Afrekenen met de afgod
Gesprekspapier n.a.v. Rechters 6:25 - 32
Dit is het tweede gesprekspapier over Gideon. Vorige keer ging het over Gideons roeping. We lazen
dat de engel van de Heer Gideon de opdracht gaf om het volk Israël te bevrijden uit de hand van de
Midianieten. Gideon bouwde vervolgens een altaar voor God als teken van zijn toewijding.
In het gedeelte dat we nu behandelen zullen we zien dat Gideon niet alleen een altaar moet
bouwen, maar ook een altaar moet afbreken. God dienen betekent afscheid nemen van andere
zogenaamde goden.

Ontmoeting met elkaar en terugblik
Neem de tijd om bij te praten en probeer per persoon een dank- en een gebedspunt te
formuleren.
Terugblik (1): heb je nog nagedacht over het verschil tussen spijt en berouw? Kun/wil je daar
nog iets over delen?
Terugblik (2): kom terug op de laatste vraag van de vorige keer: op welke manier heb jij in je
eigen woon/werkomgeving concreet laten zien dat je God dient?

Gebed
Bid of God met zijn Heilige Geest aanwezig wil zijn en jullie wil helpen bij het lezen in de
Bijbel en het luisteren naar God en naar elkaar.
Denk ook aan de dank- en gebedspunten die zojuist genoemd zijn.

Bijbellezen: Rechters 6:25-32
Neem tijd om samen Rechters 6:25-32 rustig door te lezen. Heb je zelf vragen? Bespreek de
thema’s die je samen wilt bespreken n.a.v. dit gedeelte. Je mag natuurlijk ook putten uit de
vragen die hieronder staan.

Twee offers
Lees Rechters 6: 24 – 28 nogmaals. Probeer – indien mogelijk – een andere vertaling te
gebruiken dan zojuist.
Gideon breekt het altaar voor de Baäl af en hakt de Asjerapaal om. Hij maakt korte metten met de
dienst aan de afgod. Een paar dingen vallen daarbij op.
Allereerst lezen we dat Gideon zijn actie ’s nachts uitvoert, uit angst voor zijn familie en de mannen
van de stad. Gideon is nog steeds niet de sterke held zoals we die in de kinderliedjes en
zondagschool verhalen tegenkomen.
Daarnaast: het slopen van het afgoden altaar staat midden tussen de bouw voor twee altaren voor
de Here. We lezen in vers 24 dat Gideon een altaar bouwt en dat altaar ‘De Heer geeft rust’ noemt.
Maar ook direct nadat Gideon het Baälaltaar gesloopt heeft, bouwt hij een altaar voor de Heer en
offert hij een stier. Zo zien de mannen van de stad ’s morgens tot hun ontzetting dat hun stier
geofferd is op een nieuw altaar. We kunnen concluderen: het heeft geen zin afgodenaltaren te
slopen als je geen altaren voor God bouwt. Anders gezegd: afscheid nemen van je afgoden kan
alleen als je God daadwerkelijk gaat dienen.
Eén ding nog. De stier – dat prachtbeest – moet geofferd worden. Dat beest was voor Baäl bedoeld.
Jarenlang was het beest vetgemest om de afgod tevreden te stemmen. Het volk leed gebrek, maar
de stier had overvloed. Alles voor de afgod! Gideon maakt daar – in opdracht van God – een einde

aan. Anders dan Baäl zwelgt God niet in overvloed terwijl zijn volk hongerlijdt.
God vraagt ook offers – zeker (!) – maar niet om over onze rug er beter van te worden. God vraagt
offers omdat dat de manier is waarop we bevrijd worden van onze onrust en verbonden worden
aan Hem. En als we die offers niet kunnen brengen? Dan bouwt Hij zelf een altaar en wordt Hij zelf
het slachtoffer. In Jezus brengt God zelf het offer dat ons bevrijdt van onze onrust en verbindt aan
Hem.
Twee keer lezen we van een offer op een altaar voor de Here. Waarom is dat nodig, denk
je? Hoe doen wij dat: ons toewijden aan God?
Gideon leeft in een familie en een omgeving waarin God wordt gediend, maar tegelijk ook
stieren worden vetgemest om de Baäl mee te dienen. Vind je dat er een overeenkomst is
tussen de dagen van de Rechters en onze tijd?

Afgoden vandaag
Elke tijd en elk mens heeft zijn eigen afgoden. Wij bouwen geen altaren voor Baäl en richten geen
Asjerapalen op, maar dat betekent niet dat wij geen goden aanbidden. Alleen hoe kom je erachter
welke god je aanbidt? Dat is nog niet zo gemakkelijk, maar een paar aanwijzingen/vragen kunnen
helpen:
Ø Waar denk je aan als alleen bent en geen dagelijkse dingen aan je hoofd hebt? Waar droom je
van, niet sporadisch, maar continu? Als God en zijn toekomst daar geen enkele rol in speelt, zou
je weleens te maken kunnen hebben met een afgod.
Ø Waaraan besteed je je tijd en je geld? Dit zijn in onze samenleving de kostbaarste zaken en de
manier waarop we er mee omgaan laat ons zien waar ons hart aan hangt.
Ø Wat is/zijn je diepste angst(en)? Als je bijvoorbeeld bang bent te falen, dan zou succes weleens
je afgod kunnen zijn en je te weinig kunnen vertrouwen op God die vergeeft.

Neem de tijd zodat ieder persoonlijk kan nadenken over welke afgoden een rol spelen in
zijn/haar leven.
Neem vervolgens de tijd om aan elkaar te belijden welke afgoden je bij God vandaan willen
trekken.
Bidt met en voor elkaar. Belijd aan God welke afgoden belangrijk voor jullie zijn. Vraag God
of Hij met Zijn heilige Geest jullie hart zo wil vullen dat de afgoden geen plek meer krijgen.
Vraag of Hij jullie opnieuw onder de indruk wil laten komen van het volmaakte liefdesoffer
dat de Here Jezus voor ons bracht.

Tegenstand
Lees Richteren 6:28-32 en bespreek kort de dingen die bij eerste lezing opvallen.
In dit gedeelte zien we twee dingen. Allereerst zien we dat de actie van Gideon niet op bijval kan
rekenen. Sterker zelfs: de mannen van de stad gaan erop uit om Gideon te doden. Blijkbaar heeft
Gideon een gevoelige snaar geraakt. Wie openlijk de afgoden afzweert kan het moeilijk krijgen in
zijn omgeving.
Maar tegelijk zien we iets anders: de daad van Gideon inspireert zijn vader om Baäl belachelijk te
maken en God te dienen. Joas ontmaskert Baäl als een schijngod die zichzelf niet eens kan helpen.
En dat terwijl dat altaar en die stier eigenlijk van hem waren. Blijkbaar zorgt de daad van Gideon
ervoor dat de ogen van Joas opengaan. Als je God wilt dienen in plaats van de afgoden kun je op
weerstand stuiten, maar kun je er ook op rekenen dat God je wil gebruiken om de ogen en de harten

van andere mensen te openen.
Herken je iets van de tegenstand in je eigen leven of bij mensen om je heen? Hoe ga je daar
mee om?
Joas ontmaskert Baäl als een schijngod. Neem de afgoden die jullie zojuist genoemd
hebben in je gebed richting God en probeer te verwoorden op waarom het maar
schijngoden zijn. (Voorbeeld: geld – als afgod – belooft voorspoed en geluk, maar is
machteloos in tijden van economische crises en biedt geen enkele hulp als je als mens oog in
oog staat met dood/eenzaamheid/verdriet etc…)

Afsluiting
Neem in de periode tussen deze en de volgende bijeenkomst de tijd om heel bewust op
zoek te gaan naar de afgoden in je woon/werkomgeving en je eigen leven. Schrijf ze op en
probeer ze te ontmaskeren als schijngoden en laat zien hoe God hen verre te boven gaat.
Deel dit met elkaar via een WhatsAppgroep en/of kom er de volgende keer op terug.
Sluit af met een gebed waarin ruimte is voor gebed om toewijding, kracht, en Gods leiding.

