In Gods kracht
Gesprekspapier n.a.v. Rechters 6:33 – 7:22
In het vorige gesprekspapier hebben we gezien dat Gideon het altaar voor Baäl moest vernietigen.
God dienen betekent dat je als mens afscheid neemt van je afgoden. Dit keer zullen we zien dat er
niet alleen iets uit je leven weg moet – de afgoden – maar dat er ook iets voor in de plaats moet
komen, namelijk: vertrouwen op God. Een gelovige leeft in kracht van God.

Ontmoeting met elkaar en terugblik
Neem de tijd om bij te praten en probeer per persoon een dank- en een gebedspunt te
formuleren.
Terugblik: kom terug op de laatste opdracht van de vorige keer: welke afgoden ben je in
je eigen werk- en/of leefomgeving tegengekomen?

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.

Vervuld van de Geest en vol van twijfels
Lees Rechters 6: 33-40
Uitleg

We lezen opnieuw dat de Midianieten, de Amalekieten en de volken uit het Oosten tegen de
Israëlieten optrekken. Ze slaan hun tenten op in de vallei Jizreël, vlakbij Ofra. Gideon hoeft niet zelf
op zoek te gaan naar de plaats en de gelegenheid om Israël te verlossen. De vijanden komen in z’n
eigen achtertuin. Zo zorgt God ervoor dat Gideon niet als excuus kan aandragen dat hij de vijanden
niet kon vinden.
In vers 34 lezen we dat de Geest van de Here Gideon bekleedt. Het woord doet denken aan een jas
of mantel die iemand aangetrokken krijgt. Zoals een koningsmantel een bepaalde waardigheid en
taakgerichtheid met zich mee brengt, zo bekleed de Heilige Geest hier Gideon met het oog op de
taak om Israël te bevrijden. Gideon gaat klaarblijkelijk niet in eigen kracht (vers 14), maar in de
kracht van de Here. De vraag is: durft hij nu ook volledig op God en Zijn Geest te vertrouwen?
Gideon blaast – gedreven door de Geest – op de bazuin en allen uit het geslacht van Abiëzer scharen
zich achter hem. Blijkbaar zijn hun wraakgevoelens na de verwoesting van hun altaar verdwenen.
Met het vertrouwen van Gideon zit het echter niet al te best. In vers 17 had Gideon God al om een
teken gevraagd, maar nu vraagt hij tot tweemaal toe opnieuw om een teken.De Heilige Geest heeft
hem dan wel omkleed, toch twijfelt Gideon.
Er is trouwens een subtiel verschil dat bij oppervlakkige lezing niet gezien wordt. De schrijver
gebruikte tot nu toe telkens de letters JHWH (HEER) wanneer hij over God sprak, maar precies in
deze verzen waarin Gideon God om een teken vraagt gebruikt hij het algemene en meer
afstandelijke woord ‘Elohim’ (God).
De afstand wordt ook zichtbaar in het verhaal zelf. Ondanks alles wat God hem gegeven heeft –
het eerste teken, de goddelijke opdracht die daarop was gevolgd, de wonderlijke ommekeer van
zijn vader die ervoor zorgde dat hij ongedeerd bleef na de verwoesting van Baäls heiligdom, de
komst van de vijanden in zijn achtertuin, de bekleding met de Heilige Geest en het feit dat zijn
volksgenoten zijn leiderschap accepteren – lijkt Gideon er alles aan te doen om onder de strijd uit
te komen.
Gideon vraagt de eerste keer om een wollen kleed dat nat is, terwijl de grond eromheen droog is.

Ook als God doet wat Gideon heeft gevraagd, is deze nogniet overtuigd. Wellicht heeft hij bedacht
dat dit teken niet ontzettend ingewikkeld is? Immers: wol houdt vocht lang vast, terwijl vocht in de
droge Kanaänitische grond zo geabsorbeerd is. Toch is de manier waarop God de roep om een
teken verhoord opvallend: Gideon kan een schaal water wringen uit de wollen vacht.
Gideon vraagt om een tweede teken. Dit keer is het verzoek menselijk gesproken lastiger in te
willigen, immers: wol houdt vocht langer vast dan de droge bodem in Kanaän. Toch willigt God
geduldig het verzoek van Gideon in.
De twee verzoeken om een teken van Gideon zijn, zoals gezegd, geen daad van geloof, maar juist
van ongeloof of klein geloof. Gideon weet wat de de wil van God is, maar aarzelt om die te doen.
Gideon is op zoek naar een manier om onder zijn goddelijke opdracht uit te komen en verzint
verzoeken die nauwelijks ingewilligd kunnen worden.
Vragen

Gideon wordt bekleed met de Geest van de HEER, maar toch twijfelt hij. Blijkbaar kan dat
samengaan. Welke twijfels heb jij? En hoe ga je daar mee om? Praat hier met elkaar over
door.
Gideon vraagt twee keer om een teken. Wat vind je ervan dat hij dit doet? Wat leert de
reactie van de HEER je over Hem?
Dat Gideon om een teken vraagt komt ten dele omdat hij niet wil doen wat God van hem
vraagt. Zouden ook wij ons kunnen verschuilen achter twijfels om onze onwil te verbergen?
Bidt met en voor elkaar. Belijd aan God jullie twijfels? Vertel God wat jullie verhindert om
op Hem te vertrouwen en vraag of Hij door Zijn Geest de blokkades weg wil nemen.

Midjansdag
Lees Richteren 7:1-22 en bespreek kort de dingen die bij eerste lezing opvallen.
Uitleg

Eindelijk is Gideon overtuigd en verzamelt hij zijn troepen. Uit het vervolg wordt duidelijk dat hij
een aanzienlijk leger op de been heeft weten te brengen: 32.000 man. De vraag is: vertrouwt hij op
God, of op een groot leger?
Voor God is 32.ooo in elk geval te veel. Niet om tactische redenen, maar omdat anders het volk
zichzelf op de borst zou slaan en in zelfvoldaanheid God zou vergeten: “Ik wil niet dat Israël zich
erop beroemt dat het zich op eigen kracht heeft bevrijd.”
Elke soldaat die bang is mag naar huis. Uiteindelijk besluiten 22.000 man de benen te nemen en
blijven er ‘slechts’ 10.000 over. Meer dan twee derde van het leger van Israël was dus bevangen
door angst! Het probleem blijkt zich niet alleen te beperken tot Gideon, maar doortrekt heel het
volk en zelfs het leger.
Maar nog steeds is het leger te groot. Dit keer zal de HEER zelf zorgen voor een selectie. Onder
uitleggers is verschil van mening over wat nu precies het verschil is tussen de beide manieren van
drinken die God onderscheidt. Hoe dan ook: Gideon blijft over met driehonderd man, tegenover
een vijand van 135.000 (zie Rechters 8:10). Een verhouding van 1 staat tot 450! Dit is de ultieme
test: durft Gideon en durven de Israëlieten op de HEER te vertrouwen?
We komen er snel achter want God geeft Gideon de opdracht om met zijn groep van driehonderd
soldaten een verrassingsaanval te doen. Opnieuw merken we dat angst zich meester heeft
gemaakt van Gideon. Ondanks de drie wonderlijke tekenen die hij heeft gekregen en ondanks het
feit dat hij gekleed is door de Heilige Geest heeft Gideon nog steeds niet de moed om een aanval
te wagen.
De HEER wordt echter niet boos, maar geeft in zijn geduld nogmaals een teken. God laat Gideon
samen met zijn schildknaap in het geheim naar het vijandige kamp afdalen om aldaar uit de mond
van een vijand te horen over de naderende overwinning van de Israëlieten. Gideon en Pura krijgen

daarbij niet alleen de droom te horen, maar ook de uitleg.
De manier waarop het hele gebeuren beschreven wordt zit vol ironie en tegelijk ook tragiek: als
Gideon de belofte van de overwinning hoort uit de mond van de HEER, gelooft hij het niet. Als hij
het vermoeden van een nederlaag hoort uit de mond van zijn vijand vat hij moed.
Nadat Gideon innerlijk gesterkt is door het vierde teken dat de HEER hem gegeven heeft gaat hij
het volk voor in de strijd. Hij verdeelt het legertje in drie groepen en wil gebruik maken van de
verwarring onder de Midianieten. Precies bij de derde nachtwake, vlak na het wisselen van de
wacht blaast Gideon op bazuin en volgen zijn manschappen. Het kabaal van hun geschreeuw en
het stukslaan van de kruiken moet angstaanjagend geweest zijn voor de nietsvermoedende
Midianieten en Amalekieten. In complete verwarring lopen ze door elkaar heen en bevechten
elkaar met het zwaard.
Zo zorgt God ervoor dat de vijanden van Israël zichzelf verslaan. Niet Gideon met zijn leger en
charisma verslaat de vijand, maar God zelf. God beschaamt ons vertrouwen nooit!
Deze overwinning wijst vooruit naar die andere overwinning waarbij een overmacht aan kwaad en
onrecht wonderlijk werd overwonnen. Midjansdag wijst vooruit naar de overwinning die de Here
Jezus behaalde aan het kruis en in het graf.
Vragen

God verzwakt het leger van Gideon, om zo ervoor te zorgen dat Gideon niet op eigen kracht,
maar op kracht van God vertrouwt. Zou God vandaag de dag nog steeds zo kunnen werken?
Probeer het te betrekken op de situatie van de kerk in het Westen, maar ook op je eigen
persoonlijke situatie.
Lees samen eens I Korinthe 12: 1 - 10. Daar spreekt Paulus ook over Gods kracht in mijn
zwakheid. Bespreek dit gedeelte eens met elkaar. Let vooral op vers 7. Wat vind je daarvan?
Heb je zelf weleens geworsteld met je eigen zwakheid? Hoe kwam je daar toen verder mee?
Kun je elkaar hierin bemoedigen?
Gideon ontvangt in dit gedeelte nogmaals een teken van God. Praat met elkaar door over
de volgende vragen:
o Heb je zelf weleens een teken van God gehad?
o Wat hebben doop en avondmaal in dit verband te zeggen?

Afsluiting
Probeer in de komende tijd elke dag kort een dankpunt en een gebedspunt te noteren uit
de dag die voorbij is (of als je het ’s morgens doet: uit de vorige dag). Neem voor de
volgende keer de gebedspunten er nog even bij en kijk of je kunt zien hoe God in je leven
aanwezig is geweest.
Sluit af met een gebed waarin ruimte is voor twijfels en waarin God gebeden wordt om
kracht.

