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GIDEON:
HIJ TWIJFELDE, MAAR 

OVERWON!



Op Koers-vakantie, 
we hopen dat je er naar uitkijkt!

Deze Bijbelstudies gaan over een man die twijfelt maar toch overwon. In Hebreeën 11 
wordt Gideon ook genoemd als geloofsheld. Twijfel is zonde tegen de Heere. Gideon 

maakte zich er ook schuldig aan maar de Heere gaf hem geloof om dit te overwinnen. 
Sarah lachte toen de Heere haar op hoge leeftijd een kind beloofde. Daarmee twijfelde 

zo ook aan de woorden van de Heere en was het ongeloof waar ze zich schuldig aan 
maakte.

De Heere weet van alle twijfel en ongeloof. Hij keurt dat beslist niet goed maar zelfs 
in deze zonden weet Hij van onze zwaktes. In deze Bijbelstudies probeert de sectie 

bezinning door de geschiedenis van Gideon te laten zien hoe ongeloof en twijfel Hem 
verdriet doen en tegelijk dat er vergeving en verandering mogelijk is.

Wanneer jij twijfelt over de Bijbel of over de Heere, leg het aan Hem voor en vraag of Hij 
dat weg wil nemen zodat je net als Gideon door genade mag overwinnen!

Twijfel mag dan verwonderen worden.

TWIJFEL JIJ WEL EENS?

De Bijbelstudies in dit boekje maken gebruik 
van de methode die ontwikkeld is in het 
project Filippus – samen Bijbellezen. Ze 
nodigen uit om samen de Bijbel te lezen en 
biddend te vragen naar Gods spreken hierin. 

• Bijbel is uitgangspunt
• Christus centraal
• Door de Heilige Geest
• Op het gebed

Allereerst staat het Woord centraal. We nemen 
de letterlijke Bijbeltekst als uitgangspunt. Via 
drie ‘brillen’ ga je naar de tekst kijken.

 Wat staat er? – Deze vragen gaan 
over de tekst. Je begint met begrijpen 
wat er staat.

 Wat betekent het? – In de tweede 
stap ga je een beeld vormen van wat 
er gebeurt in de Bijbelse situatie. 
Wat betekent dit voor de mensen van 
toen? 

 Wat is de boodschap voor jou? 
– De derde soort vragen zijn de 
toepassingsvragen. Ze richten zich 
op jou. Wat heeft de Heere door dit 
gedeelte tot jou te zeggen? 

De opzet geeft gelegenheid om in te zoomen 
op enkele verzen van een hoofdstuk uit de 

Bijbel en daardoor dieper in te gaan op de 
tekst. Daarom is elke Bijbelstudie opgedeeld 
in een aantal blokjes. Om een Bijbelstudie in 
te korten kan bijvoorbeeld gekozen worden 
om het eerste of laatste blokje weg te laten.  

De Bijbelstudies zijn geschreven vanuit 
het verlangen om een gesprek op gang te 
brengen over een Bijbelgedeelte. Wezenlijk 
hierbij zijn het spreken van de Heere 
door Zijn Woord en de noodzaak om de 
Heere Jezus te leren kennen als Borg en 
Zaligmaker. Dit vanuit de overtuiging dat 
de Heilige Geest wil werken waar de Bijbel 
open gaat.
 
Er zijn ongetwijfeld ook andere vragen te 
bedenken. Doe dit als Bijbelstudieleider 
gerust. Dat helpt je, en de groep, om 
een nog beter beeld te krijgen van het 
Bijbelgedeelte. 

Wat blijft is de afhankelijkheid van de Heere 
bij het openen van Zijn Woord. Biddende 
voorbereiding blijft onmisbaar. Alleen dan 
mogen we een zegen verwachten over het 
Woord dat open gaat. 

Van harte Gods zegen toegewenst bij de 
 Bijbelstudies.



De Heere geeft Israël steeds weer een richter. Dat is normaal gesproken iemand die 
belangrijke beslissingen neemt, recht spreekt en de wet handhaaft. Maar de speciaal 

door God geroepen en gezonden richters krijgen vooral een taak op militair gebied. 

Ze moeten het verdrukte volk Israël bevrijden van de vijand. Op heel verschillende 
manieren hebben ze dat gedaan; door een leger aan te voeren, of door alleen op te 

trekken tegen de vijand. De overwinning is soms regionaal en soms nationaal. 
De richters brachten een tijdelijke verlossing voor het volk. 

God gaf Israël de volgende richters :
Othiel  |  Ehud  |  Samgar  |  Debora en Barak  |  Gideon  |  Tola  |  Jair  |  Jefta  |  Ebzan

Elon  |  Abdon  |  Simson  |  Eli  |  Samuel 

In deze Bijbelstudies zullen we ons op 1 richter concentreren: Gideon

RICHTEREN



17 En hij zeide tot Hem: Indien ik 
nu genade gevonden heb in Uw 
ogen, zo doe mij een teken, dat Gij 
het zijt, Die met mij spreekt.

18 Wijk toch niet vanhier, totdat 
ik tot U kome en mijn geschenk 
uitbrenge en U voorzette. En Hij 
zeide: Ik zal blijven, totdat gij 
wederkomt.

19 En Gideon ging in en bereidde 
een geitenbokje en ongezuurde 
koeken van een efa meel; het vlees 
legde hij in een korf, en het sop 
deed hij in een pot; en hij bracht 
het tot Hem uit, tot onder den eik, 
en zette het nader.

20 Doch de Engel Gods zeide tot 
hem: Neem het vlees en de 
ongezuurde koeken en leg ze op 
dien rotssteen en giet het sop uit. 
En hij deed alzo.

Wat staat er? Wat betekent het? Wat is de boodschap voor jou?

• Wat vraagt Gideon aan de 
Heere in vers 17?

• Wat moet Gideon doen met 
het eten dat hij bereid heeft?

• Waar is Gideon bang voor in 
vers 22?

• Toch is Gideon ook 
gerustgesteld. Omcirkel 
in de tekst het gedeelte 
waaruit dat blijkt.

• Wat zou Gideon bedoelen 
met: “De Heere is vrede”?

• God sprak tot Gideon door 
het zenden van een Engel en 
door het teken met vuur. Op 
welke manier zegt de Heere 
tot jou wat je moet doen?

• Welke opdracht ligt er voor 
jou in vers 24?

  VRAGEN VERS 17-24  

21 En de Engel des HEEREN stak 
het uiterste van den staf uit, die 
in Zijn hand was, en roerde het 
vlees en de ongezuurde koeken 
aan. Toen ging er vuur op uit de 
rots, en verteerde het vlees en de 
ongezuurde koeken. En de Engel 
des HEEREN bekwam uit zijn 
ogen.

22 Toen zag Gideon, dat het een 
Engel des HEEREN was; en 
Gideon zeide: Ach, Heere, 
HEERE, daarom omdat ik een 
Engel des HEEREN gezien heb 
van aangezicht tot aangezicht.

23 Doch de HEERE zeide tot hem: 
Vrede zij u, vrees niet, gij zult niet 
sterven.

24 Toen bouwde Gideon aldaar den 
HEERE een altaar en noemde 
het: De HEERE is vrede. Het is 
nog tot op dezen dag in Ofra der 
Abiëzrieten.

• Naar wie komt de Engel?
• Wat is Gideon aan het doen?
• Gideon voelt zich alleen 

gelaten door de Heere. 
Onderstreep het gedeelte 
waarin je dat kunt lezen.

• Lees vers 11 nog eens. 
Waaruit blijkt dat Gideon 
dapper is? 

• Gideon zegt in vers 15 dat de 
familie waar hij uit komt het 
armste is en hij de minste uit 
zijn gezin. Waarom zou de 
Heere juist hem aanwijzen?

• Stel je eens voor dat vers 12 
tegen jou gezegd wordt, hoe 
zou je dan leven?

• De Heere vraagt hier iets 
van Gideon, maar Gideon 
voelt dat hij daaraan niet kan 
voldoen. Ken jij dat gevoel?

  VRAGEN VERS 11-16 11 Toen kwam een Engel des 
HEEREN en zette Zich onder 
den eik die te Ofra is, welke Joas, 
den Abiëzriet, toekwam; en zijn 
zoon Gideon dorste tarwe bij de 
pers, om die te vluchten voor het 
aangezicht der Midianieten.

12 Toen verscheen hem de Engel 
des HEEREN, en zeide tot hem: 
De HEERE is met u, gij strijdbare 
held.

13 Maar Gideon zeide tot Hem: Och, 
mijn heer, zo de HEERE met ons 
is, waarom is ons dan dit alles 
wedervaren? En waar zijn al Zijn 
wonderen, die onze vaders ons 
verteld hebben, zeggende: Heeft 
ons de HEERE niet uit Egypte 

opgevoerd? Doch nu heeft ons de 
HEERE verlaten en heeft ons in 
der Midianieten hand gegeven.

14 Toen keerde zich de HEERE tot 
hem en zeide: Ga heen in deze uw 
kracht, en gij zult Israël uit der 
Midianieten hand verlossen. Heb 
Ik u niet gezonden?

15 En hij zeide tot Hem: Och, mijn 
Heer, waarmede zal ik Israël 
verlossen? Zie, mijn duizend is het 
armste in Manasse, en ik ben de 
kleinste in mijns vaders huis.

16 En de HEERE zeide tot hem: 
Omdat Ik met u zal zijn, zo zult 
gij de Midianieten slaan, als een 
enigen man.

Bijbelstudie 1 RICHTEREN 6:11-24

Roeping en teken

Inleiding (Richteren 6:1-10)
Het volk van Israël zondigt en doet de Heere daarmee verdriet. De Heere stuurt daarom de 
Midianieten om hen te straffen. Als de gewassen op het land rijp zijn om te oogsten, komt deze 
vijand. De Midianieten nemen alles mee wat zij tegenkomen, niet alleen de oogst, maar ook de 
dieren. Het volk verstopt zich in spelonken en holen in de bergen. Dit gebeurt al zeven jaar achter 
elkaar en het volk is heel arm geworden. Aan het einde van die zeven jaar gaat het volk weer tot 
de Heere bidden en de Heere zendt een profeet die hen wijst op de trouw van de Heere en op hun 
ongehoorzaamheid

Doe-opdracht
Zie volgende pagina
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Wat staat er? Wat betekent het? Wat is de boodschap voor jou?

E S M G T S O L R E V D K

D N T E E F O R P L E N R

A R G A E Z E H U T O O E

N A U E F L O C S L T L G

E A N U L E H N E S Ë I R

G B E G Z T I P D A D E I

S D S V E E S V R E D E R

R J S N L Z G S O E N D E

A I O K T E I N A I D I M

A R L S R E P C O B E R G

T T R E W R A T H C A R K

L S E J K O B N E T I E G

A H V H E L D E G Y P T E

AANGEZICHT
ALTAAR
BERG
EGYPTE
ENGEL
GEITENBOKJE
GENADE
GEZONDEN
GIDEON
HEERE
HELD
ISRAËL
KLEINSTE
KRACHT

MEEL
MIDIANIET
ONGEZUURD
PERS
PROFEET
ROTS
SPELONK
STAF
STRIJDBAAR
TARWE
VERLOSSEN
VERLOST
VLUCHTEN
VREDE

Gideon geroepen

Aantekeningen



• Over welke nacht gaat het in 
vers 25?

• Wat is een var?
• Waar moet Gideon het hout 

voor het offer vandaan 
halen?

• Voor wie was Gideon bang?

• Wat is de betekenis van een 
brandoffer?

• Gideon moet het altaar 
van Baäl afbreken en het 
bos omhakken. Welke 
boodschap geeft de Heere 
daarmee aan het volk?

• Gideon is bang voor zijns 
vaders huis, dus zijn eigen 
familie. Wat zegt dat over de 
godsdienst van zijn familie?

• Waarom hoeven wij nu niet 
meer te offeren zoals Gideon 
deed?

• Gideon is regelmatig in 
gesprek met de Heere en de 
Heere vertelt hem dan wat 
hij moet doen. Hoe vaak heb 
jij vandaag tijd genomen om 
met de Heere te spreken?

• Praten jullie thuis over de 
Heere en hoe je Hem moet 
dienen?

• Wat zien de mannen van de 
stad als ze opstaan?

• Wat gaan ze doen?

• Wat zou er door die mannen 
heengegaan zijn toen ze 
het kapotte altaar en de 
omgehakte haag zagen?

• Waarom willen ze weten wie 
dat gedaan heeft, denk je?

• Wie van jullie bidt er ’s 
morgens voordat je de dag 
begint? Waarom is het nodig 
om de dag met de Heere te 
beginnen?

• Gideon deed een grote daad 
tot eer van de Heere waar 
de mensen over praatten. 
Kunnen mensen aan jouw 
daden ook merken dat jij 
de Heere dient? Noem eens 
wat voorbeelden.

  VRAGEN VERS 25-27 

  VRAGEN VERS 28-29  

25 En het geschiedde in dienzelven 
nacht, dat de HEERE tot hem 
zeide: Neem een var van de ossen 
die van uw vader zijn, te weten den 
tweeden var, van zeven jaren; en 
breek af het altaar van Baäl, dat 
van uw vader is, en houw af het bos 
dat daarbij is.

26 En bouw den HEERE uw God een 
altaar op de hoogte dezer sterkte, 
in een bekwame plaats; en neem 
den tweeden var en offer een 
brandoffer met het hout der haag 
die gij zult hebben afgehouwen.

27 Toen nam Gideon tien mannen uit 
zijn knechten en deed gelijk als de 
HEERE tot hem gesproken had. 
Doch het geschiedde, dewijl hij 
zijns vaders huis en de mannen van 
die stad vreesde van het te doen bij 
dag, dat hij het deed bij nacht.

Wat staat er? Wat betekent het? Wat is de boodschap voor jou?

RICHTEREN 6: 25-32 Bijbelstudie 2

Gideons eerste opdracht

28 Als nu de mannen van die stad 
des morgens vroeg opstonden, 
zie, zo was het altaar van Baäl 
omgeworpen, en de haag die 
daarbij was, afgehouwen, en die 
tweede var was op het gebouwde 
altaar geofferd.

29 Zo zeiden zij de een tot den ander: 
Wie heeft dit stuk gedaan? En als 
zij onderzochten en navraagden, 
zo zeide men: Gideon, de zoon 
van Joas, heeft dit stuk gedaan.
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• Wat zijn de mannen van plan 
met Gideon?

• Wie geeft aan wie de naam 
Jerubbaäl? 

• Wat kun je je soms alleen 
voelen in het dienen van de 
Heere. Toch kreeg Gideon 
onverwacht hulp. Van wie?

• Joas wil zijn zoon 
beschermen en waarschuwt 
de mannen. Zeg vers 31 eens 
in eigen woorden.

• Wat vraagt Joas aan Baäl 
door het geven van nieuwe 
naam aan Gideon?

• Voel jij je ook wel eens alleen 
staan in je keuzes om de 
Heere te dienen? Wanneer 
bijvoorbeeld?

30 Toen zeiden de mannen van die 
stad tot Joas: Breng uw zoon uit, 
dat hij sterve, omdat hij het altaar 
van Baäl heeft omgeworpen en 
omdat hij de haag die daarbij 
was, afgehouwen heeft.

31 Joas daarentegen zeide tot allen 
die bij hem stonden: Zult gij 
voor den Baäl twisten? Zult gij 
hem verlossen? Die voor hem zal 
twisten, zal nog dezen morgen 
gedood worden! Indien hij een 
god is, hij twiste voor zichzelven, 
omdat men zijn altaar heeft 
omgeworpen.

32 Daarom noemde hij hem te dien 
dage Jerubbaäl, zeggende: Baäl 
twiste tegen hem, omdat hij zijn 
altaar heeft omgeworpen.

  VRAGEN VERS 30-32  

Aantekeningen

Wat staat er? Wat betekent het? Wat is de boodschap voor jou?

Doe-opdracht
Maak iets van klei wat te maken heeft met bidden. Dit kun je bijvoorbeeld thuis op je slaapkamer 
zetten. Zo word je er elke dag aan herinnerd dat je het bidden niet mag overslaan.



• Wat zegt de Heere tegen 
Gideon in vers 10 en 11?

• Hoe groot is het leger van de 
vijanden?

• Vertel de droom eens in je 
eigen woorden.

• Waaruit blijkt dat de Heere 
Gideon door en door kent?

• Hoe denken ze in het leger 
van de Midianieten over 
Gideon?

• Wat betekent het dat 
Gideon ‘aanbad’, in vers 15?

• Welke les kun je voor jezelf 
halen uit de woorden ‘zo 
aanbad hij’? Doe jij dat ook?

• Wat doe jij als je twijfelt of 
iets de juiste keuze is?

  VRAGEN VERS 9-15 
9 En het geschiedde in denzelven 

nacht, dat de HEERE tot hem 
zeide: Sta op, ga henen af in het 
leger, want Ik heb het in uw hand 
gegeven. 

10 Vreest gij dan nog af te gaan, zo ga 
af, gij en Pura, uw jongen, naar het 
leger. 

11 En gij zult horen, wat zij zullen 
spreken, en daarna zullen uw 
handen gesterkt worden, dat gij 
aftrekken zult in het leger. Toen 
ging hij af, met Pura, zijn jongen, 
tot het uiterste der schildwachten 
die in het leger waren. 

12 En de Midianieten, en Amale-
kieten, en al de kinderen van het 
oosten, lagen in het dal, gelijk 
sprinkhanen in menigte, en hun 
kemels waren ontelbaar, gelijk het 
zand, dat aan den oever der zee is, 
in menigte. 

13 Toen nu Gideon aankwam, zie, zo 
was er een man, die zijn metgezel 
een droom vertelde, en zeide: Zie, 
ik heb een droom gedroomd, en zie, 
een geroost gerstebrood wentelde 
zich in het leger der Midianieten, 
en het kwam tot aan de tent, en 
sloeg haar, dat zij viel, en keerde 
haar om, het onderste boven, dat 
de tent er lag. 

14 En zijn metgezel antwoordde, en 
zeide: Dit is niet anders dan het 
zwaard van Gideon, de zoon van 
Joas, de Israelietischen man; God 
heeft de Midianieten en dit ganse 
leger in zijn hand gegeven. 

15 En het geschiedde als Gideon de 
vertelling van deze droom, en zijn 
uitlegging hoorde, zo aanbad hij; 
en hij keerde weder tot het leger 
Israëls, en zeide: Maakt u op, want 
de HEERE heeft het leger der Midi-
anieten in ulieder hand gegeven. 

Wat staat er? Wat betekent het? Wat is de boodschap voor jou?

RICHTEREN 7: 9-25 Bijbelstudie 3

De strijd met de Midianieten

Inleiding (Richteren 6:1-10)
Gideon gaat oorlog voeren tegen de Midianieten. Daarvoor heeft hij een leger bijeengeroepen 
van 32.000 mannen. Maar de Heere laat hem 22.000 mannen wegsturen. Daarna laat de Heere 
nogmaals mannen wegsturen, zodat er maar 300 overblijven. Met dat leger moet Gideon de strijd 
tegen de Midianieten gaan voeren.

-12



Wat staat er? Wat betekent het? Wat is de boodschap voor jou?

16 En hij deelde de driehonderd man 
in drie hopen; en hij gaf een iegelijk 
een bazuin in zijn hand en ledige 
kruiken, en fakkels in het midden der 
kruiken.

17 En hij zeide tot hen: Ziet naar mij en 
doet alzo; en ziet, als ik zal komen 
aan het uiterste des legers, zo zal 
het geschieden, gelijk als ik zal doen, 
alzo zult gij doen.

18 Als ik met de bazuin zal blazen, ik 
en allen die met mij zijn, dan zult 
gijlieden ook met de bazuin blazen, 
rondom het ganse leger, en gij zult 
zeggen: Voor den HEERE en voor 
Gideon.

19 Alzo kwam Gideon en honderd 
mannen die met hem waren, in 
het uiterste des legers, in het begin 
van de middelste nachtwaak, als 
zij maar even de wachters gesteld 
hadden; en zij bliezen met de 
bazuinen, ook sloegen zij de kruiken 
die in hun hand waren, in stukken.

20 Alzo bliezen de drie hopen met de 
bazuinen en braken de kruiken; en 
zij hielden met hun linkerhand de 
fakkels en met hun rechterhand de 
bazuinen om te blazen, en zij riepen: 
Het zwaard van den HEERE en van 
Gideon!

21 En zij stonden een iegelijk in zijn 
plaats, rondom het leger. Toen 
verliep het ganse leger en zij 
schreeuwden en vloden.

22 Als de driehonderd met de bazuinen 
bliezen, zo zette de HEERE het 
zwaard van den een tegen den 
ander, en dat in het ganse leger; en 
het leger vluchtte tot Beth-sitta toe 
naar Zerédath, tot aan de grens van 
Abel-Mehóla, boven Tabbath.

23 Toen werden de mannen van Israël 
bijeengeroepen uit Nafthali en uit 
Aser en uit gans Manasse, en zij 
jaagden de Midianieten achterna.

• Hoe verdeelt Gideon zijn 
leger en wat nemen ze mee?

• Wat moeten de mannen van 
het leger van Israël doen?

• Wat gebeurt er met het leger 
van de vijand?

• Waarom hebben de mannen 
kruiken, bazuinen en fakkels 
bij zich?

• Gideon laat ook zijn eigen 
naam roepen. Waarom zal 
hij dat doen?

• Gideon dacht dat hij het niet 
kon en uiteindelijk overwint 
hij. Ken jij een moment waar 
je erg tegenop zag en wat 
uiteindelijk heel goed ging? 
Hoe kwam dat denk je?

• Als de Heere alles bestuurt, 
dan heeft Hij jou nu ook 
hier bij deze Bijbelstudie 
gebracht. Wat zal Zijn 
bedoeling daarmee zijn?

  VRAGEN VERS 16-23  

• Wat moeten de boden gaan 
doen in vers 24?

• Hoe heten de koningen van 
de Midianieten?

• Wat gebeurt er met hen 
als zij gevangen worden 
genomen?

• Wat betekent ‘en zij 
benamen hun de wateren’?

• Waarom worden de hoofden 
van de koningen bij Gideon 
gebracht?

• Gideon roept de mensen om 
elkaar te helpen in de strijd 
tegen hun gezamenlijke 
vijand. Wie of wat zijn onze 
gezamenlijke vijanden? Denk 
daarbij aan dingen die het 
dienen van de Heere tegen 
kunnen houden.

• Hoe kunnen wij vechten 
tegen de vijand uit vraag 1?

24 Ook zond Gideon boden 
in het ganse gebergte van 
Efraïm, zeggende: Komt af 
den Midianieten tegemoet, en 
beneemt hunlieden de wateren, 
tot aan Beth-Bára, te weten de 
Jordaan. Alzo werd alle man van 
Efraïm bijeengeroepen, en zij 
benamen hun de wateren tot aan 
Beth-Bára, en de Jordaan.

25 En zij vingen twee vorsten der 
Midianieten, Oreb en Zeëb, en 
doodden Oreb op den rotssteen 
van Oreb, en Zeëb doodden 
zij in de perskuip van Zeëb, en 
vervolgden de Midianieten; en zij 
brachten de hoofden van Oreb en 
Zeëb tot Gideon over de Jordaan.

  VRAGEN VERS 22-25  



Doe-opdracht

• Als je een kampvuur hebt dan kun je met elkaar een fakkel maken en ’s 
avonds bij het kampvuur aansteken. 

• Zoek een rechte stevige stok van ongeveer één meter lang. 

• Vervolgens neem je een stuk stof van 100% katoen, linnen of een stuk 
jutte dat minstens 60cm lang is en 30cm breed is. (Wees er zeker van 
dat het stuk stof van 100% natuurlijk materiaal is, veel textielsoorten 
bevatten kunststof dat ernstige brandwonden kan veroorzaken, 
doordat deze kunststof bij verhitting smelt en naar beneden druipt.)

• Wikkel dit stuk stof stevig om één uiteinde van de stok. Je kunt dit stuk 
stof met een paar spijkers vastslaan in de stok of je wikkelt het stuk stof 
met ijzerdraad stevig vast.

• Smeer de lap die om de stok gewikkeld zit in met een brandbare stof. 
De brandstof is een vaste vetstof zoals kaarsvet, spekvet, frituurvet, 
(echte)boter, vaseline/lippenbalsem. Olies of vloeibare vetten druipen 
te makkelijk. Margarine en halvarine bevatten te veel water. 

• Je hoeft de fakkel nu alleen nog maar aan te steken. 

1

5

2

6

3

7

4

8

Aantekeningen

Wat staat er? Wat betekent het? Wat is de boodschap voor jou?

!  Het is verstandig om de 
fakkel een beetje schuin 
naar voren gericht te 
houden, hiermee 
voorkom dat evt. brandende 
stukken fakkel op je hand of 
arm terechtkomen.

!  Steek de fakkel alleen aan 
als er leiding bij is.



• Wat vraagt het volk aan 
Gideon?

• Wat is de reactie van 
Gideon?

• Wat wordt bedoeld met ‘zo 
gij als uw zoon en uws zoons 
zoon’?

• Waarom zegt Gideon nee?

• Kun jij je de vraag van 
de mannen van Israël 
voorstellen?

• Gideon zegt nee op de 
vraag van het volk. Maar 
misschien was het wel de 
vraag van de Heere. Hoe 
weet je wanneer het de stem 
van de Heere is die tot je 
spreekt?

  VRAGEN VERS 22-23 22 Toen zeiden de mannen van Israël 
tot Gideon: Heers over ons, zo gij 
als uw zoon en uws zoons zoon, 
dewijl gij ons van der Midianieten 
hand verlost hebt.

23 Maar Gideon zeide tot hen: Ik zal 
over u niet heersen; ook zal mijn 
zoon over u niet heersen; de HEE-
RE zal over u heersen.

24 Voorts zeide Gideon tot hen: Een 
begeerte zal ik van u begeren: 
geeft mij maar een iegelijk een 
voorhoofdsiersel van zijn roof; want 
zij hadden gouden voorhoofdsier-
selen gehad, dewijl zij Ismaëlieten 
waren.

Wat staat er? Wat betekent het? Wat is de boodschap voor jou?

RICHTEREN 8: 22-35 Bijbelstudie 4

Gideon wijst het koningschap af  
en bouwt een efod

25 En zij zeiden: Wij zullen ze gaarne 
geven. En zij spreidden een kleed 
uit en wierpen daarop een iegelijk 
een voorhoofdsiersel van zijn roof.

26 En het gewicht der gouden voor-
hoofdsierselen die hij begeerd had, 
was duizend en zevenhonderd 
sikkelen goud, zonder de maantjes 
en ketenen en purperen klederen, 
die de koningen der Midianieten 
aangehad hadden, en zonder de 
halsbanden die aan de halzen 
hunner kemelen geweest waren.

27 En Gideon maakte daarvan een 
efod en stelde die in zijn stad, te 
Ofra; en gans Israël hoereerde 
aldaar denzelven na; en het werd 
Gideon en zijn huis tot een valstrik.

28 Alzo werden de Midianieten ten 
ondergebracht voor het aangezicht 
der kinderen Israëls en hieven hun 
hoofd niet meer op. En het land 
was stil veertig jaren, in de dagen 
van Gideon.

  VRAGEN VERS 24-28  

• Waarom wil Gideon een efod 
maken?

• Praat eens met elkaar over 
hoe het kan dat die efod 
ervoor zorgt dat het volk 
gaat zondigen?

• Gideon was geen koning. 
Hoe leg je vers 28 dan uit: ‘in 
de dagen van Gideon’?

• Het volk geeft ‘gaarne’ 
een deel van hun buit aan 
Gideon. Geef jij ook graag 
iets aan de kerk?

• Het volk diende de Heere 
door een efod. Wat is jouw 
efod?

• Wat is die roof waar Gideon 
het over heeft in vers 24?

• Wat is een voorhoofdsiersel?
• Wat is een efod?
• Wat gebeurt er met Israël, 

nadat Gideon de efod 
gemaakt heeft?

-12



• Wie is Jerubbaäl? Zie 
Richteren 7:1.

• Wat gebeurt er na het 
sterven van Gideon met het 
volk?

• Wat wordt bedoeld met ‘ging 
heen en woonde in zijn huis’? 

• Gideon is, net als ieder 
mens, ook man met zonden. 
Waaruit blijkt dat?

• Wat wordt bedoelt met vers 
35?

• Herken je wat in vers 34 
staat? Benoem eens wat 
de Heere voor jou in de 
afgelopen jaren gedaan heeft.

• De afgodendienst van het 
volk begon heel klein met 
de efod van Gideon, maar 
bracht het volk heel ver bij de 
Heere vandaan. Wat zegt dat 
over hoe jij keuzes moeten 
maken in jouw leven?

• Gideon stierf en mag nu bij 
de Heere zijn. Waarom denk 
jij dat het in de hemel goed 
is? Is het een plek waar jij 
graag zou willen zijn en 
waarom?

29 En Jerubbaäl, de zoon van 
Joas, ging heen en woonde 
in zijn huis.

30 Gideon nu had zeventig 
zonen, die uit zijn heup 
voortgekomen waren; want 
hij had vele vrouwen.

31 En zijn bijwijf, hetwelk te 
Sichem was, die baarde hem 
ook een zoon; en hij noemde 
zijn naam Abimélech.

32 En Gideon, de zoon van 
Joas, stierf in goeden ouder-
dom; en hij werd begraven 
in het graf van zijn vader 
Joas, te Ofra des Abiëzriets.

33 En het geschiedde als 
Gideon gestorven was, dat 
de kinderen Israëls zich 
omkeerden en de Baäls 
nahoereerden; en zij stelden 
zich Baäl-Berith tot een 
god.

34 En de kinderen Israëls dach-
ten niet aan den HEERE 
hun God, Die hen gered had 
van de hand van al hun 
vijanden van rondom.

35 En zij deden geen welda-
digheid bij het huis van 
Jerubbaäl, dat is Gideon, 
naar al het goede dat hij bij 
Israël gedaan had.’

  VRAGEN VERS 29-35  

Doe-opdracht

Hieronder zie je voor elke Bijbelstudie een leeg 
vak. Teken in elk vak iets wat bij die Bijbelstudie 
past. Kijk daarvoor terug naar wat je afgelopen 
dagen overdacht hebt. 

Bijbelstudie 1 Bijbelstudie 2

Bijbelstudie 3 Bijbelstudie 4

Colofon
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12 Toen verscheen  
hem de Engel des 
HEEREN, en zeide  
tot hem: De HEERE  
is met u, gij strijdbare 
held.! 13  Maar Gideon 
zeide tot Hem: Och, 
mijn Heer zo de HEERE 
met ons is, waarom 

Schatgraven 
in de Bijbel

v e r b i n d t  j o n g e r e n


