Zondag 6 februari 2022
De komende drie zondagen worden er in de kinderdienst verhalen verteld over Rechters
van het volk van Israël. Gideon, Simson en Debora. Er is in die tijd nog geen koning in Israël
om leiding te geven aan het volk.
Vandaag hoor je het verhaal van Gideon.

Het verhaal van Gideon begint in een tijd waarin Israël wordt bezet door Midjan, een volk dat met
harde hand regeert over Israël. Elk jaar komen Midjanieten samen met andere volken het land van de
Israëlieten plunderen. De Israëlieten proberen hun voedsel op allerlei plekken te verstoppen, maar
het helpt niet. Ze komen in grote armoede terecht. Daarom roepen ze God weer om hulp.
Terwijl Gideon graankorrels uit het koren aan
het slaan is, krijgt hij bezoek van een engel.
Die spreekt hem aan met: ‘Je bent een
dappere man. De Heer zal je helpen.’ Gideon
krijgt de opdracht van God om Israël te
bevrijden van de Midjanieten. Gideon kan dit
bijna niet geloven: moet hij Israël gaan
bevrijden? Hij is de jongste van het gezin,
komt uit een onbelangrijke stam en is ook
nog eens bang aangelegd. Hij vraagt daarom
om een teken: hij wil dat God een offer van
hem aanneemt. God doet dit en Gideon is
gerustgesteld. Gideon verzamelt een aantal
sterke mannen om de Midjanieten aan te
vallen. Hij verzint een list om het aantal
soldaten groter te laten lijken dan het in
werkelijkheid is: normaal gesproken blaast
maar één soldaat op de trompet om de
aanval te beginnen, dus als driehonderd
mannen dit doen lijkt het leger erg groot. De Midjanieten schrikken en raken in verwarring. Zelfs zo
erg dat ze tegen elkaar gaan vechten. Gideon wint de strijd en verslaat de Midjanieten.

Om over na te denken en samen over te praten:
• Ben je vroeger wel eens bang geweest of heb je ergens tegenop gezien? Zo ja, waar
•
•
•
•
•

was je dan bang voor of waar zag je tegenop?
Hoe ben je daar toen mee omgegaan? Wie of wat hielp je daarbij?
Door wie of wat heb je in je leven geleerd vertrouwen te hebben? Of vind je dat juist
moeilijk?
Hoe ga je nu om met dingen die je moeilijk vindt? Hoe vind je het vertrouwen om dat
aan te kunnen? Speelt je geloof daarin ook een rol? Vertrouw je op God?
Zet jij je in voor andere mensen? Zo ja, is dat wel eens moeilijk? Hoe vind je in dat
geval het vertrouwen waardoor je je toch blijft inzetten?
Als jij Gideon was, wat had jij dan gedaan?

Gideon is bang en durft niet blind op God te vertrouwen. Hij durft niet, hij wil geen leger
leiden en hij is bang dat hij het niet kan. Hij wil zeker weten of het lukt.
Hij vraagt twee keer God om een teken. Hij wil zeker weten dat hij er op kan vertrouwen dat
God hem niet in de steek laat!
Het eerste teken: “Kijk, ik heb hier een schapenvacht. Ik leg hem buiten neer. Als deze
schapenvacht morgenochtend nat is van de dauw, maar de grond eromheen is droog, dan
weet ik zeker dat u naar me luistert, en dat u ons gaat helpen om ons land bevrijden.”
Het tweede teken: “Ik leg de schapenvacht vannacht nog een keer buiten neer. Als de vacht
morgenochtend droog is, en de grond eromheen is nat, dan weet ik het helemaal zeker. Dan
weet ik dat u ons helpt.”

