
       -  1  - 
 

Gideon 

 

Gideon, zijn naam betekent: "hij 

velt neer" en dan hij met een 

kleine letter.  En deze Gideon 

mocht leren, dat niet hij het is, 

die neervelt, maar God.   En die 

les mogen ook wij leren.   

 

We lezen in Richteren 6:11/12 

11a Toen kwam een Engel van de 

Heere. Hij nam plaats onder de 

eik die bij Ofra is, die aan de 

Abiezriet Joas toebehoorde. 

 

11b En zijn zoon Gideon klopte 

tarwe uit in de wijnpers om die 

voor de Midianieten te verber-

gen. 

 

Tarwe dorsen deed men gewoon-

lijk op een open plaats, maar dat 

was in de dagen van Gideon te 

gevaarlijk in verband met de Mi-

dianieten, die alles wilden roven.   

 

12 Toen verscheen de Engel van 

de Heere aan hen en zei tegen 

hem:  De Heere is met u, strijd-

bare held! 

 

Maar Gideon voelde zich hele-

maal niet zo'n strijdbare en 

dappere held en sprak tegen de 

Engel des Heren in vers 13: 

 

13a Och, mijn heer, als de Heere 

met ons is, waarom is dit alles 

ons dan overkomen?   

 

13b En waar zijn al Zijn wonde-

ren, waarover onze vaderen ons 

verteld hebben, toen zij zeiden:  

Heeft de Heere ons niet uit 

Egypte doen optrekken?   

 

13c Maar nu heeft de Heere ons 

verlaten en ons in de hand van 

Midian gegeven! 

 

En dan lezen we in vers 14a: 

14a Toen wendde de Heere Zich 

tot hem en zei:  

 

Hieruit kunnen wij opmaken dat 

- de Engel des Heren - de Heere 

Zelf was, mogelijk de Heere Je-

zus voor Zijn vleeswording. 

 

En de Heere sprak tot hem in 

14b: 

 

Ga in deze kracht van u, en u zult 

Israël uit de hand van Midian 

verlossen.  Heb Ik u niet gezon-

den? 
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Maar dan komt Gideon met een 

tegenwerping, net als Mozes en 

Jeremia en zegt: 

 

15  Och, mijn heer!  Waarmee zal 

ik Israël verlossen?  Zie, mijn ge-

slacht is het armste in Manasse 

en ik ben de jongste in mijn fami-

lie. 

 

De  eerste geloofsversterking 

voor Gideon was: Ik heb je ge-

zonden dus Ik ben met je.  

 

En dan volgt een tweede geloofs-

versterking voor Gideon in vers 

16: 

 

16  Maar de Heere zei tegen 

hem: Omdat Ik met u zal zijn, zult 

u Midian verslaan alsof het maar 

één man was. 

 

De Midianieten waren een woes-

tijnvolk dat leefde in het zuiden 

van Kanaän.   

 

Dit hele volk Midian met bijbe-

horende stammen uit het Oosten 

mocht Gideon beschouwen als 

één man waar tegen hij te strijden 

had, omdat de Heere met hem 

was.   

 

De volgende geloofsles voor Gi-

deon luidt:  Wanneer je een 

goede strijder van de Heer wil 

worden, dan moet je los zijn van 

je familie.  Jezus moet numero 1 

zijn: 

 

In Richteren 6:25 t/m 32 lezen 

we dat Gideon het altaar van 

Baäl dat van zijn vader was, 

moest afbreken en ook de ge-

wijde paal moest omhakken.  

 

Verder moest hij een altaar voor 

de Heere bouwen en het hout van 

de gewijde paal gebruiken om 

een stier van zijn vader daar op te 

offeren als brandoffer.   

 

Daar was moed voor nodig maar 

Gideon deed het 's nachts met 

hulp van 10 man en de Heere be-

schermde hem toen de mannen 

uit zijn stad hem wilde doden.  

 

Voordat Gideon werkelijk over-

tuigd is van zijn roeping, wil hij 

nog een teken aan de Heere vra-

gen. 

 

We lezen dat in Richteren 6:36 

t/m 40: 
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36 Toen zeide Gideon tot God: 

Indien Gij door mijn hand Israël 

wilt  verlossen, zoals Gij gezegd 

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. 

 

38 En zo geschiedde het; de vol-

gende morgen stond hij vroeg op 

en wrong het  vlies uit; hij perste 

dauw uit het vlies, een schaal vol 

water. 

 

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. 

 

40 En God deed alzo in die 

nacht; alleen het vlies was 

droog, maar op het gehele land 

was dauw. 

 

Als het om een belangrijke zaak 

gaat in ons leven als christen, 

mogen wij – zoals velen voor ons 

deden – een teken van de Heere 

vragen om te weten, of wij in die 

zaak in Zijn wil zijn of niet.  

 

Hoe de Heere ons zal antwoor-

den, is Zijn zaak maar Hij laat 

ons niet in het ongewisse.  

 

Gideon is nu gesterkt om de 

strijd met Midian aan te gaan 

maar dan spreekt de Heere tegen 

Hem in Richteren 7:2 en verder: 

 

2 Er is te veel krijgsvolk bij u dan 

dat Ik Midjan in hun macht zou 

geven; anders zou Israël zich te-

gen Mij kunnen beroemen, zeg-

gende: mijn eigen hand heeft mij 

verlost. 

 

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 22.000 van het krijgsvolk te-

rug en er bleven 10.000  over. 

 

De bange strijders mochten naar 

huis gaan en zo'n 70% keerden 

terug naar huis.  
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4 Maar de Here zeide tot Gi-

deon: Nog is er te veel krijgs-

volk; doe het afdalen naar het 

water, dan zal Ik hen daar voor u 

schiften.  

 

Er komt een schifting:  De ge-

wone dorstigen brachten het wa-

ter uit de beek netjes op de 

knieën met de hand naar de 

mond. Op die manier dronken er 

9.700 mannen uit de beek. 

 

Maar 300 dorstige mannen slurp-

ten met hun tong het water op als 

een hond. En juist die slurpers 

kon de Heere gebruiken. 

 

Een lering voor ons, om dorstig 

te zijn als een slurper, naar het 

water des levens, het woord van 

God, uit de beek Gods.  

 

Voordat Gideon ten strijde trekt 

met deze 300 slurpers, krijgt hij 

nog een opdracht van de Heere, 

om met zijn dienaar Pura de le-

gerplaats van Midian in de nacht 

voorzichtig te verkennen (Richt. 

7:13/15). 

 

13 Toen Gideon aankwam, ver-

telde juist een man een droom 

aan zijn makker en   zeide:  

 

Ik heb een droom gehad; zie, een 

gerstebroodkoek rolde de leger-

plaats van Midjan binnen, kwam 

tot aan de tent, stootte die om, zo-

dat ze neerviel, en keerde ze on-

derstboven, en daar lag de tent. 

 

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. 

 

15 Zodra Gideon het verhaal van 

de droom en de uitlegging daar-

van gehoord  had, boog hij zich 

in aanbidding neder. 

 

Daarop keerde hij terug naar de 

legerplaats van Israël en zeide: 

Staat op, want de Heere heeft de  

legerplaats van Midjan in uw 

macht gegeven.  

 

Toen verdeelden de 300 strijders 

zich rond het legerkamp van de 

vijand met een hoorn in de hand 

en een fakkel binnen in een lege 

kruik.  

 

De fakkel is het beeld van het 

Woord en de Geest in ons. De 
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lege kruik toont onze volkomen 

afhankelijkheid van de Heere.    

 

En dan lezen we in Richt. 

7:19/21 

 

19 Gideon nu en de honderd 

mannen die bij hem waren, kwa-

men aan de buitenrand van de le-

gerplaats bij het begin van de 

middelste nachtwake, toen men  

juist de wachtposten had uitge-

zet.   

 

Toen bliezen zij op de horens, 

terwijl zij de kruiken stuksloegen, 

die zij in de hand hadden. 

 

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 rie-

pen: Het zwaard van de Here en 

van Gideon! 

 

21 Daarbij bleven zij staan, ieder 

op zijn plaats, rondom de leger-

plaats, maar het gehele leger 

ging op de loop en vluchtte al 

schreeuwend. 

 

Helaas eindigde het leven van 

Gideon niet goed.  Hij vroeg aan 

zijn medestrijders goud en zilve-

ren voorwerpen die ze buit had-

den gemaakt. 

 

En er staat in Richteren 8:26 dat 

hij 1700 gouden sikkels kreeg en 

daar maakte Gideon een efod van 

en daar bedreef Israël overspel 

mee. 

 

In Richteren 8:27 staat 

hij werd voor Gideon en zijn huis 

tot een valstrik. 

 

De wortel van alle kwaad is de 

geldzucht.  Door daarnaar te ha-

ken zijn sommigen van het ge-

loof afgedwaald, schrijft Paulus, 

en hebben zich met vele smarten 

doorboord. (1 Tim. 6:10)   

 

Een waarschuwing voor ons. Zo 

eindigde het leven van deze ge-

loofsman Gideon helaas niet 

goed. 

 


