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TWIJFEL JIJ WEL EENS?

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.

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.

RICHTEREN
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

XTRA

Bijbelstudie 1

RICHTEREN 6:1-24

De situatie
VRAGEN VERS 1-6A

• Wat lees je in vers 1 over wat
de Israëlieten doen?
• Wat is de reactie van de
Heere op wat de Israëlieten
doen?
• In deze verzen lezen we
dat God het volk straft, Op
welke manier doet de Heere
dat?
• Wat gevolgen heeft de straf
van de Heere in het leven
van de Israëlieten?
• Waarom geeft de Heere het
volk straf en wat Hij daar
mee willen bereiken?
• Als je God verlaat, heb je
smart op smart te vrezen.
Wat betekent “smart op
smart” eigenlijk? Herken je
dit in het leven bij anderen
om je heen? En in je eigen
leven?
• We lezen hier dat dat God
straft maar God is ook liefde,
Hij is dus ook rechtvaardig.
Geeft je dit troost of maakt
het je bang?

1 Maar de kinderen Israëls deden
wat kwaad was in de ogen des
HEEREN; zo gaf hen de HEERE
in de hand der Midianieten, zeven
jaren.
2 Als nu der Midianieten hand
sterk werd over Israël, maakten
zich de kinderen Israëls, vanwege
de Midianieten, de holen, die in
de bergen zijn, en de spelonken,
en de vestingen.
3 Want het geschiedde, als Israël
gezaaid had, zo kwamen
de Midianieten op en de
Amalekieten, en die van het
oosten kwamen ook op tegen hen.
4 En zij legerden zich tegen hen, en
verdierven de opkomst des lands,
tot daar gij komt te Gaza; en zij
lieten geen leeftocht over in Israël,
noch klein vee, noch os, noch ezel.
5 Want zij kwamen op met hun vee
en hun tenten; zij kwamen gelijk
de sprinkhanen in menigte, dat
men hen en hun kemels niet tellen
kon; en zij kwamen in het land,
om dat te verderven.

6a Alzo werd Israël zeer verarmd,
vanwege de Midianieten. Toen
riepen de kinderen Israëls tot den
HEERE.

7 En het geschiedde, als de
kinderen Israëls tot den HEERE
riepen, ter oorzake van de
Midianieten;
8 Zo zond de HEERE een man, die
een profeet was, tot de kinderen
Israëls; die zeide tot hen: Alzo
zegt de HEERE, de God Israëls: Ik
heb u uit Egypte doen opkomen,
en u uit het diensthuis uitgevoerd;
9 En Ik heb u verlost van de hand
der Egyptenaren, en van de hand
van allen, die u drukten; en Ik
heb hen voor uw aangezicht
uitgedreven, en u hun land
gegeven;
10 En Ik zeide tot ulieden: Ik ben
de HEERE, uw God; vreest de
goden der Amorieten niet, in
welker land gij woont; maar gij
zijt Mijner stem niet gehoorzaam
geweest.

Wat staat er?

Wat betekent het?

VRAGEN VERS 7-10

• Vat de preek van de profeet
in 2 zinnen samen.
• Wat heeft de Heere volgens
de profeet voor het volk
gedaan?
•
• Wat is het verschil tussen
een richter en een profeet?
• De Heere lijkt het gebed van
het volk in eerste instantie
niet te verhoren. Hij stuurt
geen richter, maar een
profeet. Met welk doel?
•
• We lezen dat het volk van
Israël de afgoden van de
Amorieten dient. Welke
afgoden dienen wij?
• Noem eens een aantal
zegeningen die jij in je leven
van de Heere hebt gekregen.
• Ondanks de zonde van
Israël en onze zonden,
geeft de Heere Zijn trouw en
goedheid. Wat zegt dit jou?

Wat is de boodschap voor jou?

VRAGEN VERS 11-16

• Wie verschijnt er aan
Gideon?
• Waar is Gideon en wat is hij
aan het doen?
• Waarom doet Gideon dat en
wat zegt dat over hem als
persoon?
• Hoe reageert Gideon op de
verschijning?
•
• Uit welke woorden blijkt dat
Gideon de boodschap van de
profeet ook gehoord heeft?
• Er is een groot verschil
tussen hoe God Gideon ziet
en hoe hij zichzelf ziet. Waar
zie je het verschil?
•
• Gideon twijfelt of de Heere
wel echt met zijn volk is.
Herken je dit in je leven? Wat
doe je met deze twijfel?
• Ondanks dat Gideon klein
over zichzelf denkt, wordt
hij toch door de Heere
geroepen. Heb jij ook een
roeping? Wat betekent dit
voor jou leven?

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 van hier, 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.
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; oTen ging er vuur op uit de
rots, en verteerde het vlees en de
ongezuurde koeken. En de Engel
des HEEREN bekwam uit zijn
ogen.

Wat staat er?

11 Toen kwam een Engel des
HEEREN, en zette Zich onder
den eik, die te Ofra is, welke Joas,
den Abi-eëzriet, 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? Een 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.

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
Abië-ezrieten.

VRAGEN VERS 17-24

• Wat zorgt er voor dat Gideon
klaar is om de Heere te
dienen?
• Welk teken krijgt Gideon van
de Heere?
• Waarom is het juist in de tijd
van Gideon bijzonder wat hij
klaar maakt?
• Waarom is de naam die
Gideon aan het altaar geeft
zo treffend?
• Gideon had heel veel over
voor de Heere. Hoe is dat in
jouw leven?
• De Heere sprak tot Gideon
door te verschijnen en een
teken te geven. Hoe spreekt
de Heere in jouw leven?

Wat betekent het?

Wat is de boodschap voor jou?

XTRA

Bijbelstudie 2

RICHTEREN 6: 25-32

De opdracht van de Heere
VRAGEN VERS 25-27

• Welke opdracht krijgt
Gideon van de Heere?
• Met wie en wanneer voert
Gideon de opdracht uit?
•
• Waarom moet Gideon een
var (stier) offeren?
• Hoe zal Gideon zich gevoeld
hebben toen hij toen hij het
altaar van zijn vader moest
afbreken?
•
• Gideon was gehoorzaam
aan de opdracht van de
Heere en betrekt ook 10
knechten erbij. Hoe ga jij om
met de opdrachten die de
Heere jou in de Bijbel geeft?
Wat kunnen mensen in jouw
omgeving daarvan zien in je
dagelijkse leven?
• Stelling: je mag je ouders
ongehoorzaam zijn.

VRAGEN VERS 27-29

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 hage,
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 is de reactie van de
mannen van de stad op het
werk van Gideon?
• Hoe komen ze erachter dat
Gideon de dader is?
•
• Waaraan kun je merken dat
de mannen van de stad de
Baaldienst erg belangrijk
vinden?
•
• Hoe reageer jij als iemand
de Heere bespot?
• Toen waren er
afgodsbeelden die gediend
werden in plaats van de
Heere. Onze afgoden
zijn alle dingen die wij
belangrijker vinden dan
de Heere. Wat vind jij
belangrijker dan de Heere?
Kun je twee voorbeelden
uit jouw leven noemen?

Het baalsbeeld moest
kapot gemaakt worden, hoe
kunnen we strijden tegen de
afgoden uit ons leven?

28 Als nu de mannen van
die stad des morgens
vroeg opstonden, ziet,
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.
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.

Wat staat er?

Wat betekent het?

Wat is de boodschap voor jou?

VRAGEN VERS 16-20

• Met welke 2 redenen
probeert Joas de mannen te
overtuigen te stoppen met
hun oproer?
• Welke naam geeft Joas aan
Gideon en wat betekent deze
naam?
•
• Ondanks dat Joas het altaar
voor Baäl zelf gemaakt heeft,
vertrouwt hij toch niet op
Baäl. Waaruit blijkt dat?
• Waaruit blijkt dat Joas veel
macht had in zijn stad?
•
• Bedenk samen minimaal
3 afgoden die in onze tijd
gediend worden. Hoe ga
jij in je leven om met de
aantrekkingskracht van deze
afgoden?
• Stelling: wie de Heere
dient, heeft geen last van
verleiding door afgoden.

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.

Aantekeningen

Wat staat er?

Wat betekent het?

Wat is de boodschap voor jou?

XTRA

Bijbelstudie 3

RICHTEREN 7: 9-25

De strijd met de Midianieten
VRAGEN VERS 9-15

• Onderstreep de
werkwoorden in de opdracht
die de Heere geeft aan
Gideon. (vers 9-11)
• Het leger is heel groot, dat
laten een paar voorbeelden
uit vers 12 zien. Welke
voorbeelden lees je daar?
• Wat horen Gideon en zijn
knecht Pura, als ze in het
leger aankomen?
• Wat doet Gideon als hij de
droom en de uitleg gehoord
heeft?
•
• Waarom stuurt de Heere
Gideon naar het leger van de
vijand?
• Wat is de betekenis van de
droom die Gideon hoort
vertellen?

• Wat doet Gideon als hij de
droom en de uitleg hoort.
Wat denk je dat dit voor hem
betekent?
•
• De Heere wil het geloof van
Gideon versterken door de
droom. Op welke manier
doet de Heere dat in onze
tijd?
• Welke bemoediging geeft de
Heere ons in deze verzen,
juist in een tijd waarin
veel verleidingen op ons af
komen?

Wat staat er?

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 Amalekieten, 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 Midianieten in ulieder hand gegeven.

Wat betekent het?

Wat is de boodschap voor jou?

VRAGEN VERS 16-21

• Waarmee wapent Gideon
zijn leger?
• Welke opdrachten geeft
Gideon aan de driehonderd
mannen?
• Wanneer valt Gideon de
vijand aan?
• Wat is de reactie van het
vijandelijke leger?
•
• Hoe zullen de mannen
zich gevoeld hebben, nu
hun kleine leger ook nog
verdeeld wordt in drie
‘hopen’ ( = groepen)?
• Welke bedoeling heeft de
Heere hiermee?
•
• Welke bemoediging wil de
Heere je geven als je de
afloop leest in vers 21?
• Wil je een voorbeeld
vertellen uit jouw leven
waarin je op de Heere
vertrouwde?

Opdracht:
Reken uit hoeveel vijanden 1 soldaat van
Gideon moest doden.

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 zie, 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 anderen, en dat in het
ganse leger; en het leger vluchtte
tot Beth-Sitta toe naar Zerédath,
tot aan de grens van AbelMeóola, 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.
24 Ook zond Gideon boden
in het ganse gebergte van
Efraïm, zeggende: Komt af
de 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 Zeeb, en
doodden Oreb op den rotssteen
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.

Wat staat er?

Wat betekent het?

VRAGEN VERS 22-25

• Welke acties worden
uitgevoerd om de vijand
definitief te verslaan?
• Wat gebeurt er met
de koningen van de
Midianieten?
•
• Waarom is het belangrijk dat
er nu wel meer Israëlieten
betrokken worden bij de
strijd?
• Wat wordt er bedoelt met ‘en
zij benamen hun de wateren’
in vers 24?
•
• Op welke manier probeert
de duivel jou te verleiden tot
het doen van de zonde?
• Op welke manieren kunnen
wij elkaar ondersteunen in
de strijd tegen de duivel?

Wat is de boodschap voor jou?

XTRA

Bijbelstudie 4

RICHTEREN 8: 22-35

Gideon wijst het koningschap af
en bouwt een efod
VRAGEN VERS 22-23

• Wat is de vraag van het volk
aan Gideon en waarom?
• Hoe reageert Gideon op
deze vraag?
•
• Waarom was de vraag van
het volk geen goede vraag?
Zie het antwoord van
Gideon.
•
• Op welke manier kun
jij mensen om je heen
oproepen om de Heere te
dienen?
• De vraag van het volk was
misschien indirect wel van
de Heere. De Heere spreekt
tot ons. Hoe doet Hij dat?
Hoe kun je weten of het
echt de Heere is Die tot jou
spreekt?

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 HEERE zal over u heersen.

VRAGEN VERS 24-28

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 voorhoofdsierselen gehad, dewijl zij Ismaëlieten
waren.

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 voorhoofdsierselen 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.

Wat staat er?

Wat betekent het?

• Welk verzoek doet Gideon
aan het volk?
• Wat is een voorhoofdsiersel?
• Wat gebeurt er met Israël
nadat Gideon de efod
gemaakt heeft?
•
• Wat is een efod en waarom
maakt Gideon die?
• Waarom was het niet goed
dan Gideon de efod maakte
en waaruit blijkt dat?

• Waaraan kun je zien dat
ondanks de zonden van
het volk, de Heere hen toch
hielp?
•
• Voor hun godsdienst had het
volk veel over. Geldt dit ook
voor jou? Waaruit blijkt dat?
• Stelling: Het dienen van de
Heere gaat prima samen
met de dingen die ik in mijn
leven doe.

Wat is de boodschap voor jou?
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• Wie wordt bedoeld met
Jeubbaäl en wat betekent
deze naam?
• Was lees je over het leven en
gezin van Gideon?
• Wat gebeurt er na het
sterven van Gideon met het
volk?
•
• Wat wordt bedoeld met vers
29?
• Gideon deed goede en
verkeerde dingen. Noem 3
dingen waarin hij de Heere
gehoorzaamde en noem 3
dingen uit Gideons leven
waaruit blijkt dat hij zonden
deed.?
• Op welke manieren kun jij de
Heere vergeten?
• 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 wij keuzes moeten
maken in ons leven?
• Ben jij jaloers op het leven
van Gideon en waarom?

Wat staat er?

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 ouderdom; 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 dachten
niet aan den HEERE hun God, Die
hen gered had van de hand van al
hun vijanden van rondom.
35 En zij deden geen weldadigheid
bij het huis van Jerubbaäl, dat is
Gideon, naar al het goede dat hij
bij Israël gedaan had.’

Wat betekent het?

Wat is de boodschap voor jou?

Aantekeningen

Colofon
Deze Bijbelstudies over “Gideon, de twijfelaar die overwon” maken deel uit van de reeks Schatgraven in de
Bijbel. In de Bijbelstudies is gebruik gemaakt van de methode die ontwikkeld is in het project Filippus – samen
Bijbellezen. De Bijbelstudies zijn, onder redactie van de Jeugdbond Gereformeerde Gemeenten, geschreven
door vrijwilligers van de commissie Koers-vakanties en worden gebruikt voor de Koers-vakanties van 2019.
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12 Toen verscheen
hem de Engel des
HEEREN, en zeide
tot hem:Schatgraven
De HEERE
Bijbel
is met u, gij strijdb
held.! 13 Maar Gid
zeide tot Hem: Och
mijn Heer zo de HE
in de
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