
Les 1: Gideon.
God had het duidelijk gezegd:”Laat je niet beïnvloeden door de inwoners van dat nieuwe land. Ik wil niet 
dat je hun goden gaat eren. Ik alleen ben God.” De Israëlieten wonen nu al een tijdje in het beloofde 
land. Ze vergeten God en dienen ook afgoden. Eén ervan heet Baäl. De Israëlieten zetten boven op een 
heuvel een paal neer, met een altaar ernaast en dan brengen ze offers en aanbidden deze god die ze 
zelf gemaakt hebben van hout.
God, de Here, wil hen duidelijk maken dat Hij alleen God is. 
Hij houdt van de Israëlieten en wil dat ze Hem alleen eren en offers brengen.

Pff. Het schiet lekker op al is het warm. Hoeveel 
zakken heeft hij al? Terwijl hij aan’t tellen is hoort 
hij wat en kijkt snel om zich heen of er rovers in de 
buurt zijn. Dan kan hij nog iets van het graan redden
misschien. Als hij zo om zich heen kijkt ziet hij een 
man onder de eikenboom zitten. Rustig. Het lijkt 
geen rover. “De Here is met je, jij dappere held” 
zegt de man. Verdrietig schud Gideon z’n hoofd. 
“Als de Here echt met ons is, waarom gebeuren er 
dan zulke dingen. Hij wijst om zich heen. Dat ik hier 
in het verborgen, in de bak waar normaal de druiven 
uitgeperst worden, het graan moet uitkloppen. In de 
hoop dat de Midianieten niet weer al het graan stelen
Waar moeten we anders van leven? Ze nemen alles wat we bezitten mee. De rust is al jaren weg. Hoelang 
onderdrukken de Midianieten ons nu al weer? Zeven jaar?
                                                                    Waar zijn de wonderen waarover onze voorouders ons   
                                                                    hebben  verteld? Bijvoorbeeld dat God hen uit Egypte  
                                                                    bevrijdde? Nu heeft God ons verstoten, zodat de  
                                                                    Midianieten ons voortdurend beroven.” 
                                                                    De man antwoord hem: “Ik zal je sterk maken, jij gaat de      
   
                                                                    Israëlieten bevrijden van de onderdrukking van de  
                                                                    Midianieten.”  
                                                                    “Wie ben ik, dat ik Israël zou verlossen? Mijn familie is de  
                                                                    armste van de stam van Mannasse en ik ben de jongste uit  
                                                                    ons gezin”  vraagt Gideon verbaasd.
                                                                    “Ik zal met je zijn, Ik zal zorgen dat je de Midianieten zult   
               
                                                                    verslaan alsof het één man is.” Gideon denkt na. Zou dat 
echt kunnen? Hij denkt aan de verhalen van z’n vader Joas terug. Hoe zijn voorouders uit Egypte 
gekomen zijn. Welke grote wonderen God toen deed. Gideon gelooft dat God dat ook nu weer kan doen, 
maar hij is ook bang. Hoe weet hij zeker dat deze opdracht van God komt? Hij zegt tegen de man op de 
steen: “Als het echt waar is dat God mij zal helpen, geef me dan een teken om te bewijzen dat het echt 
de Heer is, die mij dit zegt. Blijf hier tot ik terug ben en u een geschenk aangeboden hebt.” “Goed” 
antwoordde de Engel hem “Ik blijf hier wachten tot je terug bent.”
Gideon gaat snel naar huis. Hij braadt een stuk vlees en bakt een paar broden. Als het klaar is legt hij 
het vlees in een mand, de broden ernaast en de jus in een kruikje erbij.
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Wat zou jij hebben gedaan als je Gideon was en zo’n moeilijke opdracht kreeg?
Als ik Gideon was dan ………………………………………..

Haastig loopt hij terug naar de eikenboom. De man zit er nog. Hij brengt de mand met het eten naar hem toe, 
maar de engel zegt: “leg het vlees en de broden daar op die steen en giet de jus eroverheen.” Dat doet 
Gideon. De engel pakt zijn stok en raakt met het uiteinde het vlees en de broden aan. Op dat moment schiet 
er vuur uit de rots en verbrand het vlees en de broden. Als Gideon weer naar de man kijkt, is hij er niet 
meer.
Gideon schrikt. Het was een engel die hier bij hem onder de eikenboom zat! Kan hij dan nog wel leven? Dat 
zegt hij meteen: “Oppermachtige God, ik heb oog in oog gestaan met de Engel van de Heer.” Meteen klinkt 
daar een geruststellende stem. “Ik zegen u met vrede”.
’s Nachts krijgt Gideon de opdracht om de paal en het altaar van Baäl
 te vernietigen.
Gideon wekt tien knechten van z’n vader, neemt een stier mee en gaat
 naar de heuvel. Ze hakken de paal om, vernielen het altaar en bouwen 
een nieuw altaar voor God. Ze offeren de stier op het hout van de 
paal en het altaar en gaan daarna naar huis.
Als Gideon de volgende morgen wakker wordt, hoort hij boze stemmen. 
Stemmen van de buren, van zijn vader. Hij hoeft zich niet erg in te 
spannen om te horen wat ze zeggen.

 “Breng uw zoon naar buiten” schreeuwen ze tegen z’n vader. “Hij moet 
sterven, want hij heeft Baäl beledigd door zijn altaar te vernielen en de paal om te hakken!” Gideon schrikt, 
de stemmen klinken zo boos. Zou z’n vader hem komen halen? Gespannen luistert Gideon verder. De stem van 
z’n vader klinkt rustig.
“Heeft jullie God Baäl jullie hulp nodig? Kan hij niet voor zichzelf zorgen? Dit vind ik een belediging voor 
Baäl,  dat jullie denken dat hij niets kan. Als Baäl boos is moet hij diegene zelf maar straffen.” De mensen 
druipen af. Gideon kan weer opgelucht ademhalen. Dat heeft z’n vader mooi gedaan!

Niet lang daarna komen er grote groepen rovers uit Midian en Amelek in de buurt waar Gideon woont. Nu 
gaat het gebeuren. Hij roept alle soldaten op en vraagt de mannen zich bij zijn leger aan te sluiten.
Gideon is nog steeds bang. Is het wel echt? Wil God hem echt helpen? Daarom vraagt Gideon weer om een   
                                                    teken. Hij zegt:”Als U mij echt wilt helpen, wilt u mij dan nog een teken  
                                                    geven? Ik leg vanavond een wollen vacht op het gras. Als morgen vroeg de 
                                                    vacht nat is van de dauw en het gras droog, dan weet ik dat u bij mij zult 
                                                    zijn.” De volgende morgen loopt Gideon snel naar de wollen vacht. Hij rolt 
                                                    hem op en knijpt hem uit. Een schaal vol water komt eruit. Het gras 
                                                    eromheen is helemaal droog, alsof er de hele dag de zon op geschenen  
                                                    heeft.
                                                    Gideon is nog steeds niet gerust. ’s Avonds vraagt hij of God nog een keer    
     
                                                    een bewijs wil geven. Hij vraagt of het gras de volgende morgen nat van de  
                                                    dauw zal zijn en de wollen vacht droog. Als Gideon de volgende morgen op 
z’n blote voeten naar buiten gaat, voelt hij het natte gras, overal blinken druppeltjes aan de grassprietjes. 
Hij pakt de vacht op, knijpt hem uit, geen druppel! God zal met hem meegaan!


