
deed hij het des nachts.  

27 Geholpen door tien van 
zijn knechten voerde Gideon de 
opdracht van de HEER uit. 
Maar hij durfde het niet 
overdag te doen; uit angst voor 
zijn familie en voor de mensen 
uit de stad deed hij het 
’s nachts.  

 
Geheel openlijk durft Gideon deze tweede opdracht, zijn getuigenis, toch nog niet helemaal aan. Hij 
doet het 's nachts als niemand hem ziet, maar doet het echter niet alleen en neemt tien knechten mee. 
Dus semi openlijk. Wat Gideon doet, kan door deze mannen worden bevestigd, zij kunnen ervan 
getuigen wat er is gebeurd en hoe het is gebeurd. Hoe dan ook, Gideon handelt in gehoorzaamheid.  
Als er gehoorzaamheid is, kunnen de gevolgen aan God worden overgelaten.  
 
vers 6.28-6.32 
(De tegenstand bezworen) 

28 Als nu de mannen van die 
stad des morgens vroeg 
opstonden, ziet, zo was het 
altaar van Baäl omgeworpen, 
en de haag, die daarbij was, 
afgehouwen, en die tweede var 
was op het gebouwde altaar 
geofferd.  

29 Zo zeiden zij, de een tot 
den ander: Wie heeft dit stuk 
gedaan? En als zij onderzochten 
en navraagden, zo zeide men: 
Gídeon, de zoon van Joas, heeft 
dit stuk gedaan. 

28 Toen nu de mannen van de 
stad in de vroege morgen 
opstonden, zie toen was het 
altaar van Baäl afgebroken, de 
gewijde paal die daarbij stond, 
was omgehouwen en de tweede 
stier geofferd op het altaar, dat 
er gebouwd was.  
29 Zij zeiden tot elkander: Wie 
heeft dit gedaan? En toen zij 
een onderzoek instelden en 
navraag deden, zeide men: 
Gideon, de zoon van Joas, heeft 
dit gedaan. 

28 De volgende ochtend 
ontdekten de mensen uit de 
stad dat het altaar van Baäl 
vernield was, dat de heilige 
paal die erbij stond was 
omgehakt en dat op een nieuw 
gebouwd altaar een vette stier 
was geofferd.  
29 Zij zeiden tegen elkaar: ‘Wie 
zou dat gedaan hebben?’ Zij 
deden navraag, stelden een 
onderzoek in en stelden vast: 
‘Gideon, de zoon van Joas, 
heeft het gedaan.’ 

30 Toen zeiden de mannen 
van die stad tot Joas: Breng uw 
zoon uit, dat hij sterve, omdat 
hij het altaar van Baäl heeft 
omgeworpen, en omdat hij de 
haag, die daarbij was, 
afgehouwen heeft.  

30 Daarop zeiden de mannen 
van de stad tot Joas: Breng uw 
zoon naar buiten: hij moet 
sterven, omdat hij het altaar 
van Baäl heeft afgebroken en 
de gewijde paal omgehouwen, 
die daarbij stond.  

30 Daarop zeiden de mensen 
uit de stad tegen Joas: ‘Lever 
uw zoon uit. Hij moet sterven, 
want hij heeft het altaar van 
Baäl vernield en de heilige paal 
die erbij stond omgehakt.’  

31 Joas daarentegen zeide 
tot allen, die bij hem stonden: 
Zult gij voor den Baäl twisten; 
zult gij hem verlossen? Die voor 
hem zal twisten, zal nog dezen 
morgen gedood worden! Indien 
hij een god is, hij twiste voor 
zichzelven, omdat men zijn 
altaar heeft omgeworpen.  

31 Maar Joas zeide tot allen, 
die bij hem stonden: Wilt gij 
voor Baäl strijden? Of wilt gij 
hem helpen? Wie voor hem 
strijdt, zal nog deze morgen ter 
dood gebracht worden. Indien 
hij een god is, laat hij voor 
zichzelf strijden, nu iemand zijn 
altaar neergehaald heeft. –  

31 Maar Joas zei tegen de 
omstanders: ‘Wilt u het soms 
voor Baäl opnemen? Wilt u Baäl 
redden? Wie het voor hem 
opneemt, wordt vóór 
morgenochtend gedood. Als hij 
god is, laat hij dan zelf voor zijn 
zaak opkomen, want zijn altaar 
is vernield.’  

32 Daarom noemde hij hem 
te dien dage Jerubbaäl, 
zeggende: Baäl twiste tegen 
hem, omdat hij zijn altaar heeft 
omgeworpen.  

32 En men gaf hem op die dag 
de naam Jerubbaäl, daar men 
zeide: Baäl strijde met hem, nu 
hij diens altaar afgebroken 
heeft.  

32 Die dag kreeg Gideon de 
naam Jerubbaäl, want men zei: 
‘Laat Baäl het tegen hem 
opnemen, omdat hij zijn altaar 
vernield heeft.’  

   
Als ontdekt wordt wat er is gebeurd, is de ontsteltenis groot. Gideon blijkt de dader te zijn en die moet 
geslachtofferd worden. Er is niets dat zoveel vijandschap oproept dan als iemands godsdienst wordt 
geminacht, ook als dat afgodendienst is. Tal van ‘ikken’ voelen zich dodelijk bedreigt. 
Gideon toont namens God aan dat hun herendienst waardeloos voor hen was en is.  
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Dit openlijk voor de Heilige uitkomen is het moment, waarop de Heilige een wending in de 
gebeurtenissen brengt. Hij neemt het op onnaspeurbare wijze op voor zijn dienstknecht Gideon. 
Daarvoor gebruikt Hij de vader van Gideon. De vrijmoedigheid van Gideon in de nacht maakt zijn 
vader vrijmoedig overdag. Gideons vader doet een beroep op het verstand van de inwoners van de 
stad. Hij stelt heel eenvoudig, maar wel de kern rakend: als Baäl een god is, laat hij dan zichzelf maar 
wreken voor het oneer die hem is aangedaan. Daarop is geen rationeel weerwoord en dus bijzonder 
overtuigend, en Gideon krijgt de naam 'Jerubbaäl' (Baäl strijdt met hem). De afgodische krachten 
verwachten van Baäl dat hij zich wel op Gideon zal wreken. De nieuwe naam is een uitdaging. Voor 
Baal. En het is een uitdaging voor Gideon. Deze naam wordt een erenaam toen bleek dat er niets met 
Gideon gebeurde. Gideon gaat niet uit van eigen kracht in deze strijd, maar vertrouwt op God, dat Hij 
hem vrede zal geven. Baäl lijkt altijd zo extreem machtig, maar als je onvoorwaardelijk kiest voor de 
Heilige wordt die macht gebroken. Dan ben je veilig in de genadevolle armen van de Heilige, die altijd 
al jouw bewaker was. Openlijk voor God en zijn waarheid uitkomen maakt ook duidelijk wat er 
rondom de hemelse kern van het eigen volk leeft. Daar zijn die eigen ‘ikken’ die Gideon dood wensen, 
die altijd weer nieuw leven lijken te krijgen en die de meeste tegenstand bieden. Maar als je ondanks 
dit verzet en deze tegenstand gericht blijft op de Heilige, zoals Gideon, mag je erop rekenen dat de 
Heilige bescherming biedt. Op welke manier is steeds weer anders en zo op het eerste gezicht niet 
zichtbaar. Maar zeker is, dat Hij van onverwachte zijde uitkomst geeft. Net zoals bij Gideon via de 
vader 
 
vers 6.33-6.35 
(De Geest vervult Gideon)  

33 Alle Midianieten nu, en 
Amalekieten, en de kinderen 
van het oosten, waren 
samenvergaderd, en zij trokken 
over, en legerden zich in het 
dal van Jizreël.  

33 Geheel Midjan nu en 
Amalek en de stammen van het 
Oosten hadden zich met 
elkander verenigd; zij waren 
overgestoken en hadden zich 
gelegerd in de vlakte van 
Jizreël.  

33 De Midjanieten, de 
Amalekieten en de andere 
stammen uit het oosten hadden 
zich aaneengesloten, waren de 
Jordaan overgetrokken en 
hadden hun kamp opgeslagen 
in de vlakte van Jizreël.  

34 Toen toog de Geest des 
HEEREN Gídeon aan, en hij 
blies met de bazuin, en de Abi-
ezrieten werden achter hem 
bijeengeroepen.  

34 Toen vervulde de Geest des 
HEREN Gideon: hij blies op de 
hoorn, en de Abiëzrieten 
werden opgeroepen om hem te 
volgen.  

34 Toen kwam de geest van de 
HEER over Gideon; hij blies de 
bazuin en de mannen van 
Abiëzer sloten zich bij hem aan.  

35 Ook zond hij boden in 
gans Manasse, en die werden 
ook achter hem 
bijeengeroepen; desgelijks 
zond hij boden in Aser, en in 
Zebulon, en in Nafthali; en zij 
kwamen op, hun tegemoet.  

35 Ook zond hij boden uit door 
geheel Manasse, en ook dat 
werd opgeroepen om hem te 
volgen. Ook zond hij boden uit 
door Aser, Zebulon en Naftali, 
en dezen trokken op om zich bij 
hen aan te sluiten.  

35 Hij zond boden door heel het 
gebied van Manasse en ook 
deze stam sloot zich bij hem 
aan. Ook naar Aser, Zebulon en 
Naftali stuurde hij boden, en 
ook deze stammen sloten zich 
bij hem aan.  

 
Heel wat ‘ikken’ worden geactiveerd als er in volk dingen gebeuren, die wijzen op een hernieuwd 
God’s besef. Dus zeker als het volk Israel op weg gaat, aarzelend maar met een innerlijk krachtige 
leiding. De Midiannieten en de Amalekieten (krachten van steeds verder gaande horizontale 
differentiatie) maken zich klaar om hun macht en heerschappij te bevestigen. Dat is het moment 
waarop de Geest des Heren Gideon vervult. Letterlijk staat er dat  de Geest des Heren zich met Gideon 
bekleedt. Deze Geest was daar altijd al, maar nu komt Hij in Gideon om door hem heen te gaan 
werken en die vijanden te verslaan en te verdrijven. Het is één ding te weten dat de Geest werkzaam is 
in je leven; je daadwerkelijk door de Geest laten gebruiken om overwinningen te behalen in en via je 
leven, is echt iets anders. Een heilige ervaring. 
Alles hier voorafgaand was voorbereiding om Gideon tot een geschikt vat te maken voor deze 
inwoning. In die voorbereiding heeft Gideon zijn trouw en gehoorzaamheid aan de Heilige getoond. 
Dit is de vruchtbare bodem waarop de Heilige verder kan bouwen. Wie vervuld is met de Geest van de 
Heilige kan zich op dat moment niet meer door het vlees, door zijn grillige persoonlijkheid, laten 
meeslepen. De kracht van de Geest maakt bescheiden. Dat betekent ook een grote stap vooruit. Gideon 
had tot nu toe alleen in het donker of bijna donker gewerkt.  Maar nu blaast hij als een leider op de 
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hoorn, de shofar. Hij roept zijn legers samen. Het lijkt alsof hij wakker wordt, opeens rechtop durft te 
staan en dat openlijk. Een nieuwe fase, herboren zijn. Maar let wel: het is niet Gideon die nu zelf held 
is. Immers de Geest komt over Gideon en gaat hem gebruiken. Daarom kan hij nu rechtop staan en er 
zo zijn. Maar het verschil tussen de Geest van God en Gideon is ook duidelijk. Hij mag instrument 
zijn. En je proeft in het hele verhaal dat hij zich daar van bewust is. Vol overtuiging aan het werk, 
maar heel bescheiden. En dus ook wat onzeker. Wat in deze gesteldheid gezegd en gedaan wordt, 
gebeurt op een welluidende en geïnspireerde manier. Deze welluidendheid  is het blazen op de hoorn 
(shofar) of bazuin door Gideon. Zo op de shofar blazen kan alleen maar als je geïnspireerd bent door 
de Geest. Daar gaat dan een enorme wervende kracht en overtuiging van uit, want het is het Woord 
van God dat uit de hemel komt en hoorbaar is voor allen die luisteren. In hoofdstuk 7 wordt meer over 
de shofar gezegd. Het resultaat is dat de Abiëzrieten en anderen bij hem komen. Gideon stuurt ook 
boden naar zijn eigen stam, Manasse, en naar andere stammen. Ze sluiten zich allen bij hem aan. Door 
de hoorn wordt het volk verzameld en ontstaat er eenheid. Als de Geest van God de gelegenheid krijgt 
om de harten te vervullen is dat het begin van het einde van de strijd (Midian betekent immers 'twist', 
onenigheid , verdeeldheid).  
De namen van zijn medestanders Abiëzer (hulp), Asher (geluk), Zebulon (eerlijk en open) en Naftali 
(worstelen, vurig bidden) geven eigenschappen aan die Gideon in zijn opdracht zullen ondersteunen. 
Over de naam Manasse is eerder ingegaan: verbinding tussen verbanning en verlossing. 
 
vers 6.36-6.40 
(Het vlies) 

36 En Gídeon zeide tot God: 
Indien Gij Israël door mijn hand 
zult verlossen, gelijk als Gij 
gesproken hebt;  

36 Toen zeide Gideon tot 
God: Indien Gij door mijn hand 
Israël wilt verlossen, zoals Gij 
gezegd hebt –  

36 Gideon sprak tot God: ‘Als 
U Israël werkelijk door mijn 
hand wilt bevrijden, zoals U 
beloofde,  

37 Zie, ik zal een wollen vlies 
op den vloer leggen; indien er 
dauw op het vlies alleen zal 
zijn, en droogte op de ganse 
aarde, zo zal ik weten, dat Gij 
Israël door mijn hand zult 
verlossen, gelijk als Gij 
gesproken hebt.  

37 zie, ik leg een vlies wol op 
de dorsvloer; wanneer er alleen 
op het vlies dauw zal zijn, maar 
het gehele land droog blijft, dan 
zal ik weten, dat Gij door mijn 
hand Israël verlossen wilt, zoals 
Gij gezegd hebt.  

37 laat dan de dauw alleen op 
de wollen vacht komen die ik 
hier op de dorsvloer leg, en laat 
de grond eromheen droog 
blijven; dan weet ik dat U Israël 
door mijn hand zult bevrijden, 
zoals U beloofde.’  

38 En het geschiedde alzo; 
want hij stond des anderen 
daags vroeg op, en drukte het 
vlies uit, en hij wrong den dauw 
uit het vlies, een schaal vol 
waters.  

38 En zo geschiedde het; de 
volgende morgen stond hij 
vroeg op en wrong het vlies uit; 
hij perste dauw uit het vlies, 
een schaal vol water.  

38 En zo gebeurde het: toen 
hij de volgende ochtend 
opstond, wrong hij de dauw uit 
de vacht: een hele schaal vol 
water.  

 
39 En Gídeon zeide tot God:  

toorn ontsteke niet tegen 
mij, dat ik alleenlijk ditmaal 
spreke; laat mij toch alleenlijk 
ditmaal met het vlies 
verzoeken; er zij toch droogte 
op het vlies alleen, en op de 
ganse aarde zij dauw.  

39 Toen zeide Gideon tot God: 
Uw toorn ontbrande niet tegen 
mij, moge ik nog slechts 
ditmaal spreken; laat mij nog 
eenmaal met het vlies een 
proef nemen; laat nu alleen het 
vlies droog blijven, maar op het 
gehele land zij dauw.  

39 Weer sprak Gideon tot 
God: ‘Word niet kwaad op mij 
als ik U nog één keer iets 
vraag. Ik zou nog een proef 
willen nemen met de vacht; 
laat nu alleen de vacht droog 
blijven, terwijl op de grond 
rondom de dauw valt.’  

40 En God deed alzo in 
denzelven nacht; want de 
droogte was op het vlies alleen, 
en op de ganse aarde was 
dauw.  

40 En God deed alzo in die 
nacht; alleen het vlies was 
droog, maar op het gehele land 
was dauw.  

40 En God deed dat de 
volgende nacht: alleen de vacht 
bleef droog, en op de grond lag 
overal dauw.  

 
Het is opmerkelijk hoezeer God tegemoet komt aan alle vragen van Gideon met betrekking tot zijn 
opdracht. Ondanks de eerdere tekenen en de geest die hem bekleedt, zijn er nog tóch sporen van 
twijfel. Zeker een ‘zwak’ aspect bij Gideon, waar flink aan gewerkt moet worden zodat het niet- 
verstandelijk en onvoorwaardelijk geloof in hem groeit. Deze vijand in hem zelf is nog niet geheel 
overwonnen, zal ook nooit definitief overwonnen zijn. Hier wordt weer duidelijk dat tegenwerking  
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altijd op de loer ligt. Gideon ontvangt opnieuw bevestiging van zijn opdracht, zelfs twee maal. Hij 
krijgt geen verwijt te horen, maar de Heilige geeft hem waar hij om vraagt. Hij weet dat de innerlijke 
strijd binnen Gideon tussen overgave en twijfel menselijk en eerlijk is. Het is goed dat Gideon 
daarvoor de ogen niet sluit, maar het onderkent. Het is ook niet verkeerd om zekerheid te zoeken of je 
echt met de Heilige te doen hebt, of met listen van diens tegenstrever. Door dit teken te vragen 
combineert hij de vrijmoedigheid en de aarzeling. “Heer maak me zeker van uw roeping, dan ga ik”. 
Door de twijfel heen maakt Gideon een grote stap in geloof voorwaarts.  De plaats waar Gideon het 
vlies neerlegt is vol betekenis. Hij kiest daarvoor de dorsvloer. Gideon werd geroepen toen hij in de 
verborgen ruimte van de perskuip stond. Hij durfde die dorsvloer niet op, want dat zou veel te veel in 
de gaten lopen. Nu vraagt hij om een teken, maar wel op open ruimte van de dorsvloer. Hij durft de 
kwetsbaarheid van het geloof aan te gaan en daarin sterk te staan. 
Gideon heeft de strijd aangebonden met de god van de vruchtbaarheid, de god van de regen en de 
dauw. Wat kan in dit verband de geestelijke betekenis van het vlies zijn  met betrekking tot het land 
erom heen en de dauw? Dauw spreekt van verfrissing, verkwikking. Het is de frisheid van een nieuwe 
dag, die in het Oude Testament als een zegen van de hemel voor het volk Israël wordt beschreven. 
Gideon vraagt om het teken met het vlies. Baäl zou immers voor dauw en regen zorgen. Dus Gideon 
vraagt een teken op het terrein van de regengod: hij heette immers Jerubbaäl.  
Als Gideon dan ook in het eerste teken vraagt om dauw op het vlies en droogte op de aarde erom heen, 
is dat een uitdrukking van de zegen van God voor zijn volk Israël, terwijl de volken erom heen er geen 
deel aan hadden. Het tweede teken laat zien dat als Israel geestelijk verdroogt en de Heilige de macht 
heeft de andere volken vruchtbaar te laten teneinde Israel tot bezinning te brengen. Zo wordt vast-
gesteld wie de Heer is over dauw, regen en de vruchtbaarheid. Het teken past precies bij confrontatie 
die Gideon aan moet gaan. Gideon kan die strijd met Baal aan, zolang de Heilige hem leidt. Het gaat 
namelijk niet zozeer over die Midianieten, maar het gaat over Baäl die achter dit vijandelijk volk 
schuil gaat. Daarom komt in vers 7.1 die naam ook weer terug als de strijd daadwerkelijk op gang 
komt: Jerubbaäl. Dan wordt de echte tegenstander weer even bekend  gemaakt. Maar dat speelt hier 
ook al 
Het beeld van de ochtenddauw vertolkt ook de mildheid en barmhartigheid van de Heilige. De dauw 
die vanuit de hemel neerdaalt, op ons neerasemt  is het hemels voedsel, het manna, dat het geloof 
voedt en de ziel reinigt. Deze dauw geeft leven aan de ziel, maakt zo wedergeboorte mogelijk. 
 
HOOFDSTUK 7 
 
vers 7.1 
(Harod en More) 

1 Toen stond Jerubbaäl 
(dewelke is Gídeon) vroeg op, 
en al het volk, dat met hem 
was; en zij legerden zich aan 
de fontein van Harod; dat hij 
het heirleger der Midianieten 
had tegen het noorden, achter 
den heuvel More, in het dal.  

1 En Jerubbaäl – dat is Gideon 
– stond in de vroegte op met al 
het volk dat bij hem was, en zij 
legerden zich bij de bron 
Charod; de legerplaats van 
Midjan lag ten noorden van 
hem, gezien van de heuvel 
More, in de vlakte.  

1 Jerubbaäl, ook Gideon 
geheten, en zijn mannen 
sloegen in alle vroegte hun 
kamp op bij En-Charod. Ten 
noorden daarvan lag het kamp 
van de Midjanieten, in de buurt 
van de Waarzeggersheuvel, in 
de vlakte.  

 
Dan begint Gideon aan zijn taak. Hij wordt hier opnieuw Jerubbaäl genoemd. Telkens als hij met deze 
naam wordt aangeduid, is dat een herinnering dat zijn taak in wezen de strijd tegen Baäl betreft. 
In alle vroegte staat Gideon op. In de vroege ochtend komt in het oosten de zon weer op, daar richt hij 
zich op. Vanuit het oosten komt het hemels licht en dat gaat schijnen in de duisternis. 
De plaats waar hij en het volk zich legeren heet Harod, dat betekent 'bevend'. Ze zijn dan ook dicht bij 
de vijand, die zich in een overweldigende menigte bij de heuvel Moré bevindt. Moré betekent 'vrees'. 
De indruk die de vijand op de meegaande ‘ikken’ maakt is er een van vrees en beven. De kwantiteit en 
de aardse grootheid imponeert en verkleint je. Een duivelse angst dreigt je te verlammen. Als je van de 
Heilige een zware opdracht krijgt, zoals Gideon, dan moet je door deze verlammende fase heen. 
De intimidatie van het Kwaad tracht op allerlei manieren het werk voor de Heilige te doorkruisen, dit 
moet dus overwonnen worden. Dat houdt niet op. Hier is nooit een eenmalige en definitieve 
overwinning, het gaat op alle niveaus door. 
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De angst moet overwonnen worden en dat begint door de angst erkennen. Dat is tevens een erkenning 
van je afhankelijkheid van God. Dit innerlijk weten dat het de Heilige is die door jou heen werkzaam 
is, brengt je in vertrouwen in beweging door de angst heen. En alles wat zo bereikt wordt, leidt tot 
dankbaarheid en eer aan de Heilige.  De angst overwinnen is een innerlijke strijd die alleen door Gods 
genade gewonnen wordt. 
 
vers 7.2 
(Teveel krijgsvolk) 

2 En de HEERE zeide tot 
Gídeon: Des volks is te veel, 
dat met u is, dan dat Ik de 
Midianieten in hun hand zou 
geven; opdat zich Israël niet 
tegen Mij beroeme, zeggende: 
Mijn hand heeft mij verlost.  

2 En de HERE zeide tot Gideon: 
Er is te veel krijgsvolk bij u dan 
dat Ik Midjan in hun macht zou 
geven; anders zou Israël zich 
tegen Mij kunnen beroemen, 
zeggende: mijn eigen hand 
heeft mij verlost.  

2 De HEER zei daar tegen 
Gideon: ‘Uw leger is te groot 
om de Midjanieten aan uit te 
leveren. Israël zou zich 
tegenover Mij kunnen 
beroemen en zeggen: “Mijn 
eigen kracht heeft mij gered.”  

 
Gideon hoort de Heilige: "Er is te veel krijgsvolk bij u"! Onbegrijpelijk voor objectieve en horizontale 
oren. Zijn leger bestond uit 32.000 man (zie volgend vers) Maar wat betekenen dat aantal tegenover 
een leger van minstens 135.000 man (zie vers 8.10)? De verhouding was maar 1 op 4. Een verhouding 
die verwijst naar de eenheid aan gene zijde en de veelheid aan deze zijde. Toch vindt God Gideons 
leger te groot. De instrumenten om Zijn werk hier uit te voeren hebben niet met kwantiteit te maken. 
Bovendien zou door de neiging tot rationele oordelen het volk Israël alleen maar hoogmoedig en trots 
worden, de overwinning naar zichzelf toe rekenen, waardoor opnieuw de gerichtheid van de Heilige 
wordt omgebogen naar zichzelf. Dus opnieuw afgodendienst.    
Het enige wat de Heilige vraagt is transparantie voor zijn woord en werkzaamheid en 
gehoorzaamheid en dan zorgt Hij voor de rest. De geestelijke staat van Israël is nu zodanig, dat niet al 
het ‘goedwillende’ ikvolk kan optrekken. Het verval heeft zijn stempel gedrukt op de toestand van het 
volk van God. Wat echt niet mee kan, vanwege angst, onzekerheid, gebrekkig geloof moet 
achterblijven en wachten. 
 
vers 7.3 
(De eerste selectie) 

3 Nu dan, roep nu uit voor 
de oren des volks, zeggende: 
Wie blode en versaagd is, die 
kere weder, en spoede zich 
naar het gebergte van Gílead! 
Toen keerden uit het volk 
weder twee en twintig duizend, 
dat er tien duizend overbleven.  

3 Nu dan, roep ten aanhoren 
van het volk: wie bang is en 
beeft, kere terug en sluipe weg 
van het gebergte Gilead. Toen 
keerden er 
tweeëntwintigduizend van het 
krijgsvolk terug en er bleven 
tienduizend over.  

3 Deel dus aan uw mannen het 
volgende mee: ieder die bang 
of angstig is, mag naar huis 
gaan en de bergen van Gilboa 
verlaten.’ 
Tweeëntwintigduizend mannen 
trokken zich terug; toen bleven 
er nog tienduizend over.  

 
Het leger wordt ontdaan van alle krachten en ‘ikken’ die een overwinning in de weg kunnen staan. Het 
eerste element is zoals gezegd angst. Het eerst mogen vertrekken zijn zij die meer onder de indruk zijn 
van de macht van de vijand dan van de macht van de Heilige. Dat zijn er nog al wat! Ze hadden zich 
na de oproep van Gideon wel ‘abstract’ aangemeld, maar oog in oog met de vijand ontberen deze 
‘ikken’ geloof, en zijn daardoor krachteloos. Het zijn emotionele en opportunistische ‘íkken’ die zich 
richten naar dat wat het moment toont.  22.000 blijven achter op de berg Gilead (hoogte van 
getuigenis) en kunnen vandaar wel als getuigen de komende strijd beschouwen en daardoor als het 
ware gezuiverd en sterk worden. Later kunnen ze dan misschien toch aan de bevrijding bijdragen. 
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vers 7.4 
(De tweede selectie)   

4 En de HEERE zeide tot 
Gídeon: Nog is des volks te 
veel; doe hen afgaan naar het 
water, en Ik zal ze u aldaar 
beproeven; en het zal 
geschieden, van welken Ik tot 
u zeggen zal: Deze zal met u 
trekken, die zal met u trekken; 
maar al degene, van welken Ik 
zeggen zal: Deze zal niet met u 
trekken, die zal niet trekken.  

4 Maar de HERE zeide tot 
Gideon: Nog is er te veel 
krijgsvolk; doe het afdalen 
naar het water, dan zal Ik hen 
daar voor u schiften. Ieder van 
wie Ik u zeggen zal: deze zal 
met u gaan, die zal met u 
gaan, maar ieder van wie Ik u 
zeggen zal: deze zal niet met u 
gaan, die zal niet gaan.  

4 Daarop zei de HEER tegen 
Gideon: ‘Het leger is nog te 
talrijk. Laat de mannen naar 
het water gaan; daar zal Ik ze 
voor u schiften. Degene van 
wie Ik u zeg: die gaat met u 
mee, die gaat met u mee; 
degene van wie Ik zeg: die 
gaat niet met u mee, die gaat 
niet mee.’  

 
Was de verhouding eerst nog 1 op 4, nu is die gereduceerd tot de (in menselijke ogen) onmogelijke 
verhouding van ongeveer 1 op 13. Krachten waarop Gideon wilde vertrouwen worden  van hem 
weggehaald en hij laat dit in vertrouwen gebeuren. Maar dan opnieuw: "Nog is er te veel krijgsvolk"? 
Zijn geloof wordt opnieuw op de proef gesteld en niet zo’n beetje, hij moet nog meer eigen 
zekerheden loslaten. En Gideon versaagt niet, er zijn geen tegenwerpingen bij Gideon. Zijn houding is 
hier sterk. Hij sluit zich steeds aan bij wat de Heilige hem zegt. 
Werd de eerste selectie nog aan Gideon zelf overgelaten om te beslissen op grond van zijn zelfkennis 
en gewetensonderzoek. Bij deze tweede selectie is dat er niet bij. De 10.000 die overgebleven zijn 
worden door de Heilige uitgezuiverd: "dan zal Ik hen daar voor u schiften". Gideon is niet in staat dat 
zelf te doen, omdat zelfkennis een grens heeft. In het verborgene zijn krachten die – zonder dat je dat  
weet - tegen het werk van de Heilige kunnen ingaan. Gideon moet alleen toelaten dat deze zuivering 
door water in hem mag gebeuren. Hoe de Heilige zuivert wordt hier niet gezegd, en is ook voor ons 
onbegrijpelijk. Het gebeurt als wij dat toelaten.  
 
vers 7.5 en 7.6 
(De drinkhouding)  

5 En hij deed het volk 
afgaan naar het water. Toen 
zeide de HEERE tot Gídeon: Al 
wie met zijn tong uit het water 
zal lekken, gelijk als een hond 
zou lekken, dien zult gij alleen 
stellen; desgelijks al wie op zijn 
knieën zal bukken om te 
drinken.  

5 Toen deed Gideon het volk 
afdalen naar het water, en de 
HERE zeide tot hem: Al wie 
met zijn tong het water 
opslurpt als een hond, die zult 
gij afzonderen van al degenen, 
die op hun knieën gaan liggen 
om te drinken.  

5 Toen Gideon de mannen naar 
het water had laten gaan, zei 
de HEER tegen hem: ‘U moet 
de mannen die als honden het 
water opslurpen, scheiden van 
degenen die bij het drinken op 
hun knieën gaan zitten.’  

6 Toen was het getal 
dergenen, die met hun hand 
tot hun mond gelekt hadden, 
driehonderd man; maar alle 
overigen des volks hadden op 
hun knieën gebukt, om water 
te drinken.  

6 Het getal nu van hen die 
slurpten met de hand aan de 
mond, bedroeg driehonderd 
man, maar al het overige volk 
ging op de knieën liggen om 
water te drinken.  

6 Er waren er driehonderd die 
met de hand aan de mond het 
water opslurpten; alle anderen 
waren bij het drinken op hun 
knieën gaan zitten.  

 
De natuurlijke houding om te drinken is neerknielen om zo te drinken. Wie niet knielt, maar het water 
met zijn hand schept, blijft waakzaam en is gereed om op elk moment in actie te komen. Deze 
onnatuurlijke houding om te drinken maakt duidelijk dat het beginsel van geloof overheerst en niet het 
drinken op zich. Dorst mag gelest worden, maar zonder ooit uit het oog te verliezen waarom het gaat: 
de verdrijving van afgodendienst. De wijze van drinken geeft ook aan de houding tegenover aardse of 
horizontale zaken, is dáár vooral de gerichtheid op of op het verticale, op de Heilige? Het gaat dus om 
genieten van wat hier gegeven wordt, zonder de toewijding aan de Heilige in gevaar te brengen. 
Het met de hand scheppen van het water wil zeggen, dat alleen die aardse zaken worden opgenomen 
die men onder controle heeft. Om de taak die Gideon is opgedragen, wordt niet alleen dapperheid en 
moed gevraagd, zelfs niet alleen om vertrouwen, maar wordt ook volledige toewijding geëist en die 
bewijst zich in de manier waarop met de aardse zegeningen wordt omgegaan.  
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vers 7.7 en 7. 8 
(De 300 mannen)   

7 En de HEERE zeide tot 
Gídeon: Door deze driehonderd 
mannen, die gelekt hebben, zal 
Ik ulieden verlossen, en de 
Midianieten in uw hand geven; 
daarom laat al dat volk 
weggaan, een ieder naar zijn 
plaats.  

7 Toen zeide de HERE tot 
Gideon: Door de driehonderd 
mannen, die geslurpt hebben, 
zal Ik u verlossen: Ik zal 
Midjan in uw macht geven; 
maar al het overige volk kan 
heengaan, ieder naar zijn 
woonplaats.  

7 Toen zei de HEER tegen 
Gideon: ‘Met de driehonderd 
man die het water hebben 
opgeslurpt, zal Ik u bevrijden 
en de Midjanieten aan u 
uitleveren; alle anderen 
moeten naar huis gaan.’  

8 En het volk nam den 
teerkost in hun hand, en hun 
bazuinen; en hij liet al die 
mannen van Israël gaan, een 
iegelijk naar zijn tent; maar die 
driehonderd man behield hij. 
En hij had het heirleger der 
Midianieten beneden in het dal.  

8 Daarop namen zij de teerkost 
en de horens van dit volk met 
zich mee; en alle mannen van 
Israël liet hij heengaan, ieder 
naar zijn tent, maar die 
driehonderd mannen hield hij 
bij zich. De legerplaats nu van 
Midjan lag beneden hem in de 
vlakte.  

8 De driehonderd namen de 
proviand en de bazuinen van 
de anderen. Gideon stuurde de 
Israëlieten naar hun tenten 
terug en hield alleen de 
driehonderd bij zich. Het kamp 
van de Midjanieten lag in de 
vlakte.  

 
Er blijven 300 ‘mannen’ over. Ook hier geen verweer van Gideon. Het overgebleven legertje van 300 
mannen is op zichzelf totaal onmachtig de vijand te verdrijven. De verhouding is 1 op 450 geworden. 
Alle hoop voor het welslagen van deze onderneming móet dus wel op God gericht zijn. En dat is 
precies ook de bedoeling. Dat is de innerlijke staat waarin wij instrument voor de Heilige kunnen zijn. 
De persoonlijkheid heeft zich helemaal terzijde gesteld, en in die ontstane ruimte kan de Heilige Zijn 
werk doen. Hoor wat de Heilige tot Gideon zegt: "Door de driehonderd mannen die geslurpt hebben 
zal Ik u verlossen: Ik zal Midian in uw macht geven". Twee maal zegt de Here hier "Ik zal". Als Hij 
dat zegt, kan er geen twijfel bestaan over de uitkomst. Hij staat garant voor de goede afloop van de 
strijd. Dat is de grootste bemoediging die Gideon meekrijgt. Eerst ontvangt hij deze goddelijke belofte 
en pas daarna zegt God hem dat de 9700 kunnen vertrekken. En Gideon gehoorzaamt, natuurlijk… 
Hoewel zij geen deel uitmaken van de uitverkoren ‘ikken’, ondersteunen de 9700 wel de 300 met hun 
middelen. Van jaloersheid is niets te bespeuren. Ook al kan niet daadwerkelijk geparticipeerd worden 
aan de strijd, deze ikken kunnen toch passief helpen middels hun ondersteunende ‘energie’. 
Dan gaan de 9700 weg, "maar die driehonderd mannen hield hij bij zich". Dit woord "hield hij bij 
zich"  betekent 'stevig vasthouden'. Dit wijst erop dat bij de 300 mannen (‘íkken’) een aandrang was 
om óók  passief te worden. Altijd is er die neiging om de massa te volgen, de weg van de minste 
weerstand. En Gideon maakt een innerlijk proces door om deze 300 ikken als eenheid om zich te 
verzamelen en te houden. De strijd moest immers nog gestreden worden. De toestand is menselijk 
gezien uitzichtloos, de overweldigende aanwezigheid van de vijand, de Midianieten was zo zichtbaar 
daar beneden in het dal. Maar het is niet de macht van het getal dat het doet, maar de macht van God. 
Gelukkig blijven de 300 verenigd bij Gideon. Innerlijk overtuigd dat de Heilige in alles wat nodig is 
voorziet, blijft Gideon dus in de genade van de Heilige. Wat er ook gebeurt en hoevelen er ook 
(moeten) afhaken, omdat de offers voor hen te groot worden. 
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vers 7.9 
(De opdracht)   

9 En het geschiedde in 
denzelven nacht, dat de HEERE 
tot hem zeide: Sta op, ga 
henen af in het leger, want Ik 
heb het in uw hand gegeven.  

9 In die nacht zeide de HERE 
tot hem: Sta op, val de 
legerplaats binnen, want Ik heb 
die in uw macht gegeven.  

9 Die nacht zei de HEER 
tegen Gideon: ‘Ga naar hun 
kamp; Ik heb hen aan u 
uitgeleverd.  

 
Als deze processen van zelfkennis en zuivering voorbij zijn, zegt de Heilige dat hij de vijand moet 
aanvallen. Gideon krijgt de zekerheid van de overwinning erbij. Als in de nacht, nog steeds uiterlijk 
onder het juk van de Midianieten, de opdracht concreet wordt om de vijand aan te vallen, bevestigt de 
Heilige, om alle twijfel uit te sluiten, de toezegging dat Hij de vijand in zijn macht geeft. Sta op, wordt 
volledig wakker, ben waarvoor je geschapen bent. Gideon heeft met een overwonnen vijand te maken. 
Wat hij alleen nog moet doen is die overwinning toe-eigenen niet voor zichzelf,  maar voor de Heilige.  
vers 7.10-7. 12 
(de laatste twijfel overwinnen) 

10 Vreest gij dan nog af te 
gaan, zo ga af, gij, en Pura, uw 
jongen, naar het leger.  

10 Indien gij echter bevreesd 
zijt om die binnen te vallen, 
daal dan met uw dienaar Pura 
af naar de legerplaats;  

10 Als u er niet alleen heen 
durft, neem dan uw dienaar 
Pura mee.  

11 En gij zult horen, wat zij 
zullen spreken, en daarna 
zullen uw handen gesterkt 
worden, dat gij aftrekken zult 
in het leger. Toen ging hij af, 
met Pura, zijn jongen, tot het 
uiterste der schildwachten, die 
in het leger waren.  

11 dan zult gij horen wat zij 
zeggen; daarna zullen uw 
handen gesterkt worden en zult 
gij de legerplaats binnenvallen. 
Toen daalde hij met zijn 
dienaar Pura af tot aan de 
voorposten van de strijdmacht 
in de legerplaats.  

11 Als u gehoord hebt 
waarover zij praten, zult u de 
moed hebben om op dat kamp 
af te gaan.’ Toen ging Gideon 
met zijn dienaar Pura op weg 
en drong door tot de buitenste 
wachtpost van het kamp.  

12 En de Midianieten, en 
Amalekieten, en al de kinderen 
van het oosten, lagen in het 
dal, gelijk sprinkhanen in 
menigte, en hun kemelen 
waren ontelbaar, gelijk het 
zand, dat aan den oever der 
zee is, in menigte.  

12 Midjan nu en Amalek en al 
de stammen van het Oosten 
lagen in de vlakte, talrijk als 
sprinkhanen, en hun kamelen 
waren ontelbaar, talrijk als het 
zand aan de oever der zee.  

12 De Midjanieten, 
Amalekieten en de andere 
oosterlingen waren op de 
vlakte neergestreken als een 
menigte sprinkhanen. Hun 
kamelen waren niet te tellen: 
ze waren even talrijk als de 
zandkorrels op het strand aan 
de zee.  

 
We mogen wel zeggen dat de Heilige het hart van Gideon kent. Ondanks alle bemoedigingen en 
toezeggingen is er in Gideons hart toch nog een hapering. Er is nog een restant van twijfel, een 
hardnekkig zwak aspect van Gideon, overgebleven. “indien gij echter bevreesd zijt”, de Heilige geeft 
Gideon ongevraagd ondersteuning. De wijze waarop Hij de handen van Gideon sterkt, vraagt wel 
moed. Samen met Pura mag Gideon het leger van de vijand binnengaan om daar iets te horen 
waardoor "uw handen gesterkt worden". Hoe wonderlijk is het, zoals God Gideon moed wil inpraten. 
Gideon moet nota bene naar de vijand gaan om daar iets te horen, terwijl de Heilige hem al zo vaak 
gewezen heeft op Zijn Macht die met hem is. Gideon neemt dus zijn dienaar Pura mee. Pura betekent 
'wijnpers' of 'groei'. Gideon wordt zo  herinnerd aan de verschijning van de Engel van de Heer, toen hij 
bij de wijnpers bezig was tarwe uit te kloppen Herinnering aan ontmoetingen met de Heilige, in welke 
vorm dan ook, en wat Hij bij die gelegenheden ons duidelijk maakte, geeft moed om door te gaan. 
Ook ontstaat zo inzicht in de geestelijke groei die is doorgemaakt. 
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Vers 7.13-7.14  
(Een droom ter bemoediging) 

13 Toen nu Gídeon 
aankwam, ziet, zo was er een 
man, die zijn metgezel een 
droom vertelde, en zeide: Zie, 
ik heb een droom gedroomd, 
en zie, een geroost gerstebrood 
wentelde zich in het leger der 
Midianieten, en het kwam tot 
aan de tent, en sloeg haar, dat 
zij viel, en keerde haar om, het 
onderste boven, dat de tent er 
lag.  

13 Toen Gideon aankwam, 
vertelde juist een man een 
droom aan zijn makker en 
zeide: Ik heb een droom 
gehad; zie, een 
gerstebroodkoek rolde de 
legerplaats van Midjan binnen, 
kwam tot aan de tent, stootte 
die om, zodat ze neerviel, en 
keerde ze onderstboven, en 
daar lag de tent.  

13 Toen Gideon bij het kamp 
kwam, hoorde hij een soldaat 
aan een ander vertellen wat hij 
gedroomd had: ‘Hoor eens wat 
ik gedroomd heb! Ik zag een 
gerstekoek het kamp van de 
Midjanieten binnenrollen; hij 
sloeg tegen een tent aan, 
stootte die omver, keerde die 
ondersteboven, en daar lag de 
tent.’  

14 En zijn metgezel 
antwoordde, en zeide: Dit is 
niet anders, dan het zwaard 
van Gídeon, den zoon van Joas, 
den Israëlietischen man; God 
heeft de Midianieten en dit 
ganse leger in zijn hand 
gegeven.  

14 Toen antwoordde zijn 
makker en zeide: Dit is niet 
anders dan het zwaard van 
Gideon, de zoon van Joas, de 
Israëliet; God heeft Midjan en 
de gehele legerplaats in zijn 
macht gegeven.  

14 De ander zei daarop: ‘Dat 
kan niets anders betekenen 
dan het zwaard van Gideon, de 
zoon van de Israëliet Joas. God 
levert de Midjanieten met heel 
hun kamp aan hem uit.’  

De Heilige doet Gideon inzien, dat de vijand in zijn diepste kern, dat wat alleen in droomvorm naar 
boven komt, méér van God’s kracht doordrongen is dan hijzelf. Een confronterende spiegel! De vijand 
weet zich reeds verslagen (alleen geeft hij zich nooit gewonnen en moeten wij hem nog daadwerkelijk 
verslaan): "God heeft Midian en de gehele legerplaats in zijn macht gegeven’. Hij hoort zelfs de 
betekenis van die droom door een andere Midianiet uitleggen, natuurlijk een inzicht die de Heilige 
hem zo geeft. Gideon wordt eraan herinnerd hoe zwak hij in zichzelf is. Hij wordt in de droom 
voorgesteld als een gerstebroodkoek. Maar de uitleg laat zien dat God er een zwaard van maakt om 
daarmee de vijanden te verslaan. Gerstebrood is het manna, het levend voedsel, dat Gideon steeds 
opnieuw van de Heilige ontvangt. Het zwaard dat hier de overwinning brengt bestaat uit dit hemels 
voedsel. De 'tent' van strijd, wantrouwen en verdeeldheid wordt erdoor omvergeworpen. De Waarheid 
is altijd sterker dan de mens in boosheid, in ruzie en afgunst. Midian wordt gevloerd en wel 
uitgerekend door brood. De oogst, die ze hadden geroofd, komt op hun hoofd terug. Daar ligt hun tent, 
ondersteboven gekeerd door een gerstebroodkoek. Waar dat brood komt, het Brood des Levens, wordt 
het machtsblok van de vijand neergeslagen. 
 
vers 7. 15 
(De reactie van Gideon) 

15 En het geschiedde, als 
Gídeon de vertelling dezes 
drooms, en zijn uitlegging 
hoorde, zo aanbad hij; en hij 
keerde weder tot het leger van 
Israël, en zeide: Maakt u op, 
want de HEERE heeft het leger 
der Midianieten in ulieder hand 
gegeven.  

15 Zodra Gideon het verhaal 
van de droom en de uitlegging 
daarvan gehoord had, boog hij 
zich in aanbidding neder; 
daarop keerde hij terug naar de 
legerplaats van Israël en zeide: 
Staat op, want de HERE heeft 
de legerplaats van Midjan in uw 
macht gegeven.  

15 Toen Gideon het verhaal 
van de droom en de verklaring 
had gehoord, boog hij diep. 
Terug in het kamp van Israël 
zei hij: ‘Vlug! De HEER levert 
het kamp van de Midjanieten 
aan u uit.’  

  
Deze bemoediging leidt allereerst tot aanbidding. Als de Heilige iets duidelijk maakt, vraagt dat om 
Hem daarvoor te danken. Zonder deze dankhouding waardeer je wat Hij geeft meer dan de Heilige 
zelf, die de Gever is. De Gever is immers groter dan de gave. Pas na het danken, zegt Gideon tegen 
zijn medestanders dat de Heilige de overwinning al heeft gegeven. Het valt opnieuw op dat hij zegt dat 
de Heilige de vijand in hùn macht heeft gegeven, terwijl God hem had gezegd dat Hij de vijand in zíjn 
hand zou geven. Wat hem persoonlijk door God was toegezegd, maakt hij tot een zaak voor het heel 
Israël.  
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vers 7.16 
(hemels wapentuig) 

16 En hij deelde de 
driehonderd man in drie hopen; 
en hij gaf een iegelijk een 
bazuin in zijn hand, en ledige 
kruiken, en fakkelen in het 
midden der kruiken.  

16 Toen verdeelde hij de 
driehonderd man in drie 
groepen en gaf hun allen 
horens en ledige kruiken in de 
hand met fakkels binnen in de 
kruiken.  

16 Hij verdeelde de 
driehonderd man in drie 
groepen, en gaf iedere soldaat 
een bazuin en een lege kruik 
met een toorts erin.  

 
De wapens die Gideon aan zijn manschappen uitdeelt, zijn niet zodanig dat die indruk maken op de 
vijand. Het wordt geen tot de tanden gewapend leger. Ieder krijgt drie 'wapens': een horen (of bazuin), 
een lege kruik en een fakkel, die in de kruik moet. De horen die hier wordt gebruikt is de ramshoren, 
de shofar. Het blazen op de shofar drukt het sterke vertrouwen uit dat God zijn Woord tegenover de 
vijand gaat waarmaken. Het is het geven van een getuigenis dat de overwinning zeker is. Wij kunnen 
Gods Woord laten horen, omdat we overtuigd zijn van de waarheid ervan. In de fakkel is het 
Goddelijk licht dat daar verborgen is. Maar als de kruik breekt, het lichaam , de persoonlijkheid 
doorlaatbaar wordt, wordt het goddelijk licht manifest. Dat licht is ondraaglijk voor de vijanden van de 
Heilige. 
De hemelse wapens van Gideon zijn dus: 
1. een horen, beeld van het Woord van God, 
2. een kruik, beeld van een ‘breekbaar’ lichaam of persoonlijkheid en 
3. een fakkel, beeld van de lichtglans van de heerlijkheid van God. 
 
vers 7.17 en 7.18 
(Let op mij en doe als ik) 

17 En hij zeide tot hen: Ziet 
naar mij en doet alzo; en ziet, 
als ik zal komen aan het 
uiterste des legers, zo zal het 
geschieden, gelijk als ik zal 
doen, alzo zult gij doen.  

17 En hij zeide tot hen: Gij 
moet op mij letten en doen als 
ik. Zie, wanneer ik aan de 
buitenrand van de legerplaats 
gekomen ben, doet dan als ik:  

17 En hij beval: ‘Let goed op 
mij en doe precies wat ik doe. 
Als ik vlakbij het kamp ben, 
moeten jullie precies hetzelfde 
doen als ik.  

18 Als ik met de bazuin zal 
blazen, ik en allen, die met mij 
zijn, dan zult gijlieden ook met 
de bazuin blazen, rondom het 
ganse leger, en gij zult zeggen: 
Voor den HEERE en voor 
Gídeon!  

18 wanneer ik op de hoorn 
blaas met allen die bij mij zijn, 
dan moet ook gij op de horens 
blazen rondom de gehele 
legerplaats, en roepen: Voor de 
HERE en voor Gideon!  

18 Wanneer ik, en de mannen 
die bij mij zijn, op de bazuin 
blazen, dan moeten jullie ook 
rondom het hele kamp op de 
bazuin blazen en roepen: “Voor 
de HEER en voor Gideon!” ’  

 
De echte leider gaat zelf voorop, dirigeert niet alleen van een (veilige) afstand. Gideon is nu ten volle 
zonder een spoor van een geringste twijfel overtuigd van de macht van de Heilige. Dat is in wezen de 
inhoud van de strijdkreet die Gideon laat roepen: "Voor de HEER  en voor Gideon". Dat is geen 
hoogmoed of zelfverheffing. Hij had de opdracht van de Heilige ontvangen, gehoorzaamt en de Geest 
‘bewoont’ hem. De anderen ervaren Gideon’s uitstraling en gaan achter hem aan, geïnspireerd om te 
doen als Gideon. Dat betekende volledige gehoorzaamheid aan het voorbeeld dat Gideon is, en waarin 
hij de Heilige gehoorzaamt. Op eigen inzicht en met eigen middelen, op een andere manier dus niet op 
God’s manier, de vijand bestrijden, zou verwarring en de nederlaag betekenen. Het parool is volledige 
gehoorzaamheid aan de dienaar, die volledig gehoorzaam is aan de Heilige 
De (rams)hoorn in het Hebreeuwse is: Shofar. Dit woord wordt soms ook vertaald met: bazuin. De 
wortel van het woordje shofar betekent: verbeteren, herstellen,repareren. De bazuin wordt geblazen 
om het volk op te roepen tot bekering, gehoorzaamheid en aanbidding. Het blazen op de bazuin 
verwijst in de Bijbel steeds naar de verhouding van de mens met de Heilige en herinnert ons eraan dat 
God Zijn volk zal verlossen. 
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vers 7.19 en 7.20 
(De strijd brandt los) 

19 Alzo kwam Gídeon, en 
honderd mannen, die met hem 
waren, in het uiterste des 
legers, in het begin van de 
middelste nachtwaak, als zij 
maar even de wachters gesteld 
hadden; en zij bliezen met de 
bazuinen, ook sloegen zij de 
kruiken, die in hun hand 
waren, in stukken.  

19 Gideon nu en de honderd 
mannen die bij hem waren, 
kwamen aan de buitenrand van 
de legerplaats bij het begin van 
de middelste nachtwake, toen 
men juist de wachtposten had 
uitgezet. Toen bliezen zij op de 
horens, terwijl zij de kruiken 
stuksloegen, die zij in de hand 
hadden.  

19 Bij het begin van de 
middelste nachtwake kwamen 
Gideon en de honderd mannen 
die bij hem waren bij de 
buitenste wachtpost van het 
kamp. Nauwelijks was de 
wacht afgelost of zij bliezen op 
de bazuinen en sloegen de 
kruiken stuk.  

20 Alzo bliezen de drie 
hopen met de bazuinen, en 
braken de kruiken; en zij 
hielden met hun linkerhand de 
fakkelen, en met hun 
rechterhand de bazuinen om te 
blazen; en zij riepen: Het 
zwaard van den HEERE, en van 
Gídeon!  

20 Zo bliezen de drie groepen 
op de horens, braken de 
kruiken stuk en hielden in de 
linkerhand de fakkels en in de 
rechterhand de horens om te 
blazen en riepen: Het zwaard 
van de HERE en van Gideon!  

20 Toen bliezen de drie 
groepen op hun bazuinen en 
sloegen hun kruiken stuk; de 
toortsen hielden ze in hun 
linkerhand, de bazuinen 
waarop zij bliezen in hun 
rechter. En zij riepen: ‘Te 
wapen! Voor de HEER en voor 
Gideon!’  

 
Kort na middernacht brandt de strijd los. Dus op het moment dat de duisternis en de onderdrukking 
van Baäl via de Midianieten het grootst is. Dát is ook het moment dat het lichter gaat worden, de  
mogelijkheid van omkeer. Deze omkeer is in de grootst mogelijke stilte voorbereid, zodat de vijandige 
krachten niet werden gealarmeerd. Toen kwam het sein. 300 shofars lieten hun doordringend geluid 
horen in de stilte van de nacht. Op hetzelfde moment werden de kruiken stukgeslagen en werden 
rondom het vijandelijk tentenkamp de fakkels zichtbaar. Achter elke fakkel leek een grote legermacht 
schuil te gaan. Het is het Woord van God dat klinkt en het Goddelijk Licht dat verschijnt.  
Niemand kan deze goddelijke manifestaties weerstaan: het is wegvluchten of buigend neerknielen. 
Als eerste zien we dat het blazen van de shofar verbonden is met het verbreken van de kruik, het vat. 
Dan breekt door het breken van de kruik het Licht door. Het brekend vat stelt het transparant worden 
van de persoonlijkheid voor. De laatste, zo diep verborgen eigendunken maken ruimte en dan kan het 
goddelijk licht onbelemmerd gaan schijnen. Wijzelf zijn de grootste blokkades voor het uitstralen van 
de lichtglans van de heerlijkheid van God in onze wereld. Die ‘geheime’ plaatsen waar de verborgen 
zonden in ons leven zijn weggestopt, zijn verdrongen, waarmee we niet voor de dag willen komen, die 
worden opengebroken. We moeten ook deze zonden, voor ons zelf bijna niet te accepteren, belijden en 
berouwen, anders zijn zij obstakels om het Licht door ons heen te laten schijnen.  
De fakkels worden in de linkerhand gehouden, erkenning van onze zwakheid en dat we het licht niet 
zélf verspreiden. Wie zijn kruik laat breken kan ook de shofar blazen die in de rechterhand wordt 
gehouden. De rechterhand spreekt van kracht die ons gegeven wordt. De rechterhand symboliseert 
heil en redding. Door de (rams)hoorn of bazuin te blazen, wordt Gods redding geproclameerd en dus 
Zijn nabijheid. De Heilige Geest is onmisbaar voor het blazen op de shofar. Het blazen gebeurt onder 
de leiding van de Geest des Heren die Gideon daartoe vervulde. De roep van "Voor de HEER en voor 
Gideon" wordt in praktijk gebracht "Het zwaard van de HEER en van Gideon" drukt uit dat er slechts 
één is die strijdt: God zelf, en wij gehoorzamen Hem. Het zwaard is een beeld van de Gerechtigheid 
van God. Een gerechtigheid niet volgens ónze normen maar volgens die van Hem. "Het zwaard van de 
HEER en van Gideon!" Het zijn geen twee zwaarden, het is er één.Het is het zwaard van de Geest van 
God (roeach) die zich met Gideon omkleed heeft Uiterlijk zien we Gideon, maar innerlijk is het de 
bezielende Geest van God, die Gideon’s handelen leidt. 
Het demonische leger herkent de klank van de bazuin. Wanneer geblazen wordt in de naam van de 
Heilige zullen ze sidderen en op de vlucht slaan. Het Woord en het Licht samen is het Levend Woord. 
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vers 7. 21 en 7.22 
(Ieder op zijn plaats) 

21 En zij stonden, een 
iegelijk in zijn plaats, rondom 
het leger. Toen verliep het 
ganse leger, en zij 
schreeuwden en vloden.  

21 Daarbij bleven zij staan, 
ieder op zijn plaats, rondom de 
legerplaats, maar het gehele 
leger ging op de loop en 
vluchtte al schreeuwend.  

21 Terwijl ze allemaal rondom 
het kamp op hun plaats bleven 
staan, begon heel het kamp 
door elkaar te rennen. Onder 
luid geschreeuw sloegen zij op 
de vlucht.  

22 Als de driehonderd met 
de bazuinen bliezen, zo zette 
de HEERE het zwaard des een 
tegen den anderen, en dat in 
het ganse leger; en het leger 
vluchtte tot Beth-Sitta toe naar 
Tserédath, tot aan de grens 
van Abel-Mehóla, boven 
Tabbath.  

22 Terwijl nu de driehonderd 
op de horens bliezen, richtte de 
HERE in de gehele legerplaats 
het zwaard van de één tegen 
de ander, en het leger vluchtte 
tot Bet-Hassitta, in de richting 
van Serera tot aan de oever 
van Abel-Mechola boven 
Tabbat.  

22 Terwijl de driehonderd de 
bazuinen bleven blazen, liet de 
HEER de mannen in het kamp 
met het zwaard op elkaar 
inslaan. Het leger vluchtte tot 
Bet-Hassitta, in de richting van 
Saretan, tot aan de rand van 
het plateau bij Abel-Mechola, 
tegenover Tabbat.  

Gideon kondigt in de naam van de Heilige een nieuw fase aan voor het volk Israël. Een terugkeer tot 
aan de grenzen van het beloofde land. Het schallen van de ramshoorn en het verschijnen van het Licht 
leidt tot een doorbraak van Gods Koninkrijk. De Midianieten raken in paniek van de kracht van Gods 
Woord en van het ondraaglijk Licht van God. Zij buigen niet en zo richten zichzelf te gronde. De 
Midianieten staan model voor alles wat de vernieuwing van mens en wereld door de Heilige in de weg 
staat. En dat kwaad wordt vernietigd. Het is aan Gideon en de zijnen, en dus aan ons, om op Gods 
moment luid en duidelijk te getuigen dat een andere wereld mogelijk is, en dat kan alleen als we ons  
openstellen voor Gods Levend Woord. 

vers 7.23 en 7.24 
(Anderen in de strijd betrokken) 

23 Toen werden de mannen 
van Israël bijeengeroepen, uit 
Nafthali, en uit Aser, en uit 
gans Manasse; en zij jaagden 
de Midianieten achterna.  

23 Toen werden de mannen 
van Israël bijeengeroepen uit 
Naftali en uit Aser en uit geheel 
Manasse en zij achtervolgden 
Midjan.  

23 Toen verzamelden zich de 
Israëlieten uit Naftali, Aser en 
heel Manasse en achtervolgden 
de Midjanieten.  

24 Ook zond Gídeon boden 
in het ganse gebergte van 
Efraïm, zeggende: Komt af den 
Midianieten tegemoet, en 
beneemt hunlieden de wateren, 
tot aan Beth-bára, te weten de 
Jordaan; alzo werd alle man 
van Efraïm bijeengeroepen, en 
zij benamen hun de wateren 
tot aan Beth-bára, en de 
Jordaan.  

24 Ook zond Gideon boden uit 
in het gehele gebergte van 
Efraïm met de boodschap: 
Daalt af de Midjanieten 
tegemoet, en snijdt hun tot aan 
Bet-Bara de overtocht af over 
het water, over de Jordaan. 
Toen werden alle mannen van 
Efraïm bijeengeroepen en 
sneden hun tot aan Bet-Bara 
de overtocht af over het water, 
over de Jordaan,  

24 Gideon had boden gestuurd 
door heel het bergland van 
Efraïm met de boodschap: 
‘Kom naar beneden om de 
Midjanieten tegen te houden; 
bezet de oever van de rivier tot 
aan Bet-Bara, om hun het 
oversteken te beletten.’ Alle 
Efraïmieten verzamelden zich 
en bezetten de oevers van de 
Jordaan tot aan Bet-Bara.  

   
Veel ‘ikken’ die nog niet de gerichtheid en de zuiverheid hadden om de eerste aanval op de 
Midianieten in te zetten, en niet behoorden tot de 300, worden nu wel ingezet. Zij waren vanaf de 
hoogte getuige van Gods werk en worden daardoor omgevormd. De op de Heilige gerichte krachten 
worden zo sterker, en het is nu van belang God’s werk ‘af te maken’. Door de euforie bestaat immers 
het gevaar te denken dat het werk gedaan is, terwijl de opdracht in wezen een durende opdracht is. 
Gideon is niet zo eigenwijs om te denken dat hij het verder alleen afkan. Op de juiste tijd weet hij 
anderen te motiveren. De Midianidische krachten worden afgesneden van water wat betekent dat ze 
geen nieuwe energie kunnen opdoen, ze worden geen rust gegund. Ze mogen de Jordaan absoluut niet 
over, dus niet in het beloofde land binnen dringen. Dat land, het koninkrijk Gods is beloofd aan het 
volk Israël. 
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vers 7.25 
(Oreb en Zeëb) 

25 En zij vingen twee 
vorsten der Midianieten, Oreb 
en Zeëb, en doodden Oreb op 
den rotssteen Oreb, en Zeëb 
doodden zij in de perskuip van 
Zeëb, en vervolgden de 
Midianieten; en zij brachten de 
hoofden van Oreb en Zeëb tot 
Gídeon, over de Jordaan.  

25 en zij namen twee vorsten 
van Midjan gevangen, Oreb en 
Zeëb. Oreb doodden zij op de 
rots Oreb en Zeëb doodden zij 
in de perskuip Zeëb; en zij 
vervolgden Midjan; de hoofden 
van Oreb en Zeëb brachten zij 
Gideon aan de overzijde van de 
Jordaan.  

25 Oreb en Zeëb, de twee 
aanvoerders van Midjan, 
namen zij gevangen. Oreb 
doodden zij op de rots van 
Oreb en Zeëb bij de wijnpers 
van Zeëb. Daarna 
achtervolgden zij de 
Midjanieten. De hoofden van 
Oreb en Zeëb brachten ze over 
de Jordaan naar Gideon.  

 
De vorsten, aanvoerders van de vijandige volken nemen in de strijd altijd een bijzondere plaats in. Zij 
zijn de kernen waaromheen de vijandige krachten tot een soort eenheid gebonden worden. Het rijk van 
het kwaad is goed georganiseerd. Dat wordt door de namen van de twee vorsten duidelijk. Oreb 
betekent 'raaf', Zeëb betekent 'wolf'. Ze drukken de twee hoofdvormen van het kwaad uit dat in de 
wereld voorkomt. De raaf stelt het beginsel van het verderf, van de onreinheid voor. De raaf is een 
onreine vogel. De wolf stelt het beginsel van het geweld, roven en verslinden voor. Door deze twee 
beginselen, die van verderf en geweld, beheerst het kwaad de wereld. De eerste zonde die begaan werd 
was die van verderf.  Door de leugen van slang die door Eva werd geloofd werd het beeld van God en 
de reine verhouding tussen de mens en God verdorven. De tweede zonde was die van geweld, Kaïn 
sloeg zijn broer Abel dood. Elke vorm van kwaad kan onder één van deze twee grondvormen 
onderbracht worden. Deze vormen van kwaad moeten een halt worden toegeroepen. Leugen en geweld 
komen aan hun eind bij de perskuip en  de rots. Twee plaatsen die we al eerder zijn tegengekomen. De 
perskuip was de plaats waar Gideon in het verborgene trouw was aan de Heilige en Diens woord 
ontving, en de rots de plaats waar hij zijn dankoffer aan de Heilige aanbood. Een cirkel sluit zich. 
  
HOOFDSTUK 8 
 
Ook dit hoofdstuk gaat over strijd. De strijd in het vorige hoofdstuk ging tegen een vijand van buiten 
die vaste voet in het beloofde land had gekregen. De hoofdmacht is verslagen. De overwinning is 
behaald, maar kan nog niet worden gevierd. Er komen nog andere soorten strijd aan de orde. Ze zijn 
het gevolg van jaloersheid (vers 1-3), van het weigeren van medewerking (vers 4-17) 
en van vleierij (vers 18-31). Hoe Gideon hiermee omgaat bevat weer belangrijke aanwijzingen voor 
onze eigen geestelijke weg.  
 
vers 8.1 
(Jaloersheid) 

1 Toen zeiden de mannen 
van Efraïm tot hem: Wat stuk 
is dit, dat gij ons gedaan hebt, 
dat gij ons niet riept, toen gij 
heentoogt om te strijden tegen 
de Midianieten? En zij twistten 
sterk met hem.  

1 Toen zeiden de mannen van 
Efraïm tot hem: Wat is dit voor 
een handelwijze jegens ons, 
dat gij ons niet hebt 
opgeroepen, toen gij ten strijde 
trokt tegen Midjan? En zij 
maakten hem hevige verwijten.  

1 Toen vroegen de Efraïmieten 
aan Gideon: ‘Waarom hebt u 
ons dit aangedaan, dat u ons 
niet hebt opgeroepen toen u 
tegen de Midjanieten ten 
strijde trok?’ Zij maakten hem 
daarover heftige verwijten.  

 
Efraïm is een jaloerse stam. (Jesaja 11, 13). Eigen 'ikken' zijn geprikkeld, omdat zij niet gekend zijn in 
de strijd. De eigendunk is daardoor aangetast. Het gevoel van gepasseerd te zijn. Voor jaloersheid is 
het onverdraaglijk dat de Heilige anderen gebruikt, maar mij niet! Als iemand iets goeds doet zelfs 
voor de Heilige, dan is er geen vreugde en dankhouding. In plaats daarvan de innerlijke reactie van 
'waarom heb je er mij niet bij geroepen'. Het komt neer op 'het kan niet goed zijn, want het is 
zonder mij gegaan'. Efraïmieten zijn steeds talrijk, ook in ons. 
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vers 8. 2 en 8.3 
(zachtmoedigheid van Gideon) 

2 Hij daarentegen zeide tot 
hen: Wat heb ik nu gedaan, 
gelijk gijlieden; zijn niet de 
nalezingen van Efraïm beter 
dan de wijnoogst van Abi-ezer?  

2 Maar hij antwoordde hun: 
Wat heb ik nu gedaan in 
vergelijking met u? Is de 
nalezing van Efraïm niet beter 
dan de wijnoogst van Abiëzer?  

2 Hij antwoordde: ‘Wat 
betekenen mijn daden, 
vergeleken bij de uwe? De 
arenlezing van Efraïm is beter 
dan de oogst van Abiëzer!  

3 God heeft de vorsten der 
Midianieten, Oreb en Zeëb, in 
uw hand gegeven; wat heb ik 
dan kunnen doen, gelijk 
gijlieden? Toen liet hun toorn 
van hem af, als hij dit woord 
sprak.  

3 In uw macht heeft God 
gegeven Oreb en Zeëb, de 
vorsten van Midjan; wat heb ik 
kunnen doen in vergelijking 
met u? Toen hij zo sprak, 
bedaarde hun toorn tegen hem.  

3 God heeft Oreb en Zeëb, de 
aanvoerders van Midjan, aan u 
uitgeleverd. Wat ik kon doen is 
toch niet te vergelijken met 
wat u deed!’ Toen hij dat 
gezegd had, bedaarde hun 
woede.  

 
Het karakter van de Efraïmieten toont zich door de overwinning van Gideon. Door de reactie van de 
Efraïmieten wordt ook de gezindheid van Gideon openbaar. Er is een wisselwerking. Als een 
overwinning behaald is voor en door de Heilige worden anderen op de proef gesteld, maar wijzelf net 
zo goed. Achten wij ons nu belangrijk door die overwinning? Nu komt het op zachtmoedigheid en 
deemoedigheid aan. Gideon is hier nederig en acht de ander beter dan zichzelf. Die houding voorkomt 
tweedracht en bewaart de eenheid onder het volk. Hij bedaart hun toorn door hen te prijzen. Hoewel de 
Efraïmieten niet betrokken waren bij het echte gevecht, geeft Gideon hun meer eer dan zichzelf. Zij 
hadden meer vijanden (op de vlucht, zie 7.24) gedood dan hij, en dat brengt hij naar voren. Gideon 
maakt hun aandeel groot en belangrijk en relativeert zijn eigen aandeel.  
 
 
vers 8.4 
(Vermoeid en toch doorgaan)  

4 Als nu Gídeon gekomen 
was aan de Jordaan, ging hij 
over, met de driehonderd 
mannen, die bij hem waren, 
zijnde moede, nochtans 
vervolgende.  

4 Toen Gideon aan de 
Jordaan gekomen was, stak hij 
over met zijn driehonderd 
mannen, die ondanks hun 
vermoeidheid de vervolging 
voortzetten.  

4 Gideon kwam met zijn 
driehonderd mannen bij de 
Jordaan en stak de rivier over; 
ze waren uitgeput van de 
achtervolging.  

  
De 300 mannen die zich nauwelijks de tijd gunnen om water te drinken, begrijpen dat de tijd om uit te 
rusten nog niet gekomen is. Vaak behaalt de overwonnen vijand tóch nog een gedeeltelijke 
overwinning, omdat wij door vermoeidheid en laksheid de strijd voortijdig staken. Natuurlijk zijn onze 
menselijke krachten begrensd. Maar het komt erop aan dat we oog hebben voor het einddoel waartoe 
we geroepen zijn. Er mag niet gerust worden dan nadat dat doel is bereikt.  
 
 
vers 8.5-8.9 
(Weigering mee te werken) 

5 En hij zeide tot de lieden 
van Sukkoth: Geeft toch enige 
bollen broods aan het volk, dat 
mijn voetstappen volgt, want 
zij zijn moede; en ik jaag 
Zebah en Tsalmûna, de 
koningen der Midianieten, 
achterna.  

5 En hij zeide tot de inwoners 
van Sukkot: Geeft toch enige 
broden voor de manschappen, 
die mij volgen, want zij zijn 
vermoeid, en ik achtervolg 
Zebach en Salmunna, de 
koningen van Midjan.  

5 Daarom zei hij tegen de 
burgers van Sukkot: ‘Geef de 
soldaten die mij volgen enkele 
broden, want ze zijn uitgeput 
omdat ik Zebach en Salmunna, 
de koningen van Midjan 
achtervolg.’  

6 Maar de oversten van 
Sukkoth zeiden: Is dan de 
handpalm van Zebah en 
Tsalmûna alrede in uw hand, 
dat wij aan uw heir brood 
zouden geven?  

6 Maar de vorsten van Sukkot 
zeiden: Hebt gij de handpalm 
van Zebach en Salmunna reeds 
in uw hand, dat wij brood aan 
uw leger zouden geven?  

6 Maar de magistraten van 
Sukkot antwoordden: ‘U vraagt 
ons brood voor uw leger, alsof 
u Zebach en Salmunna al in uw 
macht hebt.’  
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7 Toen zeide Gídeon: 
Daarom, als de HEERE Zebah 
en Tsalmûna in mijn hand 
geeft, zo zal ik uw vlees dorsen 
met doornen der woestijn, en 
met distelen.  

7 Toen zeide Gideon: Hierom 
zal ik, wanneer de HERE 
Zebach en Salmunna in mijn 
macht geeft, uw lichamen met 
woestijndorens en distels 
dorsen.  

7 Gideon zei: ‘Op mijn woord, 
zodra de HEER Zebach en 
Salmunna aan mij heeft 
uitgeleverd, ransel ik uw 
lichaam af met distels en 
doorns uit de woestijn.’  

8 En hij toog van daar op 
naar Pnuël, en sprak tot hen 
desgelijks. En de lieden van 
Pnuël antwoordden hem, gelijk 
als de lieden van Sukkoth 
geantwoord hadden.  

8 Vandaar nu trok hij naar 
Penuël, en hij zeide tot de 
inwoners van Penuël hetzelfde, 
maar dezen antwoordden hem, 
zoals de lieden van Sukkot 
gedaan hadden.  

8 Van Sukkot trok hij naar 
Penuël en hij vroeg de burgers 
van die stad hetzelfde. Zij 
gaven hem hetzelfde antwoord 
als de burgers van Sukkot.  

9 Daarom sprak hij ook tot 
de lieden van Pnuël, zeggende: 
Als ik met vrede wederkome, 
zal ik dezen toren afwerpen.  

9 Toen zeide hij tot de 
inwoners van Penuël: Wanneer 
ik behouden terugkeer, zal ik 
deze toren afbreken.  

9 Toen zei hij ook tegen de 
burgers van Penuël: ‘Als ik 
behouden terugkom, haal ik 
deze toren omver.’  

 
Gideon krijgt met een nieuw geschil te maken. Het probleem dat ontstaat, betreft ‘ikken’ die niet 
willen deelnemen aan de strijd. Het gaat niet eens om een actieve deelname, maar slechts om het niet 
willen ondersteunen van hen die actief zijn in de bevrijding van het volk Israel. Het zijn 
kansberekende-ikken. Krachten die het karakter hebben van ‘eerst zien en dan geloven’. Gideon moet 
eerst maar eens bewijzen dat hij echt de koningen van de vijand te pakken kan nemen. In die 
halfslachtige, weifelende en uiteindelijk afwijzende houding stellen zij zich op. Dit is de geest van de 
wereld van ongeloof. Het zijn steden (Sukkoth en Pnuël) met hun bewoners en dat geeft aan dat deze 
afwachtende krachten omvangrijke en sterk zijn. Dit verhinderd het werk van en voor de Heilige. 
Pnuël betekent ' aangezicht van God' de plaats waar Jacob worstelde met de Engel. Dit is door Pnuël 
totaal vergeten! Evenals Sukkoth rekent Pnuël alleen met menselijke factoren. Gideon reageert 
ogenschijnlijk erg hard, maar niet verkeerd. Brood (dus kennis van het Woord) hebben en het niet 
geven, terwijl het nodig is vanwege de voortgang van het getuigenis, leidt tot ‘straf’. Niet als wraak, 
maar als hulp om om te keren. Zij die zich ondanks hun kennis tegen het werk van God opstellen, 
zullen deze rechtvaardige straf niet ontgaan, vroeg of laat. Deze neigingen kunnen alleen met harde 
lessen worden overwonnen. De straffen die Gideon namens de Heilige aankondigt, komen bij verzen 
8.16 en 8.17 aan de orde. 
 
vers 8.10-8.12 
(Het restant verslagen) 

10 Zebah nu en Tsalmûna 
waren te Karkor, en hun legers 
met hen, omtrent vijftien 
duizend, al de overgeblevenen 
van het ganse leger der 
kinderen van het oosten; en de 
gevallenen waren honderd en 
twintig duizend mannen, die 
het zwaard uittrokken.  

10 Intussen waren Zebach 
en Salmunna te Karkor met 
hun leger, ongeveer 
vijftienduizend man, alles wat 
van heel het leger van de 
stammen uit het Oosten 
overgebleven was; de 
gevallenen bedroegen 
honderdtwintigduizend 
mannen, die het zwaard 
konden voeren.  

10 Zebach en Salmunna 
lagen met een leger van 
vijftienduizend man in Karkor. 
Dat was alles wat er van het 
hele leger van de oosterlingen 
over was; 
honderdtwintigduizend 
weerbare mannen waren 
gesneuveld.  

11 En Gídeon toog opwaarts, 
den weg dergenen, die in 
tenten wonen, tegen het 
oosten van Nobah en Jógbeha; 
en hij sloeg dat leger, want het 
leger was zorgeloos.  

11 Gideon nu trok op langs de 
weg der tentbewoners ten 
oosten van Nobach en Jogbeha 
en versloeg dit leger, terwijl 
het zich veilig waande.  

11 Gideon volgde de weg van 
de nomaden, ten oosten van 
Nobach en Jogbeha, en sloeg 
toen op het leger in, dat zich al 
veilig waande.  

12 En Zebah en Tsalmûna 
vloden; doch hij jaagde hen 
na; en hij ving de beide 
koningen der Midianieten, 
Zebah en Tsalmûna, en 
verschrikte het ganse leger.  

12 Zebach en Salmunna gingen 
op de vlucht, maar hij 
achtervolgde ze en nam de 
beide koningen van Midjan, 
Zebach en Salmunna, 
gevangen, terwijl hij het gehele 
leger uiteenjoeg.  

12 Zebach en Salmunna gingen 
op de vlucht; Gideon zette de 
achtervolging in, bracht heel 
hun leger in paniek en nam de 
koningen van Midjan, Zebach 
en Salmunna, gevangen.  
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Een kerndoel van de strijd is het gevangen nemen en uitschakelen van de beide koningen. Zonder hun 
gezag is Midian stuurloos en valt uiteen. Deze koningen stellen boze machten voor in de  
tegenhemelse gewesten, die op de achtergrond opereren, hun bevelen doorgeven en zo in de andere 
werelden hun invloed uitoefenen. De vorsten uit vers 7.25, stellen centrale ikken voor via wie deze 
‘koninklijke’ machten hun gezag uitoefenen. In de namen van deze koningen komt hun karakter 
duidelijk naar voren. Zebach betekent 'een godsdienstig offer' of 'een slachtoffer om te offeren'. 
Zalmuna betekent 'een verboden schaduw' of 'een geestelijke doodsschaduw'. Dat er twee koningen 
zijn zegt iets van de verscheidenheid binnen het gezagsgebied van het Kwaad.  Zebach stelt niet een 
offer aan God voor, maar de slachting die het Kwaad zonder erbarmen onder Gods volk aanricht. 
Salmunna tekent de sfeer waarin dit plaatsvindt. 
De inwerking binnen het volk Israel van deze vijanden moeten kost wat kost worden geëlimineerd. 
Twist, onenigheid, tweespalt, eigengerichtheid, dualiteiten is de betekenis van de naam Midian, dat 
alles is een vijand die altijd weer talloze slachtoffers, afvalligen maakt onder Gods volk. De sfeer 
waarin twist zich afspeelt is dat van de doodsschaduw. Twist brengt geen leven, maar zaait dood en 
verderf. De twee koningen bevonden zich niet voor niets in de stad Karkor, dat betekent 'stad van 
verwoesting'.  
 
vers 8.13-8.17 
(De vergelding) 

13 Toen nu Gídeon, de zoon 
van Joas, van den strijd 
wederkwam, voor den opgang 
der zon,  

13 Daarop keerde Gideon, de 
zoon van Joas, terug uit de 
strijd, langs de pas van Cheres;  

13 Toen Gideon, de zoon van 
Joas, na de strijd langs de 
hoogvlakte van Cheres 
terugkeerde,  

14 Zo ving hij een jongen 
van de lieden te Sukkoth, en 
ondervraagde hem; die schreef 
hem op de oversten van 
Sukkoth, en hun oudsten, 
zeven en zeventig mannen.  

14 hij kreeg een jongeman in 
handen uit de inwoners van 
Sukkot, ondervroeg hem en 
deze schreef de vorsten en de 
oudsten van Sukkot voor hem 
op, zevenenzeventig mannen.  

14 greep hij daar een 
jongeman die afkomstig was 
uit Sukkot. Hij ondervroeg hem 
en liet hem de namen van de 
magistraten en oudsten van 
Sukkot opschrijven; het waren 
er zevenenzeventig.  

15 Toen kwam hij tot de 
lieden van Sukkoth, en zeide: 
Ziet daar Zebah en Tsalmûna, 
van dewelke gij mij smadelijk 
verweten hebt, zeggende: Is 
de handpalm van Zebah en 
Tsalmûna alrede in uw hand, 
dat wij aan uw mannen, die 
moede zijn, brood zouden 
geven?  

15 Toen ging hij naar de 
inwoners van Sukkot en zeide: 
Zie, hier zijn nu Zebach en 
Salmunna, om wie gij mij 
gehoond hebt met de woorden: 
hebt gij de handpalm van 
Zebach en Salmunna reeds in 
uw hand, dat wij brood aan uw 
vermoeide mannen zouden 
geven?  

15 Toen ging hij naar de 
burgers van Sukkot en zei: ‘U 
hebt mij gehoond door te 
zeggen: u vraagt ons brood 
voor uw vermoeide soldaten, 
alsof u Zebach en Salmunna al 
in uw macht hebt. Welnu, hier 
heb ik Zebach en Salmunna!’  

16 En hij nam de oudsten 
dier stad, en doornen der 
woestijn, en distelen, en deed 
het den lieden van Sukkoth 
door dezelve verstaan.  

16 En hij nam de oudsten der 
stad en woestijndorens en 
distels, en gaf daarmee de 
inwoners van Sukkot een 
gevoelige les;  

16 Toen greep hij de oudsten 
van de stad en gaf de mannen 
van Sukkot met doorns en 
distels uit de woestijn een 
gevoelige les.  

17 En den toren van Pnuël 
wierp hij af, en doodde de 
lieden der stad.  

17 de toren van Penuël brak hij 
af en hij doodde de mannen 
der stad.  

17 Ook haalde hij de toren van 
Penuël omver en doodde de 
burgers van die stad.  

 
De boze koningen worden onschadelijk gemaakt. Nu worden eerst Sukkoth en Pnuël gestraft voor hun 
ondermijnende en passieve houding van berekening en afwachting. Wie zijn gegeven middelen ter 
ondersteuning van de Heilige terughoudt tot het moment dat hij zélf vindt dat ze ingezet kunnen 
worden, speelt het Kwaad in de kaart. Gideons strenge opstelling is dan ook gerechtvaardigd. Een 
jongen uit Sukkoth, dus nog niet verworden, geeft hem de namen van de verantwoordelijken. Zeven en 
zeventig mannen. Ze moeten zich buigen voor de aangekondigde tucht. Dorens en distels zullen hun 
scherpe prikkels laten voelen en hen nog lang eraan herinneren, hoe halfslachtig ze zich hebben 
opgesteld op het beslissende moment. Het is een "gevoelige les". De dorens en distels als middelen 
van tucht stellen benauwdheden, teleurstellingen en lijden voor om deze ikken hun halfslachtigheid te 
doen inzien en tot inkeer te laten komen. Hij breekt ook de toren van Pnuel af en doodt de 



 28 

torenbouwers. De toren van Pnuël is hier een symbool van uitsluitend causaal menselijk denken en 
beoordelen, alleen vertrouwen hebben in zichzelf, en zelf de verbinding met de Heilige alleen vanuit 
het ‘ik’ willen zoeken. De toren verheerlijkt de op zichzelf gerichte persoonlijkheid en niet de 
heerlijkheid van God. Als die toren niet vrijwillig wordt afgebroken, zal hij met rechtvaardige kracht 
vernietigd moeten worden. Anders kan er geen spirituele vooruitgang zijn. 
 
vers 8.18-8.21 
(valstrik van vleierij) 

18 Daarna zeide hij tot 
Zebah en Tsalmûna: Wat 
waren het voor mannen, die gij 
te Thabor doodsloegt? En zij 
zeiden: Gelijk gij, alzo waren 
zij, enerlei, van gedaante als 
koningszonen.  

18 Voorts zeide hij tot 
Zebach en Salmunna: Waar 
zijn de mannen, die gij op 
Tabor gedood hebt? En zij 
antwoordden: Zij waren aan u 
gelijk, van gestalte ieder als 
een koningszoon.  

18 Daarna vroeg hij aan 
Zebach en Salmunna: ‘Hoe 
zagen de mannen er uit die u 
op de Tabor vermoord hebt?’ 
Zij antwoordden: ‘Ze leken op 
u; ieder van hen had het 
voorkomen van een 
koningszoon.’  

19 Toen zeide hij: Het waren 
mijn broeders, zonen mijner 
moeder; zo waarlijk als de 
HEERE leeft, zo gij hen hadt 
laten leven, ik zou ulieden niet 
doden!  

19 Toen zeide hij: Mijn 
broeders waren het, zonen 
mijner moeder! Zowaar de 
HERE leeft, indien gij hen in 
leven gelaten hadt, zou ik u 
niet doden.  

19 Gideon zei: ‘Dan waren het 
mijn broers, de zonen van mijn 
moeder. Zowaar de HEER 
leeft, als u hen in leven had 
gelaten, zou ik u niet doden.’  

20 En hij zeide tot Jether, 
zijn eerstgeborene: Sta op, 
dood hen; maar de jongeling 
trok zijn zwaard niet uit, want 
hij vreesde, dewijl hij nog een 
jongeling was.  

20 En hij zeide tot Jeter, zijn 
eerstgeborene: Sta op, dood 
hen. Maar de knaap trok zijn 
zwaard niet, omdat hij bang 
was, want hij was nog jong.  

20 Toen zei hij tegen zijn 
oudste zoon Jeter: ‘Vooruit, sla 
hen dood.’ Maar de jongen 
durfde zijn zwaard niet te 
trekken; hij was bang, hij was 
nog maar een jongen.  

21 Toen zeiden Zebah en 
Tsalmûna: Sta gij op, en val op 
ons aan, want naar dat de man 
is, zo is zijn macht. Zo stond 
Gídeon op, en doodde Zebah 
en Tsalmûna, en nam de 
maantjes, die aan de halzen 
hunner kemelen waren.  

21 Toen zeiden Zebach en 
Salmunna: Sta gij zelf op en 
stoot ons neer, want zoals de 
man is, is zijn kracht. Dus 
stond Gideon op, doodde 
Zebach en Salmunna en nam 
de maantjes, die hun kamelen 
aan de hals droegen.  

21 Toen zeiden Zebach en 
Salmunna: ‘Sla ons zelf maar 
neer; een sterke man als u 
heeft daar de kracht voor.’ Zo 
doodde Gideon Zebach en 
Salmunna. De maantjes van de 
nekken van hun kamelen nam 
hij mee.  

 
De overwinning is behaald, maar de gevaren zijn nog niet definitief verdwenen. Een gevaar schuilt in 
de staart. Na de overwinning treden er enkele subtiele gevaren aan het licht, in de vorm van vleitaal. 
Na het zwaard van de vijand krijgt Gideon nu te maken met diens mond, met diens vleierij. Gideon is 
na de overwinning tóch onder invloed gekomen van een lichte eigenzinnigheid. Hij begint met de boze 
koningen te praten, terwijl het duidelijk is dat ze moeten worden gedood. Hij wil hen ter 
verantwoording roepen voor de moord op zijn broers, heel nabije ‘ikken’ die in de strijd werden 
geofferd. Dit offer bij Gideon is niet totaal geweest, er is nog een spoor van identificatie, van vast 
willen houden. Hier zien we dus een andere kwetsbare kant van Gideon. Zijn twijfel in de 
voorbereiding is reeds genoemd, maar die is omgevormd. Hij betreurt zijn broers, om het intieme wat 
hij heeft moeten loslaten. Die kwetsbare kant wordt onmiddellijk gebruikt door het Kwaad. Hij wordt 
verleid met het Kwaad in gesprek te gaan. Door met het Kwaad in gesprek te gaan, stelt hij zich open 
voor zijn invloed. Nu hun macht gebroken is, proberen de twee koningen Gideon in te palmen. Dat 
lukt niet, maar toch lijkt hij zich niet helemaal aan de invloed ervan te kunnen onttrekken. Hij verliest 
het volledige inzicht en besef van de macht van die vijand en zegt tegen zijn zoon dat hij hen moet 
doden. Gideon overschat de kracht van zijn zoon, vrucht van zijn leven. Is dit al een aanwijzing dat 
zijn nageslacht niet is opgewassen tegen het kwaad? Na deze 'nederlaag' van Gideon laten de koningen 
opnieuw vleitaal horen, dit keer met uitdagende woorden, zij willen liever sterven door de hand van de 
held dan door de hand van een jongen. Gideon neemt gelukkig wel de volle verantwoordelijkheid op 
zich en doodt de beide koningen van het Kwaad. Hij neemt echter iets van hen mee als een soort 
oorlogsbuit, een trofee, als gedenkteken van de overwinning. De maantjes zijn magische amuletten 
van boze krachten, en deze hangt Gideon als het ware om zijn eigen nek. Hij blijft daardoor onder die 
invloedsfeer en dat gaat hem later ‘nekken’. Het is ook een aanwijzing dat Gideon niet alle eer aan 
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Heilige geeft en zelf ook een herinnering wil bewaren aan de overwinning die hij (?) behaald heeft. 
Het lijkt erop dat de kiem voor zijn komende tekortkoming hier gelegd is. Het gebeuren met zijn zoon, 
had voor hem een les kunnen zijn niet te vertrouwen op eigen verdiensten, maar altijd op de Heilige. 
Het is bovendien opvallend dat na de eerste overwinning dat zo duidelijk een overwinning van de 
Heilige is, Gideon niet meer in persoonlijk gesprek is met de Heilige. 
 
vers 8.22 en 8.23 
(Een andere valstrik ontlopen) 

22 Toen zeiden de mannen 
van Israël tot Gídeon: Heers 
over ons, zo gij als uw zoon en 
uws zoons zoon, dewijl gij ons 
van der Midianieten hand 
verlost hebt.  

22 De mannen van Israël nu 
zeiden tot Gideon: Heers over 
ons, zowel gij als uw zoon en 
uw kleinzoon, want gij hebt ons 
uit de macht van Midjan 
verlost.  

22 De Israëlieten zeiden tegen 
Gideon: ‘U moet onze heerser 
zijn, ook uw zoon en kleinzoon, 
want u hebt ons bevrijd uit de 
macht van de Midjanieten.’  

23 Maar Gídeon zeide tot 
hen: Ik zal over u niet heersen; 
ook zal mijn zoon over u niet 
heersen; de HEERE zal over u 
heersen.  

23 Doch Gideon antwoordde 
hun: Ik zal over u niet heersen 
en ook mijn zoon zal over u 
niet heersen, de HERE zal over 
u heersen.  

23 Maar Gideon antwoordde: 
‘Ik wil uw heerser niet zijn en 
mijn zoon evenmin; de HEER 
zal uw heerser zijn!’  

 
De volgende vleierij waarmee Gideon te maken krijgt komt niet van de kant van het Kwaad, maar van 
het volk Israël zelf.  Ze willen een zichtbare koning die hen verenigt. Ze willen de verlossing uit de 
gevangschap van Midian toeschrijven aan menselijke verdienste. De herinnering aan het verlossend 
werk van de Heilige is al weer aan het vervagen. Zij geven Gideon de eer die alleen de Heilige 
toekomt. Het volk is vergeetachtig, ongeduldig, misschien ook wel onzeker over de toekomst. Ze 
wilden door middel van opvolging de nieuwe eenheid door dit koningschap zeker stellen. Het volk wil 
tastbare zekerheid. Het geeft aan dat het volk Israël zijn herwonnen relatie met de Heilige aan het 
kwijtraken is. De geestelijke gesteldheid is verdwenen om alleen God als koning te zien. Gelukkig 
doorziet Gideon het gevaar van dit verzoek en hij weigert koning te worden. Hij wijst hen op de 
Heilige die hun Goddelijke Koning is.  
 
 
 
vers 8.24-8.27 
(De efod) 

24 Voorts zeide Gídeon tot 
hen: Een begeerte zal ik van u 
begeren: geeft mij maar een 
iegelijk een voorhoofdsiersel 
van zijn roof; want zij hadden 
gouden voorhoofdsierselen 
gehad, dewijl zij Ismaëlieten 
waren.  

24 Voorts zeide Gideon tot 
hen: Een verzoek wil ik u doen. 
Ieder van u geve mij een ring 
uit zijn buit – omdat het 
Ismaëlieten waren, hadden zij 
namelijk gouden ringen 
gedragen –.  

24 En hij vervolgde: ‘Ik wil u 
wel een verzoek doen. Laat 
ieder van u mij een ring geven 
uit de buit die hij behaald 
heeft.’ De buit kwam namelijk 
van de Ismaëlieten en die 
dragen gouden ringen.  

25 En zij zeiden: Wij zullen 
ze gaarne geven; en zij 
spreidden een kleed uit, en 
wierpen daarop een iegelijk een 
voorhoofdsiersel van zijn roof.  

25 Zij zeiden: Wij willen ze 
gaarne geven. En nadat men 
een mantel uitgespreid had, 
wierp ieder daarop een ring uit 
zijn buit.  

25 Zij antwoordden: ‘Dat willen 
wij graag doen.’ Daarop 
spreidde men een kleed uit en 
ieder wierp daarop een ring uit 
de buit die hij behaald had.  

26 En het gewicht der 
gouden voorhoofdsierselen, die 
hij begeerd had, was duizend 
en zevenhonderd sikkelen 
gouds, zonder de maantjes, en 
ketenen, en purperen klederen, 
die de koningen der 
Midianieten aangehad hadden, 
en zonder de halsbanden, die 
aan de halzen hunner kemelen 
geweest waren.  

26 Het gewicht nu der gouden 
ringen, die hij gevraagd had, 
bedroeg zeventienhonderd 
gouden sikkels, afgezien van 
de maantjes, de oorhangers en 
de roodpurperen klederen, die 
de koningen van Midjan 
gedragen hadden, en afgezien 
van de kettinkjes, die hun 
kamelen aan de hals droegen.  

26 De gouden ringen die hij 
gevraagd had wogen samen 
zeventienhonderd sikkel; dan 
waren er ook nog de maantjes, 
de oorringen, de purperen 
gewaden van de koningen van 
Midjan en de kettingen om de 
nekken van hun kamelen.  
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27 En Gídeon maakte 
daarvan een efod, en stelde 
dien in zijn stad, te Ofra; en 
gans Israël hoereerde aldaar 
denzelven na; en het werd 
Gídeon en zijn huis tot een 
valstrik.  

27 Gideon dan maakte daarvan 
een efod en plaatste die in zijn 
stad Ofra. Daar bedreef geheel 
Israël er overspelig afgoderij 
mee; hij werd voor Gideon en 
zijn huis tot een valstrik.  

27 Van dat goud liet Gideon 
een efod maken, die hij in zijn 
stad Ofrat plaatste. Met die 
efod pleegde heel Israël 
ontucht en hij werd een valstrik 
voor Gideon en zijn familie.  

 
Wat Gideon hier vraagt ontspringt als een geestelijke begeerte in zijn eigen hart. De woorden waarmee 
hij het koningschap afwijst zijn nauwelijks uitgesproken of hij strekt zijn hand uit naar het 
hogepriesterschap. En daartoe is Gideon niet door de Heilige geroepen. Het offer dat hij had gebracht 
en het altaar dat hij had opgericht in Ofra was geen priesterlijke dienst, had geen bemiddelend 
karakter, diende niet om namens het volk God te benaderen. Gideon denkt nu te weten wat God wil, 
ten onrechte waardoor zijn transparantie voor de Heilige vertroebelt. 
Hij vraagt het hele volk om een bijdrage voor de vervaardiging van een efod. Hij trekt zo het volk mee 
in zijn zwakheid. De efod is een kledingstuk dat alleen door de hogepriester wordt gedragen.  
Gideon behangt zich zo met een niet passend teken. Door het genadig instrument mogen zijn, ziet 
Gideon zich nu als plaatsbekleder, en dat is een grote valstrik. Dit is de valstrik van geestelijke 
hoogmoed. Maar omdat de efod niet in verbinding staat met de hogepriester en het dus alleen maar een 
uiterlijke vorm was, wordt dit teken middel tot afgoderij 
Zo wordt op de plaats waar eerst een beeld voor Baäl had gestaan dat door Gideon omver was 
geworpen, nu door Gideon een nieuw Godsbeeld gemaakt.. Maar de uitwerking is dezelfde: afgoderij.. 
De vorm komt in de plaats van het wezen. Dit wordt hoereren of ontucht plegen genoemd. Alles wat 
van de Heilige wordt losgemaakt en verzelfstandigd, is middel tot afgoderij. Dat is ook een van de 
grote problemen in de hedendaagse spiritualiteit die los staat van de oude tradities. Het wordt niet 
alleen Gideon tot een valstrik; hij sleept zijn hele huis mee. Als je valt, dan val je niet alleen.   
 
vers 8.28-8.31 
(Gideon's verdere leven) 

28 Alzo werden de 
Midianieten ten ondergebracht 
voor het aangezicht der 
kinderen Israëls, en hieven hun 
hoofd niet meer op. En het land 
was stil veertig jaren, in de 
dagen van Gídeon.  

28 Zo moest Midjan voor de 
Israëlieten bukken en stak het 
hoofd niet weder op; toen had 
het land ten tijde van Gideon 
veertig jaar rust.  

28 Zo moesten de 
Midjanieten de Israëlieten als 
hun meerderen erkennen, en 
zij staken hun kop niet meer op 
zolang Gideon leefde. Het land 
had rust, veertig jaar lang.  

29 En Jerubbaäl, de zoon 
van Joas, ging henen en 
woonde in zijn huis.  

29 Jerubbaäl nu, de zoon 
van Joas, ging wonen in zijn 
huis.  

 
29 Jerubbaäl, de zoon van 
Joas, keerde naar huis terug en 
bleef daar.  

30 Gídeon nu had zeventig 
zonen, die uit zijn heupe 
voortgekomen waren; want hij 
had vele vrouwen.  

30 En Gideon had zeventig 
zonen, die van hem afstamden, 
want hij had vele vrouwen;  

30 Gideon had zeventig zonen 
verwekt, want hij had vele 
vrouwen.  

31 En zijn bijwijf, hetwelk te 
Sichem was, baarde hem ook 
een zoon; en hij noemde zijn 
naam Abimélech.  

31 en ook zijn bijvrouw, die te 
Sichem woonde, baarde een 
zoon, aan wie hij de naam 
Abimelek gaf.  

31 Ook zijn bijvrouw, die in 
Sichem woonde, had hem een 
zoon gebaard, die hij Abimelek 
genoemd had.  

 
Midian is verslagen en het land heeft 40 jaar rust in de dagen van Gideon. 40 jaren betekenen een 
aardse ‘eeuwigheid’, een lange zegenrijke periode. De rust en de vrede zal niet blijven duren. De 
geschiedenis van Gideon is niet afgelopen. Gideon leven was wel volledig vruchtbaar, want hij had 70 
zonen. 70 drukt de volheid uit. Maar hij gaat voorbij de grens van de volheid heen met zijn 71e zoon. 
De  kiem van het kwaad dat zich in Gideon nestelde heeft toch uiteindelijk zijn uitwerking in een 
kwade vrucht: Abimelek  de zoon van zijn bijvrouw uit Sichem. Alleen deze ‘vrouw’ had hij niet 
mogen nemen, en hij deed het toch. Wie denkt hier niet aan het paradijsverhaal? Van al Gideons zonen 
is Abimelek de enige van wie de naam wordt vermeld. Dat is niet voor niets. Abimelech betekent 'mijn 
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vader is koning'. Een hoewel Gideon zelf het koningschap afwees, zal deze zoon dat koningschap wél 
gaan opeisen met alle ellende voor het volk Israel die daarmee samenhangt.. 
De verwijzing naar het paradijsverhaal maakt je bescheiden om Gideon vanwege ‘zijn’ zonde, te 
oordelen. Wie kent Gods wegen? Kijk in die bescheidenheid naar Gideon, niet alleen naar wat er altijd 
weer óók misgaat bij een mens, bij ons, maar ook naar het goede dat via zijn inzet wordt gebracht. 
Zelfs van wie zeker is dat zijn opdracht door de Heilige gegeven is, blijft óók een kwetsbaar mens, die 
op een zwak moment verblind kan worden, bijvoorbeeld door succes en hoogmoed. De beet van de 
slang die steeds op de loer ligt. 
 
vers 8.32-8.35 
(Gideon’s einde) 

32 En Gídeon, de zoon van 
Joas, stierf in goeden 
ouderdom; en hij werd 
begraven in het graf van zijn 
vader Joas, te Ofra, des Abi-
ezriets.  

32 Gideon, de zoon van 
Joas, stierf in hoge ouderdom 
en werd begraven in het graf 
van zijn vader Joas in Ofra der 
Abiëzrieten.  

32 Gideon, de zoon van Joas, 
stierf in gezegende ouderdom 
en werd begraven in Ofrat, de 
stad van Abiëzer, in het graf 
van zijn vader Joas.  

33 En het geschiedde, als 
Gídeon gestorven was, dat de 
kinderen Israëls zich 
omkeerden, en de Baäls 
nahoereerden; en zij stelden 
zich Baäl-Berith tot een god.  

33 En nadat Gideon gestorven 
was, gingen de Israëlieten 
opnieuw overspelig de Baäls 
nalopen en maakten Baäl-Berit 
tot hun god;  

33 Zodra Gideon gestorven 
was, liepen de Israëlieten 
opnieuw ontuchtig achter de 
baäls aan, en erkenden Baäl-
Berit als hun god.  

34 En de kinderen Israëls 
dachten niet aan den HEERE, 
hun God, Die hen gered had 
van de hand van al hun 
vijanden van rondom.  

34 de Israëlieten dachten niet 
aan de HERE, hun God, die hen 
uit de macht van al hun 
vijanden rondom gered had,  

34 De Israëlieten dachten niet 
meer aan de HEER hun God, 
die hen bevrijd had uit de 
macht van al de vijanden in 
hun omgeving.  

35 En zij deden geen 
weldadigheid bij het huis van 
Jerubbaäl, dat is Gídeon, naar 
al het goede, dat hij bij Israël 
gedaan had.  

35 en waren het huis van 
Jerubbaäl-Gideon niet 
erkentelijk in verhouding tot al 
het goede, dat hij aan Israël 
gedaan had.  

35 Ook toonden zij het huis 
van Jerubbaäl-Gideon geen 
dankbaarheid voor al het goede 
dat hij voor Israël gedaan had.  

 
Gideon "stierf in hoge ouderdom" en wordt begraven in het graf van zijn vaderen  Helaas volgen de 
Israëlieten niet het goede dat in Gideons leven te zien is geweest, maar raken geïnfecteerd door de 
kiem van het kwaad bij Gideon. Het is een voortdurend terugkerend patroon in de bijbel. Het vallen 
van Israël, het opstaan met de hulp van de Heilige en dan weer een nieuwe val enz. 
Zo gaat Israël na Gideon’s dood "opnieuw overspelig de Baäls nalopen". 40 Jaar nadat Gideon het 
altaar van Baäl had afgebroken kiezen de Israëlieten Baäl-berith als hun god. Baäl-berith betekent 
'heer van het verbond'. Dit verbond staat haaks op Gods verbond met Israël. De Heilige wordt vergeten 
en de herinnering aan de bevrijding uit de duisternis van Midian vervaagt. 
Geen einde verhaal…… 
  
 
 Paul Horbach, juli 2009 
 
 
  
 De naam Gideon  
 
 Hebreeuws: גדעון;  betekent ‘neerhouwer’ 
 gimmel-daleth- ajin- waw-sluitnoen 
       3      - 4   - 70  –   6   -  700 
 kameel - deur- oog - haak – vis 
 (Opvallend is de rol van het getal 7 in de naam: 3 + 4 = 7 in de eentallen, 70 in de 
 tientallen en 700 in de honderdtallen. Deze worden door de 6 met elkaar verbonden) 
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