
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

28. Gideon 

Begin je ontdekkingsreis met het opzoeken en lezen van Richteren 7:20b. 

 Wat zou je dragen om je te beschermen tegen de regen op een stormachtige dag? 

 Wat zou je doen of dragen om je te beschermen tegen het licht van de zon op een zomerdag? 

 Wat zou je dragen of doen om je te beschermen tegen een sterke en machtige vijand? 

Lees verder… 

Wat er aan vooraf ging… 

De volken uit de landen om Israël heen maakten het de Israëlieten moeilijk. Ze dachten dat God het 

volk had verlaten, maar dat deed God niet! Om hen te helpen, koos Hij een man uit die Gideon heette. 

Gideon was helemaal niet zo´n moedige man. Hij was zo bang dat hij God vroeg om een teken –hij 

vroeg om iets onmogelijks – om er maar zeker van te zijn dat hem echt had uitgekozen. God wist dat 

Gideon bang was en gaf hem meerdere tekenen om hem te laten geloven in Gods opdracht. Hij wilde 

hem de moed geven om te doen wat God zei. 

Lees nu samen Richteren 7:7-21. 

Wat er daarna gebeurde… 

Gideon en zijn mensen moesten vertrouwen op een onzichtbare God. Dat was niet gemakkelijk. Maar 

wat een verrassing was deze bijzondere overwinning voor hen! Maar wanneer er zoiets geweldigs 

gebeurt, worden sommige mensen jaloers in plaats van blij. In Rechters 8 dacht Gideon niet aan wat 

God wilde en nam hij wraak op zijn vijanden. Zelfs Gideon, die een soort ´redder´ van het volk was, 

bleef een man die soms slechte dingen deed. Toch slaagde hij erin om Gods volk te leiden en om in 

vrede met de volken in de buurt te leven voor de rest van zijn leven. 

Ontdek de Bijbel! 

Beantwoord samen de vragen op pagina 42 van het boek ‘Ontdekkingsreis door de Bijbel’. 

Bijbelse woorden toegelicht… 

Midjanieten Zeven jaar lang vielen de Midjanieten de Israëlieten lastig. Ze waren gemeen en joegen 

de Israëlieten de stuipen op het lijf. Die moesten hun gewassen in het geheim oogsten zodat de 

mensen van Midjan niets konden stelen. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ramshoorn Elke soldaat van Gideons leger droeg een soort trompet van die een ‘sjofar’ heette. Die 

was gemaakt van een gekrulde hoorn van een schaap of geit. 

Fakkels waren gemaakt van stokken gewikkeld in stof die in olie gedoopt werden en in brand 

gestoken werden. 

Gideons leger begon met 32.000 man. God wilde dat het zijn macht was die hen tot de overwinning 

zou leiden. Hij zei tegen Gideon dat hij de meeste mannen naar huis moest sturen. Gideon hield nog 

maar 300 soldaten over voor de strijd! 

Probeer het uit 

Doe alsof je een van Gideons soldaten bent. Op de een of andere manier heb jij een mobieltje, terwijl 

die helemaal nog niet bestonden. Je stuurt sms’jes naar je vrienden thuis om hen op de hoogte te 

houden van de strijd. Bedenk wel dat er maar 140 tekens in je berichten passen. Maar je mag zo veel 

sms’jes sturen als je wilt. 

Begin lekker zelfverzekerd: jij bent een van de 32.000 soldaten. 

Maar dan stuurt Gideon er 22.000 naar huis omdat ze bang zijn (Richteren: 7:3)! In vers 6 blijven er 

zelfs nog maar 300 over (en jij hoort daar nog steeds bij). 

Ga verder met het bijbelverhaal en zorg ervoor dat je vrienden thuis erachter komen hoe het allemaal 

afliep. 

Praten met God 

Vraag God om je moedig te maken als je moet kiezen voor het goede. Vraag om zijn hulp om op zijn 

manier te leven. 

 

 


