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Nadat Jozua
gestorven is, zijn

de mensen in Israël
God ongehoorzaam

geworden en verdwijnt
God uit hun leven.  God 

laat de Midianieten 
daarom de 
gewassen en de

huizen

van Israël vernietigen.  
De Israëlieten wonen 
in grotten die dienen 
als schuilplaats.



Er is één Israëliet, Gideon, die 
een geheime plek heeft waar

tarwe groeit.  Gideon is 
bezig tarwe te kloppen in 
een kuip waarin anders

druiven tot sap worden
platgetrapt.  De kuip
staat onder een grote
boom.  De Midianieten
weten niet van de plek,   
maar God wel!  Hij

stuurt een
Engel met 

een boodschap
voor Gideon.



God wil dat Gideon zijn vaders gezinsaltaar van 
Baäl omverhaalt en een altaar voor de HEER 
bouwt.  Gideon is bang dat zijn plaatsgenoten
hem ervoor zullen doden, toch doet hij wat 
God hem bevolen heeft.



God wil dat Gideon het leger van Israël aanvoert 
tegen de invallende Midianieten.  Gideon is bang.  
Hij vraagt God om een teken, opdat hij weet dat 
God met hem is.  Gideon legt een wollen vacht op 
de grond.



"Als U mij
werkelijk wilt 
gebruiken
om Israël te
verlossen
zoals U hebt
beloofd, 

geef mij dan dit
bewijs.  Als morgenochtend
de vacht nat is van de dauw, 

maar de grond overal droog, dan weet ik
dat U mij zult helpen", bidt Gideon. 's Morgens is 

de grond droog, maar DE VACHT IS DRIJFNAT!



Gideon twijfelt nog steeds.  Nu 
vraagt hij God of de grond nat mag 
zijn van de dauw, maar de wollen 
vacht kurkdroog.  De volgende 
ochtend is de grond nat van de dauw, 

maar DE VACHT IS DROOG!



Gideon verzamelt een leger van 32.000 
mannen, maar God wil er slechts 300 gebruiken.  
De Israëlieten mogen later niet kunnen zeggen 
dat ze zichzelf bevrijdt hebben.  God alleen 
is de Verlosser van Israël.



God weet dat Gideon nog bang is.  God stuurt hem 
in het geheim naar het kamp van de Midianieten.  
Gideon hoort daar een soldaat vertellen over een 
vreemde droom.  De Midianiet droomde van een 
groot gerstebrood die tegen een tent van de 
Midianieten rolt waarna de tent instort.



De andere wacht antwoordt: "Dat kan maar 
één ding betekenen!  De Israëliet Gideon 
de zoon van Joas, zal ons aanvallen en God 
zal ons en onze bondgenoten in zijn handen
laten vallen!"  Nu weet Gideon dat God hem 

de overwinning zal geven.



Gideon valt 's nachts 
aan.  Hij geeft iedere 
soldaat een hoorn en 
een aardewerken kruik 
met daarin een fakkel 
verborgen.  Ze 
omsingelen het leger 
van de Midianieten.



Op het signaal van Gideon blazen de soldaten op 
hun hoorns en slaan ze de kruiken kapot zodat de 
fakkels hoog opvlammen.  Wat een kabaal en paniek!  
De geschrokken Midianieten weten niet hoe snel 
ze moeten vluchten.



Na deze grote overwinning vragen de Israëlieten
of Gideon hun leider wil worden.  Maar Gideon geeft
als antwoord: "Noch ik, noch mijn zoon zal uw leider
zijn.  De HEER is uw Leidsman!"  Hij weet dat alleen

God het   
recht
heeft over 
mensen te
regeren.



"Gideons Kleine Leger" 

is een verhaal uit de Bijbel,  

het staat in 

Rechters 6-9

"Door te luisteren naar Uw woord, komt 
er licht en duidelijkheid in mijn leven." 

Psalm 119:130
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Dit verhaal uit de bijbel vertelt ons over onze God, die 
ons geschapen heeft en die wil dat wij Hem kennen.

God weet dat wij verkeerde dingen hebben gedaan.  Hij
noemt dat zonde.  Het gevolg van de zonde is de dood, 
maar God houdt zoveel van ons dat Hij zijn Zoon Jezus
gezonden heeft, om te sterven aan het kruis en zo de 
gevolgen van onze zonden te dragen.  Jezus werd weer

levend en ging naar de hemel!  Als je in Jezus gelooft en
aan Hem vraagt je zonden te vergeven, dan zal Hij dit

doen.  Hij zal komen en voortaan in jouw hart leven en jij
zult voortaan met Hem leven.

Als je je zonden de rug toe wilt keren, zeg dan het 
volgende tot God: Lieve God, ik geloof dat Jezus voor mij

gestorven is en nu weer leeft.  Kom alstublieft in mijn
leven en vergeef mijn zonden, zodat ik nieuw leven ontvang
en op een dag voor altijd met U samen kan zijn.  Help mij

te leven voor U als uw kind.  Amen.  Lees de bijbel en
spreek met God iedere dag! Joh. 3vs16
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