RICHTEREN EN RUTH LES 2  GOD GEBRUIKT GIDEON OM ISRAËL
TE BEVRIJDEN
RICHTEREN 6-8

KERN VAN DE LES
Kinderen zullen nederig en dankbaar God, die kiest om Zijn volk te bevrijden,
gehoorzamen.

DOELSTELLINGEN VAN DE LES






Te verklaren waarom de Israëlieten leden onder de Midjanieten.
Gideons karakter te beschrijven voor en naar de Midjanietische nederlaag.
Te verklaren waarom Israël geen bevrijding verdiende.
Het verloop van de Midjanietische nederlaag op te sommen.

MEMORIEVERS
Richteren 3:7-8 “De Israëlieten deden wat kwaad is in de ogen des HEREN, zij vergaten de HERE, hun God, en
dienden andere goden. Toen ontbrandde de toorn des HEREN tegen Israël.”





Geef toe dat je Gods genade en bevrijding niet waard bent.
Reageer op Gods genadevolle bevrijding met gehoorzaamheid.
Wees bereid om gebruikt te worden als een instrument voor Gods glorie.

VOLGENDE WEEK

GOD GEBRUIKT SIMSON OM ISRAËL TE BEVRIJDEN
Lees Richteren 13-16

RICHTEREN EN RUTH LES 2  GOD GEBRUIKT GIDEON OM ISRAËL TE BEVRIJDEN

TOEPASSINGEN

1

©2013 KINDER- EN JEUGDWERK EBENHOUT. MET TOESTEMMING VERTAALD EN AANGEPAST UIT GENERATIONS OF GRACE, © 2011 GRACE COMMUNITY CHURCH. ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN.

Kinderen zullen in staat zijn om:

ACHTERGROND
Aan het einde van Richteren 2 kondigde God een vreselijk oordeel over Israël aan. Ze weigerden om de
Kanaänieten te verwijderen uit het beloofde land en kozen er voor om Kanaänietische goden te aanbidden, dat
maakte dat “de toorn des HEREN ontbrandde tegen Israël” (Richt.2:20). Gods oordeel over Israël was dat Hij
niet langer de Kanaänietische volkeren uit het land zou drijven (2:21). Leven onder de Kanaänieten zou een
test gaan worden voor Israël om te zien of ze Gods wegen zouden bewaren of zouden leven en aanbidden zoals
de Kanaänieten (2:22-23; 3:4).

Doordat de verdrukking hevig werd, riep Israël tot God (Richt.6:6). Alhoewel Israël aanstoot nam aan Gods
geboden hadden ze Zijn bevrijding nodig. Vooraleer bevrijding te sturen stuurde God een bepaalde profeet
om de rechtvaardigheid van Gods oordeel te verkondigen (Richt.6:7-11). Hij herinnerde het volk aan alles wat
God had gedaan voor Israël en vermaande hun voor hun ongehoorzaamheid. De belofte van bevrijding was
opmerkelijk niet aanwezig in de boodschap van de profeet. Wanneer God het volk bevrijdde zou het zijn
ondanks hun gehoorzaamheid.
Een man die de naam bevrijder niet waardig was (Richteren 6:11-40)
Vooraleer over te stappen naar de bevrijding van Israël, gaat het verhaal verder met een pijnlijke blik naar de
toestand van Israël, inclusief de onwaardigheid van de bevrijder die God had gekozen. De engel van de Heer
kwam tot Gideon, die voorzichtig graan aan het dorsen was in een wijnpers (een grote holte in een rots) “om
die voor de Midjanieten in veiligheid te brengen” (6:11). Wat een aangrijpend beeld van Israëls fragiele
toestand! De engel van de Here sprak hem bemoedigend aan met “dappere held” en zegende hem door te
zeggen: “De HERE is met u” (6:12). In plaats van bemoedigd te zijn viel Gideon het karakter van God aan door
te vragen waarom Israël verdrukt werd en waarom God geen wonderen had gedaan voor Israël (6:13). Gideon
verweet God Israëls verdrukking. De Heer reageerde niet op Gideons klacht en gaf hem de opdracht om Israël
te bevrijden van de Midjanieten. Niet wetende dat het God alleen was die Israël zou bevrijden klaagde Gideon
dat hij nog te jong was (“ik ben de jongste van mijn familie”) en te zwak (“mijn geslacht is het geringste in
Manasse”) om hun te bevrijden (6:15). De Heer beloofde opnieuw dat Hij bij Gideon zou zijn en dat Midjan
verslaan zou worden (6:16).
Gideon sprak als iemand die God zowel niet kende als vertrouwde. Hij vroeg God niet enkel voor een teken
(6:17), maar was ook niet beschaamd om te bepalen welk teken het moest zijn (6:18-19). Enkel nadat er vuur
oplaaide uit de rots en het offer verteerde toonde Gideon een vrees voor de Heer (6:21-22). Er wordt meer
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Een volk dat bevrijding niet waard was (Richteren 6:1-10)
Richteren 6:1 begint met woorden die geregeld herhaald worden in Richteren: “de Israëlieten deden wat
kwaad is in de ogen des HEREN.” Deze vierde cirkel begint net als de eerste drie (Richteren 3:7,12; 4:1). De
Heer reageerde weer eens op Israëls afgoderij door hun te bevrijden uit de handen van hun vijanden.
Gedurende zeven jaren onderdrukten de Midjanieten (samen met de Amakelieten en het volk van het Oosten)
Israël en dwongen Israël om naar de bergen te vluchten voor hun veiligheid (Richt.6:1-3). De Midjanietische
was methodologisch. Ieder jaar, nadat Israël haar velden had ingezaaid, zetten ze hun tentenkampen op het
bouwland en trapten alle gewassen die waren opgekomen, plat. Dat deden ze tot helemaal in Gaza toe. Niets
lieten ze voor de Israëlieten over om van te leven, zelfs geen schaap, os of ezel (6:4). Met hun veestapel,
tenten en kamelen waren de Midjanieten even talrijk en verwoestend als de sprinkhanen die al het groen van
het land verwijderen. Terwijl God had beloofd om Israëls gehoorzaamheid te zegenen met de ondergang van
hun vijanden (Deut.28:7), leefde Israël in plaats daarvan onder Gods vloek voor hun ongehoorzaamheid
(Deut.28:25,33-34). Hoe tragisch was de verdrukking die Israël had gekozen!
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Doorheen het boek Richteren reageerde Israël nooit juist op de test van de Kanaänietische aanwezigheid. In
plaats daarvan kwamen ze steeds in de donkere cirkel van rebellie en straf. De Israëlieten verwierpen
herhaaldelijk de Heer en omarmden afgoderij, ondergingen Gods straf, riepen het uit tot de Here, werden door
Hem bevrijd en genoten een periode van rust, om daarna weer terug in afgoderij te belanden (Richt.2:11-19).
Richteren 3-16 illustreert deze basiscirkel met Gods bevrijding van Israël door zes richters. De eerste drie
richters die gebruikt werden om deze cirkel te illustreren waren Otniël (3:7-11), Ehud (3:12-30), en Debora (4:15:31). De vierde cirkel in Richteren is Gods bevrijding door Gideon. Door de geestelijke toestand van zowel
Israël als Gideon werd enkel God verheerlijkt in Zijn bevrijding van Israël.

De God die bevrijd (Richteren 6:33-7:22)
Gideons angst en twijfel toonden aan dat het volledig aan God lag om Israël te bevrijden. Vanuit menselijk
perspectief leek Gideon helemaal niet de geschikte man om door God gebruikt te worden. Toch “vervulde de
Geest des HEREN Gideon” (6:34). Gideons succes in het bijeen roepen van zijn stam en de rest van Manasse,
Aser, Zebulon en Naftali kan0 enkel toegewezen worden aan de aanwezigheid van Gods Geest die hem
bijstond (6:34-35). Gideons angstig karakter werd zelfs nog meer duidelijk toen hij God opnieuw testte door te
zien of het vlies wol ofwel droog of nat zou zijn ten opzichte van de ochtendgrond (6:36-40). Gods geduld is
ontzagwekkend. Ondanks dat Gideon perfect wist wat God hem had geboden om te doen, vertrouwde hij niet
op Gods eerdere beloften. God zou even goed Gideons herhaaldelijke verzoekjes kunnen hebben genegeerd
en het volk verder hun oordeel hebben laten ondergaan. Toch koos God om Zijn volk te bevrijden en gaf Hij
Gideon de bemoediging die hij zocht.

Met de bedoeling om het volk te bevrijden bemoedigde God nogmaals het hart van angstige Gideon. God
stuurde Gideon naar het kamp van de Midjanieten (Richt.7:9-12) en gaf iemand van het kamp de droom dat de
Midjanieten verslagen zouden worden (7:13-14). Hij had in Zijn soevereiniteit de omstandigheden zo
geregisseerd dat Gideon zowel de droom als haar betekenis hoorde (7:15). Hierdoor bemoedigd aanbad
Gideon God en keerde terug naar het Israëlisch kamp. Hij zei:” Staat op, want de HERE heeft de legerplaats van
:Midjan in uw macht gegeven” (7:15). Gideon nam Gods bevrijding van het volk aan en beval dat de 300
mannen zelfs nog verder onderverdeeld werden in groepen van elk 100 mannen. Hij gaf iedere man een
hoorn, kruik en fakkel (7:15-18). Met frisse moed leidde Gideon de mannen rondom het kamp. Waarschijnlijk
rond middernacht (“het begin van de middelste nachtwake”), bliezen Gideon en de mannen om hun hoorns,
sloegen de kruiken met de fakkels erin stuk en riepen: “Het zwaard van de HERE en van Gideon!” (7:19-22).
Het geroep, het felle licht en stukgeslagen kruiken verschrikten de Midjanieten zo erg dat ze op de loop gingen
En al schreeuwend vluchtten (7:21). In het midden van de donkere chaos “richtte de HERE in de gehele
legerplaats het zwaard van de één tegen de ander” (7:22).
Richteren 8:10 geeft weer dat
honderdtwintigduizend ervaren soldaten waren gesneuveld en slechts 15000 Midjanieten konden ontsnappen.
Toen de troepen van Gideon riepen “Het zwaard van de HERE en van Gideon”, riepen ze vol vertrouwen dat
God de strijd had gegeven aan Gideon. God won de strijd (“het zwaard”) ironisch zonder dat Israël een zwaard
moest gebruiken.
Een man die de naam bevrijder niet waardig was, deel 2 (Richteren 7:23-8:35)
Gideon deed veel goeds voor Israël (Richt.8:35). God gebruikte hem om de Midjanieten te verdringen en Israël
40 jaren van vrede te geven (8:28). Terwijl Gideon nog leefde keerde het volk zich af van hun aanbidding van
Baäl. Ondanks dat de uiteindelijke analyse positief was, wees het grootste deel van Gideons leven naar zijn
onwaardigheid als een bevrijder.
Alhoewel de tekst niet duidelijk vermeldt of God de vervolging van de Midjanieten had bevolen (Richt.7:238:21), schetst het verhaal een verontrustend beeld van Israël en Gideon. De stam Efraïm, die duidelijk niet
door had dat God Gideons overwinning had geschonken, was beledigd omdat ze geen deel had gehad aan de
nederlaag van de Midjanieten. Het diplomatisch antwoord van Gideon verheerlijkt God niet op de manier
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God gebruikte de angstige Gideon om te tonen dat Hij alleen Israël zou bevrijden. Voor dezelfde reden
verminderde God de Israëlische troepen van 32000 tot 300. De Heer liet niet toe dat Israël zich tegen Hem kon
“beroemen, zeggende: mijn eigen hand heeft mij verlost” (7:2). God wilde dat Israël geen aanspraak had op de
overwinning over de Midjanieten buiten de bevrijding van God. Als eerste stuurde God allen die bang waren
voor de komende strijd weg; 22000 vertrokken (7:3). Als tweede scheidde de Heer degenen die water dronken
als een hond van degenen die knielden om te drinken van de rivier (7:4-5). De 300 die water dronken als een
hond werden gekozen om te strijden tegen de Midjanieten.
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onthuld over Gideons verleden wanneer de Heer hem gebood om het altaar dat zijn vader had gemaakt voor
Baäl omver te halen en de gewijde paal om te kappen. Deze moest hij dan vervangen door een altaar voor de
Here (6:25-27). Gideons familie (en waarschijnlijk ook Gideon) waren ondergedompeld in de afgoderij en
heidense aanbidding. Als Gideon gebruikt zou worden door God, moest hij zichtbaar breken met dit demonisch
systeem. Gideon gehoorzaamde God maar voerde het ’s nachts uit “omdat hij dit echter uit vrees voor zijn
familie en de mannen van de stad niet overdag wilde doen” (6:27). Toen het volk van de stad Gideon wilde
doden voor het vernietigen van de relikwieën (6:28-32), lieten ze zien hoe onwaardig ze waren om bevrijd te
worden.

Toen Israël er op aandrong dat Gideon en zijn familie hun koning zou worden, weigerde Gideon door te zeggen:
“de HERE zal over u heersen” (Richt.8:23). Terwijl zulk een uitspraak bewonderenswaardig is, verraden
Gideons handelingen dat hij wel een verlangen had om als koning te regeren, maar niet de naam te dragen. Hij
vereiste een deel van iedere Israëlische plundering en hield de kleding van Midjanietische koningen (8:24-26).
Nog meer verontrustend is dat Gideon met het goud een efod (een beeld) liet maken en het oprichtte in de
stad waar hij woonde maar “daar bedreef geheel Israël er overspelig afgoderij mee; hij werd voor Gideon en
zijn huis tot een valstrik” (8:27). Op een of andere manier werd de efod een voorwerp van aanbidding. Gideon
was ook ongehoorzaam aan God en nam een bijvrouw uit de Kanaänietische stad Sichem (8:31).
Zowel Gideon als Israël herinneren de lezer aan de merkwaardigheid van God bevrijding van de Israëlieten.
Gods keuze om Israël te bevrijden en Zijn keuze om Gideon als instrument van de bevrijding te gebruiken is niet
gebaseerd op eer die Gideon of Israël verdiende, maar om de genade die God gaf aan Zijn volk. Terwijl Gideon
vertrouwde op God, was werkelijke held in het verhaal God die zichzelf verheerlijkte door een onwaardig volk
te bevrijden door een onwaardige bevrijder.

Analyse
Diplomatisch
Fragiel
Ironisch
Methodologie

Perspectief
Relikwie
Suggereren

Bestudering, onderzoek, ontbinding, ontleding.
Omzichtig, tactvol.
Breekbaar, zwak.
Bedekt spottend.
De studie van de wetenschappelijke methoden, de procedures en werkwijzen, die
moeten worden gebruikt om kennis te verwerven en om de wetenschap vooruit te
helpen.
Vergezicht, uitzicht.
Als heilig beschouwd overblijfsel.
Opdringen van een denkbeeld.

RICHTEREN EN RUTH LES 2  GOD GEBRUIKT GIDEON OM ISRAËL TE BEVRIJDEN

MOEILIJKE WOORDEN
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waarop men het zou verwachten (Richt.8:2-3). Toen twee Israëlische steden, Sukkot en Penuël, Gideon
weigerde bij te staan in zijn vervolging van de Midjanieten, beloofde Gideon in woede dat hij de steden zou
wreken. Gideons vervolging van de twee Midjanietische koningen tot de grens van Midjan leek meer gedreven
door wraakgevoelen dan door een verlangen om Israël te bevrijden (8:18-19). Terugkerend met de gevangen
genomen koningen, folterde hij de leiders van Sukkot en vermoorde hij de inwoners van Penuël – zijn medeIsraëlieten (8:16-17)! Gideons verzoek aan zijn eerstgeboren zoon om de Midjanietische koningen te doden is
verontrustend, en het nemen van de sierraden die om de hals van de kamelen waren suggereren dat Gideon
zijn macht wou tonen. Hij leek alle zorg om de glorie van God te hebben verloren! Het verhaal verschoof haar
focus op God die aan het werk was om Israël te bevrijden naar de wreedheid van Gideon en de twisten onder
de Israëlieten.

BIJBELLES
INLEIDING
Gedurende de tijd van de richteren, werden de Israëlieten vaak gekweld door andere landen. Maar ze waren
niet onschuldig; ze deden precies wat de volken om hen heen aan het doen waren. Ze aanbaden andere goden
en niet de ene, ware God. Door hun ongehoorzaamheid, gebruikte God andere naties om hen te leren om niet
ongehoorzaam te zijn en te rebelleren tegen Hem. Meestal nadat er tijden waren waar de Israëlieten het erg
moeilijk hadden, keerden ze naar God en toonden berouw en vroegen God om bevrijding. God bracht richters
om hen te verlossen van hun moeiten en om hen te leiden. Gideon was een van de mensen welke God riep om
een richter te zijn.
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BEGELEIDENDE VRAGEN
 Welke moeilijkheden had het volk Israël?
Elk jaar, nadat de Israëlieten zaad in de grond gezaaid had en het voedsel was gegroeid, kwamen de
Midjanieten om het te stelen of alles in het land te vernietigen. De Midjanieten namen ook de dieren
van de Israëlieten. Voor zes jaar lang kwamen de Midjanieten, de Amelekieten en de zonen van het
Oosten in het land met hun tenten en hun dieren. Ze namen wat ze maar wilden. De Israëlieten waren
zo bang van deze mensen dat ze niet eens vochten, maar in grotten en spelonken in de bergen gingen.
Na vele jaren werden de Israëlieten erg arm en riepen tot God voor hulp.
 Hoe kwam het dat de Israëlieten deze problemen had?
De Israëlieten waren ongehoorzaam aan God. Ze aanbaden andere goden en niet de God van Israël.
Dus liet God het toe dat hun vijanden problemen veroorzaakten, zodat de Israëlieten zich tot God
mochten keren, berouw toonden en Hem om hulp vroegen. Nadat de Israëlieten tot God geroepen
hadden, stuurde God een profeet om tot hen te spreken. Door de profeet vertelde God hen dat Hij hun
God was, maar dat ze Hem afgewezen hadden. Hij maakte hen duidelijk dat ze het lijden zelf
veroorzaakt hadden door ongehoorzaam aan Hem te zijn.
 Wie riep God om de Israëlieten te bevrijden van hun moeilijkheden?
God verscheen aan een man genaamd Gideon. God vertelde Gideon dat Hij hem ging gebruiken om de
Israëlieten te verlossen van de Midjanieten.
 Hoeveel mannen werden er gekozen om met Gideon te vechten?
Er werden alleen maar 300 man gekozen om met Gideon te vechten. In het begin waren er 32.000
mannen, maar God wilde niet zoveel sturen.
 Waarom wilde God alleen maar 300 mannen met Gideon sturen?
Als alleen de 300 man en Gideon gingen vechten met de Midjanieten (welke er 135.000 man had
volgens Richt.8:10), zou het duidelijk zijn dat God hen geholpen had om de strijd te winnen. God wilde
niet dat de Israëlieten dachten dat zij het gevecht op eigen kracht gewonnen hadden. God wilde hen
laten weten dat Hij machtig was en dat ze Hem zouden vrezen en niet andere goden, zoals Baäl.
 Hoe ging Gideon en de 300 man de Midjanieten aanvallen?
Op een nacht namen Gideon en de 300 mannen al hun ramshoorns en hun waterkruik met fakkel erin.
Wanneer Gideon het teken gaf, bliezen alle mannen op hun hoorns, braken hun kruiken, hielden hun
fakkels in hun linkerhand en schreeuwden ze: Te wapen! Voor de Heer en voor Gideon! (Richt.7:20).
 Wat gebeurde er met de Midjanieten toen ze Gideon en zijn mannen zagen en hoorden?
Toen alle 300 hoorns bliezen, veroorzaakte God dat de Midjanieten elkaar gingen aanvallen met hun
zwaard en op de vlucht gingen. De Midjanieten waren zeer bevreesd en verward. Ze konden niet zien
wat er gebeurde, omdat het nacht was, dus probeerden ze zich te beschermen door weg te lopen. Wat
de Midjanieten niet wisten, was dat alleen Gideon en 300 mannen daar waren. Toen de Midjanieten
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LEZEN VAN HET BIJBELGEDEELTE
Lees Richteren 6-8.

wegvluchten, stuurde Gideon berichten naar de Israëlieten, om de Midjanieten aan te vallen. Nadat
Gideon de Midjanieten had verslagen, was er voor 40 jaar vrede in het land.
SAMENVATTING
De Midjanieten stalen alles wat de Israëlieten in het veld lieten groeien. Dit maakte het leven erg moeilijk,
maar God liet dit toe, omdat ze zich van God had gekeerd en ongehoorzaam waren. De Israëlieten volgden
andere goden. Wanneer de Israëlieten zich tot God keerden en berouw toonden, koos God een man genaamd
Gideon om hen te bevrijden. Gideon en 300 andere mannen, een klein aantal vergeleken met de Midjanieten,
waren in de mogelijkheid om vele vijanden te vernietigen door de hulp van God.
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Wanneer we ongehoorzaam zijn, laat God toe dat wij moeilijkheden hebben. Soms laat Hij vele moeilijkheden
in ons leven toe, omdat we koppig zijn en ervoor kiezen om Hem niet gehoorzaam te zijn. Maar wanneer we
naar Hem op zien voor hulp, is Hij daar om ons te bevrijden. Wanneer we ons naar Hem keren, wil Hij helpen.
Als we ongehoorzaam zijn, moeten we God om vergeving vragen en gehoorzaam zijn aan Zijn Woord.

CRÈCHELES
Op een dag kwam er een engel bij een man die Gideon heette. De engel zei:” De Heer is met je, dappere
strijder. Jij moet Gods volk redden.” Gideon zei:”Ik toch niet? Mijn familie is de zwakste binnen de stam, en ik
ben de zwakste in de familie.” De engel zei tegen Gideon: “God zal bij je zijn.” En zo werd Gideon de leider van
Gods volk.

God zei tegen Gideon dat hij aan elke soldaat een trompet en een kruik moest geven. In de kruik zat een
brandende fakkel. ’s Avonds, toen het al donker was geworden slopen de mannen rondom het kamp van de
vijand. Terwijl de vijand lag te slapen, bliezen Gideons mannen plots zo hard als ze konden op de trompet.
Toen gooiden ze hun kruiken kapot en hielden hun fakkels in de lucht. De soldaten van de vijanden waren zo
verschrokken en bang dat ze tegen elkaar begonnen te vechten. Ze hoorden ineens een hels kabaal en zagen
overal vuur van de fakkels. Ze wisten niet wat hun overkwam. De rest van de soldaten liepen zo hard als ze
konden weg. Terwijl ze liepen schreeuwden ze van angst.
Gideon had met zijn klein leger de vijand kunnen verjagen. Ze hadden niet eens moeten vechten. God had er
voor gezorgd dat de vijand zou weglopen. Zo hadden de Israëlieten geleerd dat wanneer God bij je is, je geen
bang moet hebben. Ben jij wel eens bang? (Laat de kinderen wat over hun angsten vertellen en link deze dan
met de ervaring van Gideon.)

RICHTEREN EN RUTH LES 2  GOD GEBRUIKT GIDEON OM ISRAËL TE BEVRIJDEN

Gideon besloot dat hij zou doen wat God van hem vroeg. Hij riep een leger bij elkaar. God zei:” Je hebt te veel
soldaten, stuur iedereen die angst heeft om te vechten naar huis.” Gideon stuurde duizenden mannen terug
naar huis. Gideon vond dat hij nu maar een heel klein legertje had, maar God zei: “Je hebt er nog steeds te
veel. Laat ze water drinken. Iedereen die het water uit zijn handen oplikt die mag blijven.” Er bleven maar
driehonderd soldaten over. God wou dat Gideon en de Israëlieten zouden weten dat God de allersterkste is en
dat God geen groot leger nodig heeft om de vijand te verslaan. Daarom liet Hij bijna alle soldaten terug naar
huis gaan.
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Gideon bleef toch twijfelen. De vijand had een heel groot leger en hij maar een heel klein leger. Op een nacht
sloop Gideon naar het kamp van de vijand. Stiekem sloop hij dichter en dichter. Plots hoorde hij een van de
soldaten iets vertellen over een droom die hij had gehad. De soldaat zei dat hij had gedroomd dat hun leger
zou verslagen worden. Toen Gideon dit had gehoord had hij geen angst meer. Nu wist hij zeker dat God hem
zou helpen om de vijand te verslaan.

MEMORIEVERS
Richt.3:7-8a
De Israëlieten deden wat kwaad is in de ogen des HEREN, zij vergaten de HERE, hun God, en
dienden andere goden. Toen ontbrandde de toorn des HEREN tegen Israël.
Laat enkele kinderen proberen het vers op te zeggen. Weten ze nog wat het vers betekent (zie voor uitleg
memorievers Richteren Les 1).

Variatie: laat de kinderen in een cirkel zitten. Laat twee zakken (b.v. kersenpitzakken) rondgaan in de cirkel, elk
in een andere richting. Het kind dat de twee zakken tegelijk in handen krijgt, moet het memorievers opzeggen.
De andere kinderen mogen helpen. Herhaal dit spel totdat iemand anders de twee zakken in handen krijgt.
Herhaal het vers.

Waardig om bevrijd te worden?
Vraag de kinderen of ze ooit een reddingsoperatie gezien hebben op televisie, misschien van een auto-ongeluk
of uit de zee. Redders zijn speciaal getrainde mensen om mensen in nood te helpen. Gideon werd gebruikt
door God om de Israëlieten te bevrijden, ook al had hij geen speciale training gehad en dacht dat hij de taak
niet kon doen. Mensen die gered worden hebben niet iets speciaals gedaan dat hun redding gegarandeerd
wordt. De reddingswerkers doen meestal gewoon hun taak. Israël had ook niet iets speciaals gedaan dat hun
redding gegarandeerd was. In werkelijkheid waren ze ongehoorzaam. Maar God koos ervoor om hen te
redden, omdat Zijn karakter barmhartig is, niet omdat Israël het verdiende. Vraag de kinderen of ze ooit een
mogelijkheid hebben gehad om iemand in nood te helpen. Hoe was dat? Hoe liet die persoon zijn dankbaarheid
zien?
Hoe zijn jouw gebeden?
De Israëlieten zondigden regelmatig tegen God en werden als gevolg verdrukt door hun vijanden. Als de
situatie onhoudbaar werd, riepen ze het uit naar God om hen te bevrijden. Ze lieten geen berouw zien, geen
aanbidding of dankbaarheid. Sommigen keerden niet naar God, zelfs niet in de moeilijkste omstandigheden.
Vraag de kinderen wat ze bidden tot God. Vragen ze alleen dingen van God? Bidden ze voor andere mensen en
danken ze God voor de dingen die Hij geeft? Vergeten ze helemaal om te bidden?
De vicieuze cirkel
Maak een vergroting van het blad “de vicieuze cirkel” uit les 1. Voor de les begint herhaal met de kinderen de
cirkel van het weigeren van berouw tonen, Gods straf door verdrukking en Gods medelijden en verlossing.
Tijdens het geven van de les laat je op gewenste tijd het blad zien.
Een held?
Wat is een held? Een held is iemand die grote dingen doet en door anderen gewaardeerd en nagedaan wordt.
Niemand in het verhaal van vandaag is een held. De Israëlieten zijn zwak en angstig. Zelfs Gods gekozen
dienaar, Gideon, is bang. Hij verwijt God voor zijn moeilijkheden, hij klaagt, aanbid afgoden en geeft God niet
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Maak gebruik van de twee kleurplaten uit Richteren les 1. Laat bij het eerste gedeelte van het vers kleurplaat 1
zien en zeg dit gedeelte erbij, “De Israëlieten deden wat kwaad is in de ogen des HEREN, zij vergaten de HERE,
hun God” (zie ook Richt.2:1a-2); laat dan de tweede kleurplaat zien en zeg dan de rest van het vers, “en
dienden andere goden” (zie ook Richt.2:13-14). Wat was het vervolg daarop? De toorn van God ontbrande. Leg
uit wat in het bovenstaande uitgelegd wordt.

de eer wanneer God Israël bevrijd. Maar er is een verbazingwekkende held. God is de held! Hij verdient alle
glorie en eer voor de verlossing van Israël.

Denk jij net als God?
God heeft ons de mogelijkheid gegeven om te denken, welke een fantastisch geschenk is om ons te helpen om
keuzes te maken. We moeten echter, voorzichtig zijn om niet te denken dat we slimmer dan God zijn. God
weet alles en Hij weet wat het beste is, zelfs wanneer het voor ons niet logisch is. Gideon is een goed voorbeeld
hierin. Wij zouden nooit iemand als Gideon kiezen die timide en bang is. Maar God gebruikte hem om te laten
zien dat het alleen door de kracht van God was dat Israël hun vijanden kon verslaan. De zwakheid van Gideon
diende alleen om Gods macht naar voren te brengen. God weet zeker wat het beste is.

Kruik en fakkel
Geef elk kind een papieren lunchzakje (of iets wat deze vorm heeft), een toilet- of keukenpapierrol, gele en
oranje crêpepapierrepen. Laat de kinderen de zakjes kleuren en de rand van het open einde 5 cm omvouwen
om een ‘kruik’ te maken. Kinderen kunnen hun papierrol (de fakkel) kleuren of inwikkelen met aluminiumfolie.
Daarna kunnen ze met plakband de repen crêpepapier aan de binnenzijde van een van de kanten van de
‘fakkel’ plakken, zodat het vlammen voorstellen. Maak een gat in een kant van de rol en een ander gat in de
gevouwen kant van de zak. Maak met een stuk garen een lus door het gat in de rol en haal deze door het gat in
de zak, zodat de lus gemakkelijk los gehaald kan worden. Laat de kinderen naspelen hoe Gideon en zijn
mannen de Midjanieten omsingelden, op hun hoorns bliezen, hun kruiken van hun fakkels namen en
schreeuwden.
Ramshoorn
Laat elk kind een hoorn maken zoals Gideon en zijn mannen gebruikt hebben toen ze het kamp van de
Midjanieten aanvielen. Geef elk kind een feestmuts, stuk garen van ruim een meter lang en een vel papier.
Bedek die feestmuts met het vel papier en maak een gat aan elke kant. Haal het garen door de gaten, zodat ze
de ‘hoorn’ kunnen dragen. Plak het vers uit Richt.7:15b op de muts. Deze hoorn kan gebruikt worden samen
met het spel uit het knutselwerkje ‘kruik en fakkel’.

KNUTSELACTIVITEITJES
De verdrukking van de Midjanieten
Om de kinderen te helpen in het begrijpen van hoe de Midjanieten de Israëlieten onderdrukten, kun je een
aantal kinderen de situatie na laten spelen. Laat een aantal kinderen doen alsof ze Israëlieten zijn. Laat hen
doen alsof ze fruit plukken, brood aan het bakken zijn en de dieren aan het eten geven zijn. Laat andere
kinderen de Midjanieten voorstellen. Zwaaiend met hun (speelgoed) zwaarden, snellen de soldaten in het
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Het geduld van God
Het is verbazend dat God zo geduldig was met Gideon. Toen de engel van de Heer tot Gideon kwam,
beschuldigde Gideon God voor alle moeilijkheden van Israël. Dan mopperde hij, klaagde hij en was bang.
Gideon eiste heel moedig tekenen en wonderen van God, zelfs tot de laatste minuut voordat God het
Midjanietische leger zou overleveren. Nadien eiste hij de glorie voor zichzelf, als bevrijder van Israël, op.
Gideon was duidelijk niet waardig om Gods genegenheid en barmhartigheid te ontvangen. Evenmin verdien wij
dit. God is barmhartig naar ons, ook al verdienen wij het niet om verlost te worden. Wij zouden God moeten
prijzen voor Zijn barmhartigheid en Hem dienen met geheel ons hart.

lokaal en nemen het fruit, brood en de dieren. De Israëlieten zouden moeten verspreiden en zich verstoppen of
weglopen uit het lokaal. Leg uit dat God de Israëlieten aan het straffen was door toe te staan dat de
omliggende landen hen verdrukten.
De stem van de profeet
Je kunt de les geven door een vrijwilliger te vragen om het lokaal binnen te komen verkleed als een profeet. Hij
kan spreken als dat de profeet heeft gedaan aan Israël en uitleggen hoe ze ongehoorzaam waren aan God
instructies.
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Gehoorzamen
Speel het spelletje “Jantje zegt” waar elk kind moet doen wat de leider voordoet. Leg uit dat we, net als dat we
Jantje gehoorzamen, God moeten gehoorzamen en doen wat Hij zegt. Spelregel: Als de leider (Jantje) zegt:
'Jantje zegt + een handeling' dan moeten de andere kinderen de handeling die bij deze opdracht hoort doen.
Wanneer er niet “Jantje zegt” vooraan de opdracht wordt gezegd en kinderen doen toch de opdracht, zijn die
kinderen uit.
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Verrassing!
Laat zien hoe het geweest zou zijn om omgeven te zijn door het leger van Gideon. Doe tijdens de les op de
gewenste tijd het licht uit. Laat een aantal kinderen in het midden van het lokaal zitten (zij stellen de
Midjanieten voor) en laat de rest (het leger van Gideon) langs de muren van het lokaal staan. Ieder kind uit het
leger van Gideon zou een zaklamp moeten hebben. Op jou teken laatje hen de lampen aandoen en
schreeuwen, “Te wapen! Voor de Heer en voor Gideon!”
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GOD GEBRUIKT GIDEON OM ISRAËL TE BEVRIJDEN
(HANDREIKING KINDEREN)
RICHTEREN 6-8

MEMORIEVERS
Richteren 3:7-8 “De Israëlieten deden wat kwaad is in de ogen des HEREN,
zij vergaten de HERE, hun God, en dienden andere goden.
Toen ontbrandde de toorn des HEREN tegen Israël.”

 Richteren 6:1 zegt dat de Israëlieten deden wat in strijd of __________
was met de wil van de Here.
 God strafte de Israëlieten door de Midjanieten toe te laten om de
gewassen _________ te __________ .

HIJ LOOFDE GOD.

HIJ BOUWDE EEN ALTAAR.

HIJ KLAAGDE.

HIJ LIEP NAAR DE BERGEN.

 God beloofde Gideon,“Je hoeft niet bang te zijn, je zult niet __________.”
 God wou slechts een klein groepje soldaten gebruiken om tegen de
Midjanieten te vechten zodat Israël de overwinning niet voor
__________ zouden opeisen (Richt.7:2).
 Wie was verantwoordelijk voor de nederlaag van de Midjanieten?
___________________________________________________________
 Was het volk trouw aan God? (Zie Richteren 8:34.)__________________
(Vraag aan je papa en/of mama of jouw antwoorden juist zijn!)
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 Hoe reageerde Gideon op Gods roeping?
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Sssst… MIJN EIGEN STILLE TIJD
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