Donderdag

Exegese
bij Richteren 7

Vers 1
‘Toen’: dat is nadat de Midianieten en hun bondgenoten weer waren
binnengevallen en zich hadden gelegerd in de vlakte van Jizreël (6:33); nadat Gideon
een leger had verzameld (6:34-35) en nadat Gideon twee tekenen van de HEERE had
ontvangen (6:36-40). Gideon wordt Jerubbaäl genoemd, omdat hij het altaar van Baäl
had verwoest (6:32). De genoemde plaatsen in vers 1 maken duidelijk, dat Gideons leger
de Midianieten nadert vanuit het zuidwesten.
Vers 2-3
De HEERE gaat Israël verlossen, maar Hij werkt altijd op Zijn eer aan. In
Richteren 6 bleek dat, toen Gideon eerst het Baälsaltaar moest verwoesten. Zo stond
bij voorbaat vast dat de overwinning niet te danken was aan Baäl. In dit hoofdstuk zien
we iets dergelijks: Gideons leger moet kleiner worden, zodat de overwinning niet kan
worden toegeschreven aan zijn soldaten. Op zich was Gideons leger al klein: 32.000
man tegenover 135.000 vijandelijke soldaten. Nu moet Gideon alle mannen die bang
zijn en beven, wegsturen. Dat is een beproeving voor Gideon: eerst kreeg hij een leger
en nu wordt het hem voor een groot deel afgenomen. Gideon mag echter gelovig
vertrouwen op de HEERE (Hebreeën 11:32). Ook vandaag kan de HEERE Zijn kinderen
beproeven en het water tot aan de lippen laten komen. Maar de geschiedenis van
Gideon leert dat Hij mét de beproeving op Zijn tijd ook de uitkomst schenkt.
Vers 4-8
Gideons leger moet nog kleiner worden. Daarvoor moet Gideon zijn
soldaten laten drinken uit het water van de bron van Harod en de daaruit ontspringende
beek (zie vers 1). De manier waarop zij zullen drinken, is bepalend voor de vraag of ze
wel of niet mogen meevechten. De formulering van de twee manieren om water te
drinken in vers 5 en 6 is wat verwarrend, maar in elk geval brachten sommigen het
water met de hand naar de mond en gebruikten anderen hun handen niet. De eerste
groep, die het water met de hand naar de mond bracht, is veruit in de minderheid, maar
zíj zullen Gideons leger vormen. We moeten overigens uit de manier van water drinken
niet iets willen afleiden over de geschiktheid of het karakter van de soldaten. Intussen
is Gideons leger minder dan eenhonderdste van het oorspronkelijke aantal (300:
32.000). En tegenover iedere soldaat van Gideon staan maar liefst 450 vijandelijke
soldaten (300: 135.000). Menselijkerwijs gesproken is Gideons leger kansloos. De
andere soldaten gaan weg; de 300 overblijvende mannen nemen de proviand en de
hoornen (om signalen mee te geven in de strijd) van de anderen mee.
Vers 9-15a In de nacht die volgt op de dag dat Gideons leger tot driehonderd man is
teruggebracht, geeft de HEERE Gideon een ongevraagde bemoediging. Zo kan de
HEERE ook vandaag, juist na tijden van beproeving, Zijn kinderen bemoedigen. Samen
met Pura, zijn wapendrager, gaat Gideon ’s nachts het legerkamp van de vijanden in.
Met geroost gerstebrood wordt hier een ronde, platte, hardgebakken koek van gerst
bedoeld. Gerst was van minder kwaliteit dan tarwe, maar door de invallen van de
Midianieten (6:4) bleef juist dit voor de Israëlieten over als voedsel. De gerstekoek is in
deze droom een beeld van Gideons leger. De tent is een beeld van het legerkamp van
de Midianieten, een nomadenvolk dat in tenten woonde. De boodschap van de droom
is, dat door zo’n onbeduidend iets als een gerstekoek het kamp van de Midianieten
verwoest zal worden. Deze uitleg wordt gegeven door een Midianitische soldaat!
In reactie hierop aanbidt Gideon. Letterlijk staat er in het Hebreeuws: hij boog zich neer.
Midden in het legerkamp van de vijand (!) erkent Gideon de majesteit, de almacht en de
zorg van de HEERE.

Vers 15b-21 Ook al heeft God Gideon de overwinning gegarandeerd, Gideon heeft wel
de verantwoordelijkheid om te strijden. Ook dat is leerzaam voor ons. Als de HEERE
ons iets belooft, hebben we wél de verantwoordelijkheid om biddend werkzaam te zijn
met die belofte. Gideon gebruikt de volgende tactieken:
• Hij verdeelt zijn legertje in drieën. De drie legereenheden moeten zich elk op een
andere plaats opstellen.
• Hij geeft al zijn mannen een bazuin of hoorn; meestal had alleen de aanvoerder van
bijvoorbeeld een duizendtal een hoorn, maar Gideons mannen hebben er allemaal
één (zie vers 8). Dit wekt bij de vijanden de indruk, dat ze met een groot leger te
doen hebben.
• Al zijn mannen krijgen een kruik, waarin ze eerst hun fakkel verbergen. Op het
beslissende moment wordt de kruik kapot gegooid. Dit zorgt voor lawaai, dat tussen
de bergen nog echoot.
• De mannen zwaaien met fakkels.
• De mannen moeten roepen: ‘Voor de HEERE en voor Gideon’. Wat ze volgens vers
20 roepen (‘Het zwaard des HEEREN en van Gideon’) verschilt qua bedoeling niet
van het eerste.
• Gideon laat zijn geluidsoffensief beginnen in de middelste nachtwake, ongeveer
middernacht.
Vers 22-25 In het leger van de Midianieten ontstaat verwarring en er is paniek. Men
doodt elkaar of vlucht. De plaatsen in vers 22 maken duidelijk, dat de vluchtende
soldaten een stuk zuidelijker de Jordaan willen oversteken. Nu de overwinning een feit
is, roept Gideon de andere soldaten weer op. Zij mogen helpen bij de achtervolging. De
mannen van Efraïm moeten de Midianieten tegenhouden bij de Jordaan. Twee vorsten
van de Midianieten worden gedood. Let op de plaats: de één op een rots en de ander
in een perskuip. De verlossing die door de Engel des HEEREN was voorzegd in een
perskuip en bij een rots (6:11 en 6:20-21) blijkt ook het duidelijkst op een rots en in een
perskuip. Zo blijkt: de HEERE is een Waarmaker van Zijn Woord.

