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Bedroevend kleinmenselijke zaken 
Lessen uit het leven van Gideon (5) Richteren 8:1-22 

(bij de prediking van 21 mei 2006 EDR Noord) 
J.C. Bette 

 
 
Drie gebeurtenissen 
In deze geschiedenis zijn behalve het als een intermezzo beschreven gevecht met de 
vluchtende Midjanieten (8:11-13) drie episoden te onderscheiden: het twistgesprek met de 
soldaten van de stam Efraïm, de teleurstelling in de broederschap bij Sukkot en Penuël, en het 
oorlogstribunaal betreffende twee Midjanitische vorsten. Bij de eerste en de laatste van deze 
drie gebeurtenissen wil ik wat langer stilstaan.  
 
Ordinaire kinnesinne 
Afgunst die ontstond door hoogmoed, dat is het zo ongeveer wat de stam Efraïm dreef om 
zo’n grote mond tegen Gideon op te zetten (8:1-3). De zaak waarvoor ze stonden was om de 
vijandige Midjanieten, die God door het kleine legertje van Gideon totaal in verwarring had 
gebracht zodat ze elkaar doodden, na te zetten en te verslaan. Een onderlinge ‘broedertwist’ 
zorgt er voor dat de overgebleven 15000 vijandige soldaten veilig de Jordaan over kunnen 
vluchten en zich kunnen hergroeperen onder leiding van hun twee overgebleven vorsten. 
Gideon gaat er met zijn legertje van 300 achteraan, maar wordt enorm opgehouden door dit 
voorval: de strijders van de stam Efraïm voelen zich zwaar achtergesteld en tekort gedaan. 
Waarom is Gideon deze strijd zonder hen begonnen? Ze namen het hem zeer kwalijk. De 
vertaling NBG spreekt van verwijten. Een verwijt is iemand van een tekortkoming de schuld 
geven of iets voorhouden wat geen zaak van schuld is.  
 
God zelf heeft Gideon, een eenvoudige man uit de wat minder op de voorgrond tredende stam 
Manasse uitgekozen om zijn volk van de onderdrukkers te bevrijden. Kennelijk zat dit de 
mensen van Efraïm dwars, mogelijk omdat de Here toch in eerdere situaties duidelijk hun 
stam naar voren had geschoven als de strijders voor het beloofde land (Joz.16:4-10 vgl. Gen. 
48:14). Jozua, de opvolger van Mozes, onder wiens leiding Israël het beloofde land had 
ingenomen, kwam uit de stam Efraïm. Het grondgebied van Efraïm in het centrale bergland 
was een van de weinige streken waar de verovering wat meer compleet was geweest. Dankzij 
hun centrale positie waren de Efraïmieten bewaard gebleven voor menige inval van Israëls 
vijandige buren. Efraïm had zich daardoor veel beter als volk (met leger) kunnen opbouwen 
als de andere stammen van Israël. De twee voornaamste heiligdommen in de Richterentijd 
(Bethel en Silo) lagen binnen Efraïms grenzen, wat het prestige van het volk ongetwijfeld 
verhoogde.  
 
De moeite tussen Efraïm en Manasse was al heel oud. Zij waren beiden zonen van Jozef, die 
bij de zegen van aartsvader Jacob al te horen hadden gekregen dat de een de ander 
overvleugelen zou. Efraïm had van Jacob het eerstgeboorterecht gekregen (Gen.48:4vv;19). 
Ze waren eens een eenheid geweest, de stam Jozef, die inderdaad pas later uiteenviel 
(Gen.49:22vv. en Deut.33:13vv.). De rivaliteit en jaloezie van Efraïm was de jaren door 
gebleven en zou alleen maar erger worden (Richteren 12). Wat geprofeteerd was, is 
uitgekomen, maar niet altijd als een zegen! 
 
Als het zo door mij geconcludeerde vermoeden juist is en hoogmoed en jaloersheid de reden 
gevormd hebben van Efraïms grote mond tegen Gideon, dan leren we hier een wijze les. 
Namelijk dat niemand zich trots moet verheffen wanneer God hem ooit geroepen heeft, omdat 
de Here op een later moment wel weer een ander kan verkiezen om zijn werk uit te voeren. 
Dat mensen uit de stam Efraïm dit niet konden velen, heeft geleid tot dit wangedrag dat 
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zonder twijfel ons als een waarschuwing in de oren moet klinken. Het gaat hier in 
nieuwtestamentische termen om een vleselijke ruzie ‘wie van hen de eerste (en de meeste) zal 
zijn’ (vgl. Mar.9:33-38).  
 
Het antwoord van Gideon is wijs, want zachtmoedig (vgl. Spr.15:1). Hij had natuurlijk 
kunnen reageren met: Ik ben door God geroepen en waar bemoeien jullie je mee. Ook had hij 
kunnen zeggen: Jullie hebben formeel gelijk (hij had volgens de afspraken bij zo’n 
overweldigende vijand alle stammen moeten mobiliseren), maar jullie gebruiken voor je na-
ijver een geestelijk argument en dat is onjuist. Gideon gaat echter niet op die manier op de 
kwestie in, maar stelt zoals ze werkelijk is. Hij maakt gebruik van een aardige beeldspraak: 
bij het oogsten halen we het meeste binnen en bij de nalezing de kleine restjes. God gaf nu 
aan jullie, Efraïm, in de nalezing meer oogst dan aan dat kleine legertje van Abiëzer (hij 
noemt niet zijn eigen naam, maar die van zijn familie, de kleinste in Manasse, vgl. 6:15) dat 
de strijd begon. Maar ze moeten toch wel bedenken dat de eer van de overwinning aan God 
toekomt (Ri.8:3).  
Hieruit valt veel te leren met betrekking tot conflictbeheersing: 1. Noem de feiten en bedek ze 
niet. Stel de kwestie zo zuiver mogelijk. 3. Trek je niet terug op formele zaken, weiger te 
twisten over menselijk prestige maar geef God in de oplossing de eer! 4. Pas op dat door 
broedertwist de eigenlijke vijanden niet ontkomen! 
 
Uit het vervolg is gebleken, zoals ik in de preek heb toegelicht, dat ook een wijs en gelovig 
man als Gideon nog ernstig heeft kunnen struikelen en falen. Wie staat, ziet toe dat hij niet … 
 
De reformatie van een volk is geen familiezaak 
‘Toen zei Gideon: dat waren mijn volle broers, de zonen van mijn eigen moeder’ (8:19).  
Hier gaat Gideon van de uitredding door God een persoonlijke zaak maken. Hij interesseert 
zich aan het eind van deze geschiedenis alleen voor zijn broers en vergeet dat hij richter, dus 
rechter is en geen bloedwreker. Hij had die Midjanitische koningen in ieder geval moeten 
doden, want dat was Gods opdracht geweest, omdat zij een gruwel voor God waren. We 
weten niet of Gideons broers door een gemene moord of in oorlogsgeweld gedood zijn. Toch 
gedraagt Gideon zich tegenover deze koningen alsof zij zijn broers moedwillig vermoord 
hadden en hij nu als bloedwreker van zijn broers moet optreden. Hiermee wijkt Gideon van 
zijn eigenlijke opdracht af. Hij betrekt bij de hervorming van zijn eigen volk en het geestelijke 
reveil nu een familieaangelegenheid (hoe indrukwekkend ook). Door dit te doen, laat hij de 
draad van de reformatie van Israël uit zijn handen glippen. Hij was immers door God in Israël 
als richter geroepen en uit die hoofde moest hij optreden met het zwaard van God tegen 
vijanden van God. Wat hij nu doet, verduistert Gods verlossingswerk door persoonlijke 
wraakneming. Gideons enorme boosheid is te begrijpen, maar fout. De vraag hoe die op 
Tabor gedode mannen eruit zagen is al fout (vs.18)! Niet elke vraag is goed. Dit is er een die 
voortkomt uit een bittere wraakstemming. Deze gedode mannen zijn immers naar het 
gelijkheidsbeginsel onder Gods volk evenzeer Israëliet als al die andere gedode mannen. 
Iedere Israëliet is kostbaar in Gods ogen, ook al hechten wij mensen meer waarde aan de ene 
dan aan de andere mens. De Here Jezus geeft ons daarin het goede voorbeeld: wie aan een van 
deze kleinen (discipelen) een beker koud water geeft, geeft die beker aan Hem (Mat.10:42)! 
O, wat moeten wij oppassen dat het motief voor onze activiteiten in Gods koninkrijk, dus ook 
van ons werken in de gemeente, goed en zuiver is.  
 
Het vervolg van deze geschiedenis is al even beschamend. Om de overwonnen koningen een 
zo groot mogelijke smaad aan te doen, draagt Gideon zijn nog jonge zoon Jeter op deze beide 
hoofdmannen te doden. Deze durft het niet. De vijanden krijgen zo het laatste woord. Als 
Gideon hen tenslotte zelf gedood heeft, eigent hij zich de gouden of zilveren maantjes van 
hun kamelen als een oorlogstrofee toe. Wat moet een man van God met zulke naar afgoden 
verwijzende sieraden? Verdrietig om te zien hoe het bij Gideon nu van kwaad tot erger gaat… 


