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Zoetermeer



het boek 'Richteren': 
de tijd na de verlossing uit Egypte 
en vóór het aanbreken van het koninkrijk (David)

Richteren-tijd

Exodus koninkrijk



de geschiedenis van Gideon en de onderbrekingen:

telkens een type van de tijd 
tussen de 1e en de 2e komst van Christus;
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▪ het dubbele teken - het schaapsvel op de 
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▪ Gideons verborgen verblijf in het kamp van 

Midian;
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telkens een type van de tijd 
tussen de 1e en de 2e komst van Christus;

▪ Gideon breekt altaar in vaders huis en bouwt een 
nieuw altaar;

▪ het dubbele teken - het schaapsvel op de 
dorsvloer;

▪ de vorming van 'de Gideonsbende';
▪ Gideons verborgen verblijf in het kamp van 

Midian;
▪ vandaag: Gideon achtervolgt de vijand en keert 

terug.
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Richt.8
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:8-9
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:17
:18-21
:22-23

achtervolging en gevangenneming

mannen van Efraïm & Gideon
Sukkot - weigert

Penuël - weigert
koningen gevangen genomen

Sukkot - wraak
Penuël - wraak

koningen gedood
mannen van Israël & Gideon





Richteren 8

1 Toen zeiden de mannen van Efraïm tot hem: 
wat is deze daad? 
Wat doe je jegens ons, 
dat je ons niet oproept 
toen je ten strijde trok tegen Midian? 
En zij twistten met hem in vasthoudendheid.

Efraïm (de eerstgeborene!) voelt 
zich gepasseerd door Gideon
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Richteren 8

2 En hij zei tot hen: 
wat deed ik nu zoals jullie? 
Zijn niet de oogstresten van Efraïm beter 
dan de wijnoogst van Abiëzer?

Efraïm had Midians vorsten Oreb 
en Zeëb gedood bij hun vlucht



Richteren 8

2 En hij zei tot hen: 
wat deed ik nu zoals jullie? 
Zijn niet de oogstresten van Efraïm beter
dan de wijnoogst van Abiëzer?

Abiëzer = Gideons geslacht/familie 
(6:11,24; 8:32)



Richteren 8

3 In jullie hand gaf God 
de oversten van Midian, Oreb en Zeëb.
En wat kon ik doen zoals jullie? 
Toen bedaarde hun geest tegen hem, 
in het woord dat hij zo sprak.

Gideon voerde de strijd
Efraïm viel de overwinning ten deel
-"meer dan overwinnaars!"



Richteren 8

3 In jullie hand gaf God 
de oversten van Midian, Oreb en Zeëb. 
En wat kon ik doen zoals jullie? 
Toen bedaarde hun geest tegen hem, 
in het woord dat hij zo sprak.

Efraïm ging grotendeels ten onder 
in de natiën 

maar juist dáár kwam de 
eerstgeboorte-zegen terecht 
- in de huidige 'huishouding'! 



Richteren 8

4 Toen Gideon naar de Jordaan ging, 
stak hij over met de driehonderd
die met hem waren, 
afgemat en achtervolgend.

= Christus & de ekklesia
de overwinning is behaald 

... maar nog verborgen  



Richteren 8

4 Toen Gideon naar de Jordaan ging, 
stak hij over met de driehonderd 
die met hem waren,
afgemat en achtervolgend.

typeert de huidige positie van 
Christus & de ekklesia in de wereld



Richteren 8

5 En hij zei tot de mannen van Sukkot: 
geef alsjeblieft broodkoeken aan het volk 
dat gaat in mijn voetsporen. 
Want zij zijn afgemat en ik achtervolg 
Zebach en Salmunna, koningen van Midian.

zie kaart >
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geef alsjeblieft broodkoeken aan het volk 
dat gaat in mijn voetsporen. 
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naam van verschillende plaatsen
ook de naam van JAHWEH's laatste hoogtij

= loofhutten
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Richteren 8

5 En hij zei tot de mannen van Sukkot: 
geef alsjeblieft broodkoeken aan het volk 
dat gaat in mijn voetsporen. 
Want zij zijn afgemat en ik achtervolg 
Zebach en Salmunna, koningen van Midian.

betekent 'schaduw ontkend'
tweetal verwijst naar het Jodendom 
dat vasthoudt aan het 'slachtoffer' 
maar de 'schaduw ontkent' (Hebr.10:1)



Richteren 8

6 Maar de oversten van Sukkot zeiden: 
is dan de handpalm 
van Zebach en Salmunna reeds in je hand, 
dat wij jouw leger brood zouden geven?

typeert Joodse verwerping van de Messias, men
▪ ... betwijfelt zijn triomf;
▪ ... vervolgt de 'Gideonsbende' (de ekklesia);
▪ ... conserveert "het oude verbond" 

= men ontkent de schaduw van het slachtoffer



Richteren 8

7 Toen zei Gideon: 
hierom zal ik, als JAHWEH Zebach en Salmunna 
in mijn hand geeft, 
jullie vlees dorsen
met doorns van de woestijn en stekels.

= het onderspit delven



Richteren 8

8 En hij ging vandaar op naar Penuël
en sprak tot hen desgelijks 
en zijn mannen antwoordden zoals 
de mannen van Sukkot hadden geantwoord.

betekent: aangezicht van God; vergl. Pniël



Richteren 8

9 En hij sprak ook tot de mannen 
van Penuël zeggende: 
wanneer ik in vrede terugkeer
zal ik deze toren afbreken.

een type van 'de wederkomst':
de overwinning definitief is en 
het vrederijk zal aanbreken



Richteren 8

9 En hij sprak ook tot de mannen 
van Penuël zeggende: 
wanneer ik in vrede terugkeer 
zal ik deze toren afbreken.

embleem van de mens die zich verhoogt
en zelf de hemel meent te kunnen bereiken



Richteren 8

10 Zebach nu en Salmunna waren 
in Karkor en hun legerkampen met hen, 
ongeveer vijftienduizend man, 
allen die overgebleven waren van heel het 
legerkamp van de zonen van het Oosten. 
En de gevallenen waren honderdtwintigduizend 
man die het zwaard trokken.

= 'ingegraven'?
zie kaart >
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10 Zebach nu en Salmunna waren 
in Karkor en hun legerkampen met hen, 
ongeveer vijftienduizend man, 
allen die overgebleven waren van heel het 
legerkamp van de zonen van het Oosten. 
En de gevallenen waren honderdtwintigduizend 
man die het zwaard trokken.

oorspronkelijke leger: 
(120.000 + 15.000 =) 135.000 man
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11 En Gideon ging op 
langs de weg van hen die verbleven in tenten, 
tegen het oosten van Nobach en Jogbeha 
en versloeg het legerkamp. 
Het legerkamp was nietsvermoedend.

omdat Karkor ('ingegraven') 
geacht werd veilig te zijn?



Richteren 8

12 En Zebach en Salmunna vluchtten 
maar hij achtervolgde hen 
en greep beide koningen van Midian, 
Zebach en Salmunna 
en heel het legerkamp deed hij beven. 

terwijl Midian nog steeds een 
overmacht had aan manschappen:

15.000 vs. 300 
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13 En Gideon, de zoon van Joas, 
keerde terug van de opgang van Cheres. 

een type van Christus' terugkeer



Richteren 8

14 Hij greep een jongen van de mannen 
van Sukkot en ondervroeg hem; 
en deze schreef voor hem op 
de oversten van Sukkot en haar oudsten: 
zeven en zeventig mannen.

Sukkot: 
= 7e hoogtij, 7e maand, duurde 7 dagen 



Richteren 8

15 Toen kwam hij bij de mannen van Sukkot 
en zei: zie Zebach en Salmunna 
om wie jullie mij hebben gesmaad, zeggende...



Richteren 8

15 ... is de handpalm van Zebach en Salmunna 
reeds in je hand, 
dat wij aan jouw afgematte mannen 
brood zouden geven? 



Richteren 8

16 En hij nam de oudsten van de stad 
en doorns van de woestijn en stekels 
en deed daarin 
de mannen van Sukkot kennis maken, 

de zegen van Gideons overwinning gaat 
hen voorbij

> een ongelovig Israël komt straks in 
de wederkomst om in de woestijn
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17 en de toren van Penuël brak hij af
en hij doodde mannen van de stad.  

symbolen van (religieuze) hoogmoed 
worden niet gespaard. 



Richteren 8

18 En hij zei tot Zebach en Salmunna: 
waar zijn de mannen 
die jullie hebben gedood op Tabor? 
En zij zeiden: zoals jij zo waren zij, 
elkeen van gestalte zoals zonen van de koning.

men erkent Gideon als koninklijk



Richteren 8

19 Toen zei hij: mijn broeders, 
zonen van mijn moeder waren zij. 
Zo [waar als] JAHWEH leeft, 
als jullie hen in leven hadden gelaten, 
zou ik jullie niet doden.   

Gideon blijkt begaan om zijn 
"broeders naar het vlees"

vergl. Jozef in Egypte
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20 En hij zei tot Jether, zijn eerstgeborene, 
sta op, dood hen. 
Maar de jongen trok zijn zwaard niet 
omdat hij bang was, 
want hij was nog jong. 

betekent 'overblijfsel'
het overblijfsel (van Israël) krijgt 
de eer van de overwinning
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21 Toen zeiden Zebach en Salmunna, 
sta jij op en tref ons, 
want zoals de man is, zo is zijn macht...

mannelijkheid (moed) wordt 
afgemeten aan daadkracht 
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21 ... En hij stond op 
en Gideon doodde Zebach en Salmunna 
en hij nam de maansikkeltjes 
die in de halzen van hun kamelen waren.




