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Gideon.                               Paul horbach 
(Richteren 6: 1-40, 7: 1-25, 8: 1-35) 

  - Gideonsbende 
        - Midjandag (Joods Feest) 

  - St. Jansfeest, 24 juni 
    (geboorte Johannes de Doper)  

Naam Gideon.  
Afgeleid van het hebreeuws met de betekenis: de vernietiger, de verbrijzelaar of met de 
gewonde hand. 
Hebreeuws: ןועדג 
 
Beschouwing 
Na de inname van het beloofde land vergeet Israël God. Is steeds minder gericht op de 
Heilige, laat zich niet meer leiden door de Heilige, vervalt in afgoderij.  
Israël doet meer en meer wat het zelf wil in plaats van in gehoorzaamheid de Wil van de 
Heilige te doen. 
 
Het fragiele harmonisch evenwicht gesymboliseerd door het beloofde land vervalt 
hierdoor in een steeds diepere en duistere chaos (6:1-6).  
De Midjanieten en de Amelekieten symboliseren de vijanden van Israël, de ‘ikken’ die 
de Prins van de Wereld willen dienen en daar wel bij denken te varen.  Ze eigenen de 
vruchten van Israël toe, en ontheiligen (profaniseren) deze. 
Deze chaos drukt zich zowel in de innerlijke ruimte van de mens uit, maar ook in de 
structuur van het menselijk samenleven in de horizontale tijd en ruimte. 
Deze afgoderij, het kiezen voor eigen koningschap, neemt – lijkt het -  in de tijd van de 
Richteren toe in een neergaande spiraal en houdt pas op bij Samuël, de laatste richter. 
 
Het boek Richteren is een voortdurende waarschuwing tegen deze afgoderij, die zich in 
ontelbare vormen kan manifesteren, en tegen het omarmen en toelaten van de chaos. 
Zonder verticale gerichtheid op de Heilige vergeet de mens zijn goddelijke oorsprong. 
En als deze herinnering verstopt en haast onmerkbaar is geworden, wordt het beloofde 
land in bezit genomen door haar vijanden en dreigt Israël te verstikken. 
Maar het boek geeft ook hoop, zelfs als Israël zich in de grootste verwarring bevindt en 
geheel dreigt onder te gaan. De omkering, een metanoia, blijkt met hulp van de Heilige 
steeds mogelijk. De Heilige geeft steeds opnieuw tekenen van Zijn reddende nabijheid.  
De Chaos hoeft voor Israël geen eeuwige toestand te zijn, hoewel dat in het hier en nu in 
deze horizontale wereld wel zo lijkt.  
Als er maar voldoende bruggen zijn waardoor de Heilige kan ingrijpen, dan zal de 
Heilige deze bruggen mobiliseren en gebruiken. Hoe wankel die bruggen ook zijn,  
hierdoor wordt de ‘vrije’ val gebroken, en grenzen gesteld aan de chaotische neergang.  
Maar steeds is het weer ‘spannend’ of die bruggen het houden en hoe lang! 
 
Gideon is zo’n brug, het lijkt een wankele brug.  
Maar misschien bedriegt de schijn. 
Gideon is in ieder geval een paradoxale figuur.  
De vroege Gideon (aan het begin) en de latere Gideon (aan het eind) lijken volstrekt 
andere figuren. Maar ook dat kan schijn zijn.  
Komt dat niet omdat we het verhaal misschien teveel volgtijdelijk ervaren? Maar is dat 
juist?  Het gaat hier om een symbolisch verhaal, en de kenmerken/eigenschappen van 
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Gideon worden in het verhaal weliswaar achtereenvolgens weergegeven maar zijn 
mogelijk bij Gideon in een wankel evenwicht gelijktijdig aanwezig.  
Door de (veranderende) omstandigheden waarin Gideon zich bevindt of geplaatst wordt, 
krijgen bepaalde eigenschappen de nadruk en andere minder.  
 
Het is al heel bijzonder dat de Heilige Gideon uitkiest om als Zijn instrument te dienen, 
bij gebrek aan beter?  Dat klinkt misschien te negatief.  
Is het niet een grote verdienste van Gideon dat hij in de diepe duisternis waarin Israël en 
alles om hem heen verkeert, tóch in staat is ontvankelijk te blijven voor de Heilige? 
Zo’n uitverkiezing is hoe dan ook een genade. 
 
Als we de daden en het gedrag van Gideon vooral ‘positief’ bekijken, dan is hij: 

- nederig  
(‘Och Heer, waarmee zal ik Israël verlossen? Zie mijn geslacht is de geringste 
in Manasse en ik ben de jongste van mijn familie’ 6:15) 

- voorzichtig 
(‘Indien ik genade in uw ogen gevonden heb, geef mij dan een teken, dat Gij 
het zijt, die met mij spreekt”6”17) 

- godsdienstig 
(Toen bouwde Gideon daar een altaar voor de Heer, en noemde dat: De Heer 
is vrede”6:24) 

- gehoorzaam 
(“Toen nam Gideon tien mannen van zijn knechten en deed zoals de Heer 
hem gezegd had’ 6:27) 

- goddelijk geïnspireerd 
(Toen vervulde de Geest des Heren Gideon’ 6:34) 

- strateeg 
(Hoe hij driehonderd man verdeelt en het plan maakt met de fakkels en de 
kruiken) 

- trouw aan de Heilige 
(Toen het volk Israël hem vroeg heers over ons, was zijn antwoord ‘Ik zal 
over u niet heersen en ook mijn zoon niet, de Heer zal over u heersen’ 8:23) 

 
Als we de daden van Gideon vooral ‘negatief’ bezien dan, 

- is hij bang  
(voor de midjanieten, hij komt niet voor zijn gerichtheid uit: ommuurt de 
tarwe dorsen) 

- heeft hij weinig godsvertrouwen  
( nadat de Engel hen aanspreekt ‘De Heer is met jou, held die je bent’ 
antwoord Gideon ‘als Hij met ons is, waar zijn dan zijn wonderdaden?’ 6:13) 
Hij wéét niet dat voor de Heilige alles mogelijk is. 

- is wantrouwend 
(nadat de Engel als theofanie is herkent blijft Gideon bang en vraagt steeds 
nieuwe tekenen: offer op altaar en vuur, twee keer het teken met de dauw. 

- Hij vertrouwt teveel op zichzelf 
(Gideon denkt zoveel mogelijk manschappen, ‘ikken’, te moeten mobiliseren 
om de omvang van de vijanden met eigen wapenen te bestrijden) 

- is hij een hypocriet 
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(formeel zegt hij het koningschap afwijst, maar in feite handelt hij alsof hij 
koning is. Noemt zijn zoon bij zijn bijvrouw Abimelech, wiens naam 
betekent: mijn vader is koning) 

- is hij uit op hebben 
(Hij eigent zich goud en weelde toe; lijkt zich zelf te zien als hogepriester  

                  hoewel hij daartoe niet geroepen is. Efod ) 
- is zelfvoldaan en passief  

na de overwinning vindt hij het wel goed, stelt geen grenzen, waardoor Israël 
weer in afgoderij vervalt en hij laat dat toe   

 
‘Gideon’ lezend dring bij mij toch het volgende vooral op: 
 
De vijanden van Israël, de handlangers van de Prins van de Wereld, weten dat zij alleen 
door de Heilige kunnen worden overwonnen.   
Daarom proberen de Midjanieten Israël (al zeven jaar lang, dus – bijna - volledig; 6:1-6) 
de voeding door de Heilige te ontnemen en de herinnering aan en de belofte van het 
beloofde land te doen vergeten.  
De horizontale gerichtheid, de afgoderij in haar vele verleidelijke vormen, drukt dit uit. 
Enkelen echter, zoals Gideon koesteren die band met de Heilige in het verborgene.  
Ommuurd, dus onzichtbaar voor de vijanden, klopt Gideon tarwe in de wijnpers.  
Brood en wijn drukken het hemelse voedsel uit.  
 
Gideon is bescheiden (geringste van zijn stam) en weet, althans vermoedt, dus dat hij uit 
eigen kracht niets vermag en moet wachten op de Heilige.  
Het is een voorrecht dat hij als geringe door de Heilige wordt uitgekozen.(6:11-16) 
Gideon herkent de Engel als boodschapper van de Heilige (offer en vuur in de rots) en is 
gehoorzaam. Hoewel, niet onmiddellijk.  
Er is in hem toch een sterke kracht die hem hiervan probeert af te houden: ‘.. indien de 
Heer met ons is, waarom is dit ons dan overkomen?’(6-13). En: ‘.. waarmee zal ik Israël 
verlossen?’. Alsof Gideon zèlf  Israël moet verlossen, hij moet instrument daartoe zijn, 
en dat inzicht is niet meteen aanwezig.  
Maar hij is toch ontvankelijk en is overtuigd door de woorden van de Engel ‘Ik ben met 
u, daarom zult gij Midjan verslaan als was het één man’ (6:16) en dat nadat de Heilige 
middels de Engel al als volgt had gesproken: ‘Ik zend u immers”(6:14).   
Wie door de Heilige geroepen is, kan met vertrouwen de opgelegde taak op zich nemen, 
want de Heilige zal hem de nodige krachten en middelen geven (en dat blijkt ook in het 
vervolg van Gideons verhaal). 
 
Maar ontvankelijk zijn voor de oproep van de Heilige is één, daar actief op te 
antwoorden is twee.  
Gideon moet ook in dat opzicht gehoorzaam zijn.  
Als hij daartoe op de proef wordt gesteld, luistert hij.  
Hij waagt zijn leven (6:30) en vernietigt het afgodenaltaar van Baäl in het huis van zijn 
vader.  
Deze vader is het wereldse gezag, dat zich bedient van eigen wetten en regels.  
Hij wordt hiervoor niet gedood. Waarschijnlijk omdat Gideon onopgemerkt trouw was 
aan de Heilige werd hij niet als echte bedreiging gezien en zeker niet als toekomstige 
overwinnaar van de aanhangers van de Prins van de Wereld.  
Hij wordt wel ‘vervloekt’ en Jeroebaäl genoemd. Dit betekent Baäl mogen tegen u 
strijden, omdat hij het altaar naar beneden haalde (6:32).  
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Baäl doet dat ook, zoals in het latere deel van het verhaal blijkt.  
Maar eerst is er nog de volstrekt onverwachte ‘bekering’ van zijn wereldse vader (6: 31-
32). Kan Gideon de horizontale verleidingen van de afgodendienst (de strijd met Baäl) 
zèlf weerstaan, nadat zijn vertikale gerichtheid openbaar is geworden? 
 
Het Godsvertrouwen van Gideon is niet van zelfsprekend, het is een worsteling en de 
Heilige moet hierbij helpen.  
Dat wordt weergegeven door de twee tekenen van de dauw. ( 6:37).  
Dauw staat voor de zegen vanuit de hemel. Het (gregoriaanse) gezang Rorate Caeli 
(Jesaia) drukt dit eveneens uit.  
Deze zegen is de mildheid en barmhartigheid van de Heilige. Ook als ons geloof onder 
druk staat om welke reden dan ook, zal Hij ons - als we vragen (zoals Gideon) - Zijn 
zegen geven, onze dorre kant nieuw (geloofs)leven geven.  
De tekenen van het vlies, de schapenvacht, hebben zeker diepe symbolische 
verwijzingen, die ik niet doorzie. Waarschijnlijk is de aanwijzing dat we lichamelijk, 
met onze persoonlijkheid alléén, de weg naar en voor de Heilige niet kunnen gaan. 
Dan valt de Geest des Heren op Gideon (6: 34), dit is de doop in de Heilige Geest.  
Hierbij is hem ook de kracht gegeven om zijn taak uit te voeren.  
Maar dan moet hij zich niet door zijn ‘kleine’ persoonlijkheid laten verblinden! 
En eigenlijk gaat dat later gebeuren.  
Gideon vertrouwt nog steeds niet volledig op de Heilige, maar gaat zich volgens 
horizontale normen op de strijd voorbereiden.  
Hij zoekt het in de kwantiteit en verzamelt zoveel mogelijk medestanders, ‘ikken’, die 
om welke reden dan ook wel willen of zogenaamd willen.  
Maar de vijand is niet op deze wijze te verslaan en is zonder de genade van de Heilige 
oppermachtig (talrijk als sprinkhanen..’ 7:12).  
De Heilige ziet onze verlossing volstrekt anders.  
In twee stappen wordt door de Heilige de kwantiteit van 32.000 medestanders terug 
gebracht tot 300. 
De strekking van deze omkering van een kwantitatieve benadering in een kwalitatieve 
oplossing is dat een  (geestelijke) overwinning niet afhangt van wat we hebben of 
verwerven, maar wat we opgeven. 
Vrees om verworvenheden op te moeten geven ten behoeve van de (geestelijke) weg die 
we hebben te gaan, verhindert de overwinning (reductie van 32.000 naar 10.000 
medestanders). 
Gemakzucht en gebrek aan waakzaamheid tijdens de weg zijn een nog grotere hindernis 
voor het ontvangen van geestelijke vooruitgang (reductie van 10.000 naar 300 
medestanders).   
Zelfkennis is dus belangrijk en onderscheid in de krachten die als zogenaamde positieve 
‘ikken’ in onze ruimte verschijnen eveneens. 
We zijn dikwijls zo zwak, onbekwaam en onvoorbereid. En toch nemen we de roeping 
van de Heilige aan. Ons leven moet veranderen; we zullen een en ander moeten opgeven, 
loskomen van (schijn) zekerheden, niet de makkelijkste weg kiezen, innerlijke 
(‘zelf’)kennis opdoen en vooral vertrouwen hebben in de Heilige tegen alle logica in.  
Dan kan de Heilige ons als instrument gebruikend om de vijand te verdrijven. 
 
Oppervlakkig en menselijk gezien behaalt Gideon door een list de overwinning. 
Maar het is echter niet Gideon die overwint, maar de Heilige. 
Het ‘geluid’ van de Heilige via de shofar (ramshoorn) brengt de vijand in volledige 
verwarring en doet hem  wegvluchten. De shofar is een kanaal waardoor symbolisch het 
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woord van de Heilige in deze wereld kan worden gehoord. Dat woord (of Licht) kan niet 
door de vijanden van Israël verdragen worden, daarom doen zij ook alle pogingen om 
Israël los te weken van de Heilige en de herinnering aan de hemelse oorsprong in de 
mens te verstoppen. 
De belagers van Israël kunnen deze directe geluidsmanifestatie van de Heilige dus niet 
verdragen, waaraan zij via Gideon  (instrument van de Heilige) worden blootgesteld.   
Zij vluchten weg. 
 
En dan, na de overwinning, lijkt het met Gideon mis te gaan.  
Hoewel deze geestelijke regressie maar al te begrijpelijk is omdat het zo menselijk is, 
stemt het verdrietig. Waarom is toch er geen rotsvast en trouw geloof? 
Het volk Israël wil Gideon als koning, en dat weigert hij (8:23) en terecht. 
Want een (onder)koning wordt door de Heilige aangewezen en niet door het volk Israël 
zelf. De Heilige zelf is immers koning.  
Bovendien is het duidelijk dat het volk Israël ten onrechte de reden van de overwinning 
zoekt in de persoon van Gideon, en niet in de genade en het ingrijpen van de Heilige. De 
opleving van de afgoderij steekt alweer zijn kop op! 
Deze uiterlijk trouw van Gideon is echter schijn, want hij gaat zich wel als zodanig, als 
koning, gedragen. Het hoogtepunt en dieptepunt in het geloof staan zo akelig dicht 
bijeen, want meteen nadat hij het koningschap heeft geweigerd, vraagt hij (Gideon): 
‘geef mij jullie gouden ringen uit de buit..”.  
Zo eindigt Gideons leven in grote (wereldse) rijkdom, waar hij eens de minste van 
Manasse was (6:15) 
Vervolgens rust  Gideon op zijn lauweren,  is niet meer actief ontvankelijk. 
Zijn persoonlijkheid, de uiterlijke mens, laat zich vlijen.  
Baál bestrijdt hem nu met succes en palmt hem in.  
Hij valt voor de verleiding van aanzien, geld en weelde.  
Gedraagt zich als koning. Gaat ‘vreemd’ en laat horizontale vruchten toe,  
gesymboliseerd in zijn 71e (!) zoon Abimelech (mijn vader is koning).  
Lijkt zelfs zich de positie van (hoge)priester toe te eigenen, want hij laat een Efod van 
het binnengehaalde ringgoud maken. En een Efod schijnt een versiersel te zijn die alleen 
de hogepriester in de tempel draagt. Daartoe is Gideon niet geroepen, hij is geen leviet. 
Hij verzet zich ook niet meer actief tegen de afgoderij.  
En hoewel er gedurende Gideons leven 40 jaar vrede was in het land Israël, symbolisch 
een zeer lange tijd (vergelijk de tocht door de woestijn na de uittocht uit Egypte die ook 
40 jaar duurde) roept dit toch een innerlijke beroering van spijt op.  
“het werd een valstrik voor Gideon en zijn huis..”.   
Een valstrik die Gideon weghoudt van het doel van zijn leven: brug willen worden, zijn 
en blijven.  
De dauw uit de hemel lijkt ‘opgedroogd’.  
Waarom toch deze ogenschijnlijke terugval op de geestelijke weg?  
Een vraag waar we bij stil moeten (blijven) staan. 
 
Na Gideon’s dood keert de chaos in volle hevigheid terug.  
Broedermoord. Afgoderij, chaos en diepe ellende enz enz. 
Jotham de jongste zoon en Abimelech lijken wel de twee kanten van Gideon uit te 
drukken.  
En onder Abimelech lijkt Israël in grotere duisternis weg te zakken dan daarvoor. 
 
Paul Horbach 
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