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de geschiedenis van Gideon in zeven delen:

1. Gideons roeping & het teken van het geitenbokje 
dat opsteeg;

2. de vervanging van het oude altaar & de 
tegenstand van zijn familie;

3. het dubbele teken van het schaapsvel op de 
dorsvloer;

4. de selectie van de 300 man & Gideons verborgen 
verblijf bij de Midianieten;

5. bazuinen en fakkels  in het dal van Jizreeél;
6. het ongeloof van Sukkot en Penuël & Gideons 

terugkeer in triomf;
7. Gideons nadagen...



de rode draad: onderbrekingen

• sprekend van de tijd tussen de 1e en 2e komst 
van Christus met als typerende kenmerken:
• Israëls afwijzing van het Evangelie;
• een intermezzo van 'twee dagen';
• God vormt zich een volk uit de natiën;
• de Heer verbergt zich;
• niet koningschap (=heerschappij) maar 

priesterschap, treedt op de voorgrond



Richteren 8

22 Toen zeiden de mannen van Israël tot Gideon: 
heers over ons, 
zowel jij als je zoon 
alsook de zoon van jouw zoon
omdat jij ons hebt gered uit de hand van Midian.

= wordt het hoofd van een dynastie



Richteren 8

23 Maar Gideon zei tot hen: 
niet ik heers te midden van jullie
en ook mijn zoon 
zal niet te midden van jullie heersen. 
JAHWEH zal heersen te midden van jullie.

de richteren-tijd is nóg niet de tijd van 
het koningschap - een type van onze tijd



Richteren 8

24 En Gideon zei tot hen: 
ik doe jullie een verzoek. 
Geef mij per man een sierringen uit zijn buit 
(want zij hadden gouden sierringen 
omdat zij Ismaëlieten waren).

ringen in neus (Gen.24:47) of oor (Gen.35:4)



Richteren 8

24 En Gideon zei tot hen: 
ik doe jullie een verzoek. 
Geef mij per man een sierring uit zijn buit
(want zij hadden gouden sierringen 
omdat zij Ismaëlieten waren).

Ismaël (>Hagar) en Midian (>Ketura) waren 
half-broers;

Midianieten werden gerekend tot Ismaël 
vergl. Gen.37:25,28,36; 39:1



Richteren 8

25 En zij zeiden: 
wij geven die giften, 
en zij spreidden de mantel uit 
en wierpen per man 
een sierring van zijn buit daarop.



Richteren 8

26 Het gewicht nu van de gouden sierringen 
die hij had verzocht 
was duizend en zevenhonderd gouden [sikkels]...

= ongeveer 20 kg.



Richteren 8

26 ... afgezien van de maansikkeltjes, 
de druppelhangers en de purperen mantels 
die op de koningen van Midian waren 
en afgezien van de halssnoeren die 
in de halzen van hun kamelen waren.

tot op vandaag één van de 
symbolen van de Islam (Ismaël)



Richteren 8

26 ... afgezien van de maansikkeltjes, 
de 'druppels' en de purperen mantels 
die op de koningen van Midian waren 
en afgezien van de halssnoeren die 
in de halzen van hun kamelen waren.



Richteren 8

26 ... afgezien van de maansikkeltjes, 
de druppelhangers en de purperen mantels 
die op de koningen van Midian waren 
en afgezien van de halssnoeren die 
in de halzen van hun kamelen waren.

ook maansikkeltjes (:21)
de maan als embleem van...
▪ de kalender - nieuwe maan
▪ heerschappij van de nacht



Richteren 8

27 En Gideon maakte daarvan een efod
en hij zette die neer in zijn stad te Ofra.
Aldaar hoereerde geheel Israël die achterna. 
En het werd voor Gideon 
en voor zijn huis tot een valstrik. 

de mantel met vijandelijke sierraden maakt 
plaats voor een priesterlijk vest/schort;

Gideon geen koning (:23) maar wel 
priesterlijk! - type van tegenwoordige tijd.



Richteren 8

27 En Gideon maakte daarvan een efod 
en hij zette die neer in zijn stad te Ofra. 
Aldaar hoereerde geheel Israël die achterna. 
En het werd voor Gideon 
en voor zijn huis tot een valstrik. 

waar ook de eik stond...; 6:11



Richteren 8

27 En Gideon maakte daarvan een efod 
en hij zette die neer in zijn stad te Ofra.
Aldaar hoereerde geheel Israël die achterna. 
En het werd voor Gideon 
en voor zijn huis tot een valstrik. 

Israël (niet Gideon) 'hoereerde', d.w.z. 
miskende de betekenis van de efod;

zoals Israël ook deed met de 
koperen slang; 2Kon.18:4



Richteren 8

27 En Gideon maakte daarvan een efod 
en hij zette die neer in zijn stad te Ofra. 
Aldaar hoereerde geheel Israël die achterna.
En het werd voor Gideon 
en voor zijn huis tot een valstrik. 

= Gideon deed door de efod, Israël vallen;
vergl. Rom.9:33

de efod = een type van Israëls 
hogepriester, de opgewekte Christus!



Richteren 8

28 Maar Midian werd onderworpen 
voor het aangezicht van de zonen van Israël 
en zij gingen niet voort te hoofd te heffen. 
En het land had veertig jaar rust 
in de dagen van Gideon.



Richteren 8

28 Maar Midian werd onderworpen 
voor het aangezicht van de zonen van Israël 
en zij gingen niet voort te hoofd te heffen. 
En het land had veertig jaar rust 
in de dagen van Gideon.

termijn wordt vier keer genoemd in Richteren
3:11; 5:31; 8:28; 13:1

40 jaar verwijst naar de woestijnreis:
de tijd van Israëls ongeloof



Richteren 8

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

= Gideon trekt zich terug;
vermelding van richterschap ontbreekt; :23



Richteren 8

30 En Gideon had zeventig zonen 
die uit zijn heup waren voortgekomen 
want vele vrouwen behoorden hem.

getal symboliseert de volkeren
70 stamvaders van volken in Gen.10

terwijl Israël in ongeloof is er 
vrucht(baarheid) onder de natiën!



Richteren 8

31 En zijn bijvrouw in Sichem 
baarde hem ook een zoon 
en hij stelde zijn naam: Abimelech.

= 'mijn Vader is Koning'; 8:23
vergl. Elimelech , 'mijn God is Koning'



Richteren 8

32 En Gideon, zoon van Joas, 
stierf in goede grijsheid 
en hij werd begraven 
in het graf van zijn vader Joas, 
in Ofra de Abiëzeriet.

'JAHWEH is krachtig'



Richteren 8

33 En het geschiedde 
zodra Gideon gestorven was, 
dat de zonen van Israël terugkeerden 
en de baäls achterna hoereerden. 
Zij stelden Baäl-Berit tot hun god.



Richteren 8

34 En de zonen van Israël 
dachten niet aan JAHWEH hun God 
die hen ontrukt had 
uit de hand van al hun vijanden rondom,



Richteren 8

35 en hebben geen goedgunstigheid betoond 
aan het huis van Jerubaäl-Gideon,
naar al het goede dat hij had gedaan met Israël.

zó beoordeelt de Schrift Gideons werk
zie ook Hebr.11:32


