
Gemeente van Christus, 
 
Is God nog wel met zijn volk bezig? 
 
In de bewogen geschiedenis van het volk Israël is dat een levensgrote vraag. Er zijn tijden dat Zijn 
Naam “Ik zal er zijn”,  meer dan waar wordt. Dat er uitzicht is op een vrij, vredig en vreugdevol 
bestaan, waar Hij het volk heen leidt. 
 
Maar er zijn ook periodes dat de vrijheid bedreigd wordt. Dat vijandschap de levensruimte inperkt, 
en het zelfs zover komt dat men de grond onder de voeten verliest en als balling moet leven in een 
vreemd en overheersend land. 
 
Dan is de vraag onontkoombaar. Is God er nog wel? Geldt die belofte nog van uittocht uit een leven 
dat geen leven is en intocht in een land waar het is zoals het is bedoeld? Een beloofd land? 
 
In de Joodse boeken van de Bijbel wordt die vraag beantwoord door verhalen te vertellen. Verhalen 
die soms klinken als ‘Er was eens’, maar die veel meer zijn dan dat. Verhalen die lijken op een oud 
volksverhaal, maar die tegelijkertijd iets zeggen over de Eeuwige. En over zijn mensen. 
 
 
Het verhaal van Gideon is zo’n verhaal. Ik had het eerlijk gezegd nog nooit echt gelezen, hoewel hij 
toch een bekende richter is. Eén van degenen over wie uitgebreid verteld wordt in de rij van leiders 
na de intocht in het land.  
 
Het begint op een dieptepunt. Dat deel van het verhaal werd hier vorige week verteld. De 
Midjanieten plunderen het land zeven jaar lang, en de Israëlieten worden teruggedreven naar 
schuilplaatsen. De leefbaarheid staat verregaand op het spel. 
 
In die situatie wordt Gideon aangewezen om het volk te bevrijden. Hij is degene in wie de vraag of 
God er nog wel is een andere invalshoek krijgt.  
 
Kevissimo, een mixed-media artiest, laat de scene waarmee de schriftlezing van vanmorgen opent 
herleven door Gideon af te beelden met een enorme hamer. Gideon, de hakker betekent zijn naam, 
neemt een verwoestende houding aan. Dat is nou niet meteen een geruststellend begin…  
 
Maar wat mij erin raakte, is wát hij verwoestte en omhakte. Vandaar de afbeelding. Het is het altaar 
van zijn vader. Het altaar voor Baäl, de mannelijke godheid. En de asjerapaal daarnaast, die staat 
voor de vrouwelijke godheid. En het is de stier van zijn vader die hij zal offeren. 
 
Ik moest denken aan Abram, die helemaal aan het begin van de geschiedenis van de Israëlieten 
wegtrekt uit zijn familie, die achterlaat wat vertrouwd was en zekerheid gaf om een nieuwe weg te 
gaan in vertrouwen op de Eeuwige. 
 
Gideon haalt neer wat blijkbaar voor zijn vader heilig is. Scherper kon men niet zeggen dat het onheil 
dat het volk had getroffen te maken had met heilloze keuzes. Dat goede leven in een land waar 
vrijheid heerst, dat is er niet als men kiest voor het aanbidden van de vruchtbaarheidsgoden. 
 
Er gebeurt hier dus nogal wat. Hier is een zoon die zich geroepen voelt om zijn eigen keuze te maken. 
En die zijn vader én zijn volksgenoten een ultiem signaal geeft dat dit nergens toe leidt, je hoop 
stellen op deze goden.   
 



Het is een terugkerend thema in Richteren. Waar zet je je kaarten op? Wat maakt vrij? Terugkijkend, 
al vertellend, heeft het volk Israël moeten erkennen dat het aanbidden van die goden hen verder van 
huis bracht. En men zag de strijd om en later het verlies van het land als gevolg daarvan. 
 
Wij zouden die rechtstreekse link tussen het je afkeren van God en de aanvallen van vijanden 
theologisch niet zo snel leggen. Maar dat maakt het thema niet minder actueel. Wat maakt werkelijk 
vrij? 
 
Ook in onze samenleving is het een hot issue. Wanneer leef je in een vrij land? Als je allemaal kunt 
doen wat je wilt, zonder restricties die je van buiten worden opgelegd? Als je de ruimte krijgt om je 
eigen religieuze regels te volgen, los van alle systeemdwang? Als niemand voor jou beslist? 
 
Vrijheid wordt verschillend gedefinieerd. Wellicht zal dat niet anders geweest zijn in de tijd dat de 
Israëlieten hun plek zochten in het voor hen nieuwe land, en in de terugblik op die tijd. Het boek 
Richteren met het verhaal van Gideon levert een bijdrage die daar richting aan wil geven. 
 
Wat níet vrij maakt, dat is duidelijk, is dit altaar voor Baäl en de Asjerapaal. Maar waarom? Veel 
Israëlieten, waaronder Gideons vader, hadden zich aangesloten bij de plaatselijke gebruiken. Zo’n 
altaar drukte uit dat de grond, de akkers, dit stuk land, aan Baäl toebehoorden. Hij was de heer van 
weer en wind en van de seizoenen, geloofde men. 
 
Daarmee stelde men hem niet naast, maar in de plaats van de Eeuwige, wiens nabijheid men had 
ervaren bij de uittocht uit Egypte en de tocht door de woestijn. Het is niet voor niets dat Gideon daar 
eerder aan is herinnerd: “Ik ben het die jullie uit Egypte heeft geleid, ik heb jullie verlost uit de 
slavernij”.  
 
Dat is het intro dat we ook terugvinden bij de tien geboden. Daar volgen tien richtlijnen om trouw te 
blijven aan God én recht te doen aan je medemens. Tien richtlijnen om vrijheid invulling te geven. 
 
Het helpt om die invulling ook hier op de achtergrond mee te laten spreken. Uiterlijk lijkt het 
misschien te gaan om een concurrentiestrijd tussen twee goden. Het gaat echter om veel meer dan 
dat. Om een vorm van godsdienst die zich niet alleen concentreert op aanbidding om vruchtbaarheid 
af te smeken, maar op een samenleving waarin je alleen vrij bent als de ander dat ook kan zijn. 
 
Je wordt pas echt vrij, verbeeldt Gideon met zijn hamer, als je je perspectief niet laat verengen. Als 
wat je gelooft ook te maken heeft met hoe je samenleeft. Als jouw vrijheid geen vrijbrief is, maar een 
opdracht om erover na te denken hoe je je tot God en je medemensen verhoudt. En als je beseft wat 
de impact van jouw keuzes is op anderen. 
 
 
“Is God nog wel met zijn volk bezig?” 
 
Het antwoord zit in een verhaal van één man die radicaal breekt met wat daaraan tegengesteld is. 
Moedig, maar tegelijkertijd ook bang voor de reactie van zijn familie en zijn stadsgenoten. Dat maakt 
de geweldenaar plotseling menselijk… 
 
In de Bijbel zijn het vaak enkelingen die uittrekken en een nieuwe weg opgaan, met de zegen van de 
Eeuwige. Mensen als Abram die op zoek gaan naar een plek waar die zegen regeert, en die met 
vallen en opstaan leren hoe God er is. 
 
Ook Gideon zal niet heilig blijken. Maar hier is hij degene die als leider een andere richting aangeeft. 
Daarvoor verwoest hij wat zijn vader aanbidt. De spanning wordt opgevoerd, want hoe reageert die? 



Het is of de lezer van latere tijd hier heel direct gevraagd wordt naar zijn, naar haar reactie. Waar kies 
jij voor?  Laat je je corrigeren?  
 
Ontroerend is de reactie van vader Joas. Daar kan iedere ouder, iedere oudere, iets van leren: hij laat 
zijn zoon niet vallen. Hij staat voor hem in, ook al zal hij diens daad niet meteen begrepen hebben. 
Hij beschermt hem. 
 
Het is nog niet zo dat hij even radicaal het roer omgooit, maar in zijn reactie horen we al wel de 
ironie. Want zouden ménsen goden moeten verdedigen? Kunnen die dat niet zelf? Zouden mensen 
in naam van een god moeten doden wie hen beledigen? Is zo’n god niet groter dan dat? 
 
Zo maken Gideon en zijn vader samen  een opening naar een toekomst waarin het volk de kans krijgt 
om terug te keren tot het geloof in een God die niet alleen de vruchten geeft op het veld, maar die 
zicht geeft op het goede leven en samenleven. Die er is doordat mensen er voor Hem en voor elkaar 
zijn.  
 
 
Daarvoor moet echter nog wel de strijd worden aangegaan. Want de tegenmacht, in dit geval 
Midjan, van het goede leven is sterk. Zeven jaar lang al. Ook dat is een terugkerend thema in 
Richteren,  uit een tijd dat men ook daadwerkelijk bedreigd werd. 
 
Waar is God dan? Er volgt een wonderlijk, bijna magisch verhaal over een wollen vacht en dauw. De 
angstige held durft het niet aan als hij niet zeker weet dat de Eeuwige er is. Daarvoor heeft hij zelfs 
een dubbel teken nodig. 
 
Het is Israëls manier om te vertellen dat God er wel degelijk is, steeds weer. In een mens die zich 
geroepen weet en voor Hem durft te kiezen. In een volk dat de verhalen van uittocht en intocht blijft 
vertellen en de lessen daaruit iedere keer opnieuw probeert te leren. In vallen en toch weer opstaan. 
In je afwenden en toch weer terugkeren. In het volhouden van de hoop.  
 
Verhalen zijn het die ons uitnodigen om erover na te denken waarop wij ons vertrouwen stellen. Wat 
ons bindt en misschien teveel in beslag neemt. En hoe wij ons bestaan zo vormgeven dat we God niet 
buitensluiten, maar leven in de vrijheid die Hij schenkt. Amen 
 
 
 
 
 
 
 


