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Als God voor ons is… 
Lessen uit het leven van Gideon (4) Richteren 7:15-25 

(bij de prediking van 7 mei 2006 EDR Noord) 
J.C. Bette 

 
Van Gideon naar Asaf 
De overwinning van Gideon op de Midjanieten wordt een aantal malen in de Schrift 
genoemd. Midjansdag is als een bevrijdingsdag van Israel, waarop nog in de dagen van Jesaja 
(9:3; 10:26) met vreugde wordt terug gezien. We lezen verder uit de mond van Asaf in Psalm 
83 deze strijdlustige woorden over hen die het voortbestaan van Gods volk bedreigen:  
‘2 God, houd u niet stil, zwijg niet, God, zie niet onbewogen toe, 3 uw vijanden roeren zich, trots heffen uw 
haters het hoofd. 4 Tegen uw volk smeden zij een complot, ze spannen tegen uw lieveling samen, 5 en zeggen: 
‘Kom, wij verdelgen dit volk, Israëls naam zal nooit meer worden genoemd.’  
Dan worden in de Psalm een heel aantal historische voorbeelden gegeven van situaties die we 
tot op de huidige dag kennen, namelijk van volken die het bestaan van Israël ten dode toe 
bestrijden. In die lijst van volken staan ook de door Gideon bestreden Midjanieten en hun 
twee vorsten: 
‘10 Doe met hen als met Midjan, als met Sisera en Jabin in het Kisondal, 11 die bij Endor werden vernietigd. 12 
Behandel hun vorsten als Oreb en Zeëb, hun leiders als Zebach en Salmunna, 13 die zeiden: ‘Wij bezetten het 
land waar God zijn woning heeft.’ 14 Mijn God, maak hen tot distelpluis, tot kaf dat verwaait in de wind. 15 Zo 
snel als vuur het bos verbrandt, als vlammen de bergen verschroeien, 16 laat zo uw storm hen voortjagen, uw 
wervelwind hen verwarren. 17 Overdek hen met schande, dan zullen zij vragen naar uw naam, HEER. 18 Laat 
hen beschaamd staan, in verwarring raken en eerloos verloren gaan, voorgoed. 19 Dan zullen zij weten dat uw 
naam HEER is, dat u alleen de Allerhoogste bent op aarde.’ (uit Psalm 83 NBV) 
 
Het gaat er hier in deze Psalm vooral om dat deze heidense vorsten en volken de ondergang 
van Jeruzalem en Israel zochten. Asaf bidt dan dat God deze volken zal wegblazen als kaf in 
de wind, tot zij zouden erkennen dat God boven alle heersers van de aarde staat. We moeten 
hierbij goed beseffen dat Israël Gods eigen volk is. De Here wilde door dit volk op aarde iets 
laten zien van zijn koninkrijk. Hij wilde Israël veilig laten wonen in het door Hem beloofde 
land. Het zijn in Gideons tijd de vijandelijke plunderaars die Israëls voortbestaan bedreigen. 
Dan grijpt de Here in en strijdt Hij voor zijn volk.  
 
Van Gideon naar Jesaja 
Vele eeuwen later profeteert Jesaja ook met betrekking tot oordelen van God die over de 
omliggende volken en over Israel zelf zullen komen. Het zijn woorden met een enorm 
vergezicht, eerst vanuit Jesaja’s tijd naar de geboorte van Jezus, maar dan verder door naar 
zijn wederkomst!:  
‘1 Het volk dat in duisternis ronddoolt ziet een schitterend licht. Zij die in het donker wonen worden door een 
helder licht beschenen. 2 U hebt het volk weer groot gemaakt, diepe vreugde gaf u het, blijdschap als de vreugde 
bij de oogst, zij jubelen als bij het verdelen van de buit. 3 Het juk dat op hen drukte, de stok op hun schouder, de 
zweep van de drijver, u hebt ze verbrijzeld, zoals Midjan destijds. 4 Iedere laars die dreunend stampt en elke 
mantel waar bloed aan kleeft, ze worden verbrand, een prooi van het vuur. 5 Een kind is ons geboren, een zoon is 
ons gegeven; de heerschappij rust op zijn schouders. Deze namen zal hij dragen: Wonderbare raadsman, 
Goddelijke held, Eeuwige vader, Vredevorst. 6 Groot is zijn heerschappij, aan de vrede zal geen einde komen. 
Davids troon en rijk zijn erop gebouwd, ze staan vast, in recht en gerechtigheid, van nu tot in eeuwigheid. 
Daarvoor zal hij zich beijveren, de HEER van de hemelse machten.’ (Jesaja 9:1-7 NBV) 
 
Van Jesaja naar Jezus’ eerste komst op aarde 
In deze profetie gaat het om de voor Jesaja nog komende Messias, een voor ons bekende 
adventtekst over de geboorte van de Here Jezus Christus. Hij die naar de aarde is gekomen 
om verlossing teweeg te brengen. Verlossing van de zonde en van de duivelsduistere machten 
door de vrede met God. Net als God in Gideons tijd heeft Jezus ook heerschappij. Wat zoveel 
wil zeggen dat Hij uiteindelijk zal afrekenen met alle geweld en machten die zich tegen Hem 
verzetten. De verlossing van het juk van de Midjanieten kwam van God die voor zijn volk 
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streed. De verlossing van zonde, nood en dood, de bevrijding van de machten van deze wereld 
komt niet van ons, maar van God, die door Jezus Christus zal ingrijpen in de gang der dingen 
van deze wereld. Jezus’ eerste werk daarin is zijn leven op aarde, zijn lijden en sterven aan het 
kruis om verzoening te bewerken voor onze schuld. Daarmee is zijn strijd en overwinning 
begonnen! Hij heeft naar de woorden van Paulus in Col.2:15 de antimachten openlijk ten toon 
gesteld. Alle aan God vijandige geestelijke machten zijn ‘uitgekleed’ (van hun wapenrusting 
ontdaan). Waarschijnlijk worden met de daar genoemde ‘overheden en machten’ dezelfde 
bedoeld als in Col. 1:16 en 2:8-10, waaraan de dwaalleraren zich onderwierpen (2:18). Ook 
de duivel zelf is aan het kruis door Jezus Christus overwonnen (Hebr.2:14). Al deze machten 
hebben, door de overwinning van Christus, hun autoriteit over de gelovigen verloren (Ef.2:1-
5). Paulus schetst het beeld van de overwinning in een veldslag, waarbij de vijanden na 
ontwapend te zijn ten toon werden gesteld (te schande werden gemaakt, vgl. Matt.1:19) en 
vervolgens in de triomftocht van de zegevierende generaal als krijgsgevangenen moesten 
meelopen. Dit alles verwijst dan naar het kruis waar Christus de grootste overwinning aller 
tijden behaalde.  
 
Jezus wederkomst en onze keuze 
Voor ons is de tweede komst van Jezus nog toekomst. Maar het komt op ons toe! En dat is 
noodzakelijk ook. Er is nog zoveel vijandschap tegen God en zijn volk, zoveel nood en kwaad 
en ellende in deze wereld. Jezus komt terug om zijn werk op aarde te voltooien. Dan zal het 
zijn vijanden vergaan als op Midjansdag. Ze zullen verward worden door de verschijning van 
de Koning en ten prooi vallen aan elkaar en van alle vijandelijke machten zal niets overblijven 
(Openb.17-19). Het gaat daarbij in bijbelse termen om oordeel en vergelding, maar zeker in 
de zin van het uitwerken van de gerechtigheid van God. De daden van mensen die tegen God 
ingaan, zijn als een zaad dat zijn eigen vrucht zal voortbrengen. De mens die zeer bewust 
tegen God in kiest, zal vroeg of laat zijn eigen gekozen eindpunt bereiken. Zo gebeurde het 
ook in Gideons strijd tegen Midjan, waar zij het zwaard van de Here kregen te ervaren in het 
zwaard van de bondgenoot die ze voor een vijand aanzagen. De profeten uit het volk Israël 
stellen namens God de mens voor de belangrijke keus. Welke weg ga je? Ga je zo door, tegen 
de weg van Messias Jezus in? Dan profeteert hij dat ten aanzien van die toekomst het einde 
van de weg een zelfgekozen, maar vreselijke straf is. Wie het evenwicht dat God op het oog 
heeft wil verstoren, krijgt de chaos over zich heen (vgl. Spr.4:14-19). Of keer je je om? Het 
bijzondere is, dat dit mogelijk is door de bevrijding van Jezus Christus te aanvaarden. God 
zelf schept ruimte tot omkeer! Hij spreekt ons in zijn Zoon toe met woorden en daden van 
bevrijding en herstel. Daar ligt de bron en de oorzaak: Jezus is de weg ten leven en in Hem is 
de nieuwe toekomst door God. Er is echter ook die keerzijde. Wie zich desondanks, dus 
ondanks het door God aangesproken worden, tegen Hem blijft verzetten, die wordt tragisch 
genoeg in die keuze gerespecteerd. Wie zich aan verblinding van satan overlevert, wordt 
inderdaad blind en daarin voltrekt zich het oordeel van God. De onheilsprofetieën in OT en 
NT zijn Gods waarschuwingen. Wie tegen Hem in doorgaat, komt bedrogen uit. En komt er 
nooit meer uit; in die zin wordt de toekomst voorspeld.  
Hier is heel veel om over na te denken. Aan Gods gerechtigheid ligt zijn vergeving ten 
grondslag. God doorbreekt de noodlottige samenhang van onze daden (en van de gevolgen 
ervan), waar je zelf niet uit kunt komen. De machten van zonde en dood zijn door Christus 
verbroken. Maar om dat toe te geven en je daaraan gewonnen te geven, moet het met ons 
nogal eens de diepte in. Dat er bevrijding mogelijk is uit de fatale kringloop van de neiging tot 
het kwaad, die we allemaal met ons meedragen, is Gods genadige liefdedaad ten behoeve van 
ons. Die genade ‘verwerkelijkt zich’ in de oproep van het Evangelie van Jezus tot omkeer en 
geloof in Jezus Christus. We zijn verantwoordelijke mensen en geen marionetten. God wil in 
Christus ons onze vrijheid terug geven. Vrijheid om door/in zijn Geest te kiezen tegen het 
kwade en voor het goede. De Here heeft u lief. Hij is er (bij), ook voor jou! Kies dan vandaag 
wie je volgen en dienen wilt! Kies voor het leven, vertrouw op de Here Jezus Christus voor 
alles. Buig je knieën voor God en geef Hem je hart. Geef je gewonnen, want Jezus is Heer! 


