Terug bij af
Gesprekspapier n.a.v. Rechters 7:23-8:35
Wilt u de diensten terugluisteren? De preken over dit gedeelte zijn gehouden in de morgendiensten
op 1 oktober 2017 in de Jeruzalemkerk en op 15 oktober 2017 in de Maranathakerk.

Het begon zo mooi met Gideon: God werd zichtbaar voor Gideon zelf en voor de mensen op hem
heen, dat is nu al weer op zijn retour. Nadat God Gideon had gebruikt om op Midiansdag zijn volk
te bevrijden, (hoofdstuk 7) gaat de beweging ten onder aan interne strijd en ongehoorzaamheid.

Ontmoeting met elkaar en terugblik
Neem de tijd om bij te praten en kom terug op de laatste opdracht van de vorige keer.
Heb je elke dag bewust een dank- en gebedspunt genoteerd? Heeft het je geholpen om
meer bewust God te betrekken bij je leven? Deel een punt dat er uit sprong.
Zijn er dingen die je vanavond wilt bespreken vanuit de preek die je hebt gehoord over
dit gedeelte? Noteer alle punten en kom er later op de avond op terug.

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.

Verbroken eenheid
Lees Rechters 7:23-8:21
Uitleg

Een paar thema’s spelen een belangrijk rol in dit gedeelte. Allereerst worden we geconfronteerd
met verdeeldheid, afgunst en onderling geweld binnen het Israëlitische stammenverband. Eerst
wordt Efraïm boos omdat het niet mee mocht doen en later rekent Gideon ongenadig af met
twee Israëlitische steden. De vijanden komen dus niet alleen van buiten het stammenverband,
maar ook vanbinnen. De vraag die daaruit voortvloeit is natuurlijk: zou dat vandaag ook nog
gelden voor ons als kerk?
Het tweede thema dat een rol speelt is wederom ‘angst’, of liever het gebrek daaraan. We horen
weliswaar van Jether die angstig is, maar verder komen we het niet meer tegen. Gideon – de
angstige leider – is een zelfverzekerde aanvoerder geworden. We kunnen het nog sterker
stellen: angst is omgeslagen in hoogmoed. Gideon is uit op eigen eer en roem. Het gevolg is dat
God geen enkele rol speelt in de achtervolging en de afrekening met de twee steden en de
Midianitische koningen. Zijn naam wordt wel genoemd door Gideon, maar gezien alle
gebeurtenissen lijkt dit meer plichtmatig dan diep gemeend. Ook als ‘Midiansdag’ herhaald
wordt in vers 11 – waar de driehonderd man wederom een geweldige overmacht verslaan – lezen
we niets van een wonderlijk ingrijpen van de Here. God lijkt zich te hebben teruggetrokken. Toen
Gideon angstig was kon God Hem nabij zijn. Nu Gideon vol is van zichzelf is God afwezig. Zou dat
iets te zeggen hebben?
Een derde thema is meer onder de oppervlakte aanwezig: Gideon die vanwege zijn eigen
ongeloof maar liefst vier tekens nodig had (!) om te kunnen geloven dat God werkelijk verlossing

zou brengen door zijn hand, toont geen enkel begrip voor het ongeloof en de twijfel van deze
twee Joodse nederzettingen. Waar God zich geduldig en genadig toonde naar Gideon, kent
Gideon geen enkele genade. De held van Israël is geen beeld van God. De overwinning op Midian
brengt zo Gideon en het volk niet dichter bij de Here, maar misschien zelfs verder weg. Het
begon zo mooi, maar het lijkt allemaal in duigen te vallen.
Vragen

Lees hoofdstuk 7:23-8:3 nogmaals. Wat vind je van de houding van de Efraïmieten en die
van Gideon?
Probeer in eigen woorden weer te geven waarom Gideon zich zo laat gaan tegenover
Sukkot en Penuël? Waar komt zijn woede vandaan? Herken je dat bij jezelf?
Nu omgekeerd: hoe is de houding van Sukkot en Penuël te verklaren? Wat is de diepste
oorzaak van hun weigering om Gideon te helpen? Herken je dat ook bij jezelf?
Neem tijd om te bidden voor eenheid binnen de gemeente en eenheid tussen kerken
onderling.

Terug bij af
Lees Richteren 8:22-35
Uitleg

Ook hier komen we weer verschillende thema’s tegen. De eerste thematiek die vanuit dit
gedeelte naar voren komt is die van het koningschap. Het volk is op zoek naar een machtige
koning die hen kan leiden. Daarmee verwerpen ze tussen de regels door het koningschap van
God. De Israëlieten willen niet vertrouwen op een onzichtbare God, maar wel op een zichtbare
leider met uitstraling. De ironie is dat we Gideon in de afgelopen hoofdstukken hebben leren
kennen als een twijfelende bangerik, die niet zelf de overwinning haalt, maar slechts goede sier
maakt met de wonderen van God. De vraag die vanuit dit gedeelte op ons afkomst is: in hoeverre
durven wij in ons leven te vertrouwen op de onzichtbare leiding van God? Of zijn we toch geneigd
al ons vertrouwen te stellen op iets zichtbaars (anderen/geld/macht/gezondheid)? Kunnen we
ook zien dat ‘iets anders’ net als Gideon ten diepste niets voorstelt?
Een volgende thema betreft de vermenging van de dienst aan God met vreemde elementen.
Gideon bindt het volk aan zich door een Efod te maken. De Efod is op zichzelf genomen geen
afgod en kan zelfs gebruikt worden in de dienst aan de Here. Het betreft een ceremonieel kleed
dat gedragen kon worden door de hogepriester, met daaraan bevestigd de ‘borsttas der
beslissing’. Deze Efod kon door het volk geraadpleegd worden in tijden van nood en bij grote
prangende vragen. Maar de manier waarop Gideon deze Efod laat vervaardigen laat zien dat hij
deze Efod gebruikt voor zijn eigen eer en invloed. Allereerst doet het gewicht (1700x11,43
gram=19,43 kg) vermoeden dat deze Efod niet of nauwelijks gedragen zou worden door een
priester. Daarnaast geeft hij de Efod een plaats in zijn eigen stad, in plaats van in de
ontmoetingstent. Het is dan ook niet verwonderlijk dat we lezen dat heel het volk van Israël als
in hoererij achter beeld aanliep. De Efod was net als eerder het gouden kalf een afgod geworden
voor het volk Israël. Het volk en Gideon zijn terug bij af.
Vragen

Israël wil Gideon tot Koning maken. Wat vind je van zijn antwoord? Is dat een vroom en

oprecht antwoord of juist niet? Heb je de indruk dat Gideon in dit gedeelte wordt
gemotiveerd door zijn verlangen om de Heer te dienen/ gehoorzamen?
Los van de motivatie van Gideon om het te zeggen, had hij wel gelijk. God was de heerser
van Israël, zoals we nu mogen geloven dat de Here Jezus onze koning is. Wat zeggen jou
deze woorden: ‘De Heer is uw Heerser’? Probeer dat eens concreet te maken.
Probeer het antwoord uit de bovenstaande tekst te beantwoorden: in hoeverre durven wij
in ons leven te vertrouwen op de onzichtbare leiding van God? Of zijn we toch geneigd al
ons vertrouwen te stellen op iets zichtbaars (anderen/geld/macht/gezondheid)?
Gideon en Israël zijn uiteindelijke terug bij af. Wat mooi begon valt kapot door al te
menselijk handelen. Is dat herkenbaar voor ons? Misschien hebben we dat ook weleens zien
gebeuren in ons eigen leven of in onze relatie met God. Bespreek met elkaar hoe je als
gelovige daar mee omgaat en tegen kunt vechten.

Afsluiting
Neem in de komende periode de tijd om met een broer of zus (binnen of buiten de
gemeente) met wie je niet veel contact hebt (en die misschien ook heel anders denkt en
gelooft dan jij) een gesprek aan te gaan en samen te bidden. Bid om wederzijdse liefde,
begrip en vooral om eenheid.
Sluit af met een gebed waarin we expliciet bidden voor degenen in de groep die het gevoel
hebben ‘terug bij af’ te zijn in hun relatie met God?

