
Les 18: Gideon 
Voorbereide leeswerk vir die aanbieder 

Rigter 6 – 8 

Hulpmiddels vir die aanbieder tydens die aanbieding van die les 

Spookasem 

Lesinhoud 

Die Midianiete het die Israeliete baie sleg behandel en daarom het van die Israeliete 

op weggesteekte plekkies, soos grotte en hoog in die berge, gaan woon. Joas se seun, 

Gideon, was besig om koring uit te slaan toe die Engel van die Here aan hom verskyn 

en sê: “Die Here is by jou, dapper man!” Gideon was glad nie so seker dat hy ‘n dapper 

man was nie! Die Engel sê toe vir Gideon om die Israeliete te gaan red uit die mag van 

die Midianiete sodat die volk nie meer so onder verdrukking sou lewe nie. Gideon kon 

nie glo wat hy hoor nie. Hy het uit ‘n baie arm gesin gekom en was die onbelangrikste 

van al Joas se kinders. Hy vra die Engel toe vir ‘n teken om te weet of die boodskap 

regtig van God af kom.  

Gideon het daarna ‘n offer voorberei (‘n bokkie en brood) en dit voor die Engel 

neergesit. Die Engel raak toe met die punt van ‘n stok aan die offer en daar het vuur 

uit die rots gekom en die vleis en die brood is opgebrand. Gideon het toe sy teken 

gehad. Die Here het vir Gideon gesê om Baäl se altaar af te breek en in die plek daarvan 

‘n altaar vir die Here te bou, met ‘n bul as brandoffer. Gideon het dit in die nag gedoen 

omdat hy bang was vir die reaksie van sy pa en die mense van die stad. Toe die mense 

die volgende dag vra: “Wie het dit gedoen?” het iemand verklap dat dit Gideon was. 

Die mense van die stad was so woedend dat hul god afgebreek is, dat hulle vir Gideon 

wou doodmaak. Gideon was nog steeds nie oortuig dat God hom wou gebruik nie, 

veral omdat so baie mense nou vies was vir hom. Hy vra toe of God vir hom nog ‘n 

teken kan gee.  

Hy sou ‘n stukkie vel met wol aan, op die dorsvloer neersit en dan moes daar die 

volgende oggend dou op die wol wees, maar niks op die grond nie. Dit het net so 

gebeur. Die  



volgende oggend was die grond kurkdroog, maar die wol was so nat dat Gideon ‘n 

bekervol water daaruit kon druk. Glo dit of nie, maar Gideon twyfel toe nog steeds. Hy 

sê weer: “Here, moet asseblief nie kwaad word vir my nie, maar ek wil nog een teken 

hê. Ek gaan weer die wol uitsit, maar hierdie keer moet die grond nat wees en die wol 

moet kurkdroog bly.” Daardie nag het God dit so laat gebeur. 

Gideon was toe gereed om met al sy soldate teen die Midianiete op te trek. Maar God 

sê toe: “Die Israliete sal nie die eer aan My gee as daar so baie soldate is nie. Sê vir die 

soldate wat bang is vir oorlog, hulle kan maar huis toe gaan.” Altesame 22 000 soldate 

is toe terug na hul huise toe. Maar God het gevoel dat daar nog steeds te veel soldate 

was.  

Hy sê toe verder vir Gideon: “Vat die soldate af water toe. Elkeen wat kniel en met sy 

hand water skep om te drink, moet jy kies. Los die wat plat gaan lê en water drink soos 

die diere.” Nou het daar net 300 man oorgebly. Gideon het die 300 soldate in drie 

groepe verdeel. Elke man het ‘n ramshoring en ‘n fakkel wat binne in ‘n leë kruik 

versteek was, gekry. Toe het hulle stilletjies in die nag die kamp van die Midianiete 

omsingel. Toe Gideon die teken gee het almal op hul ramshorings geblaas en hul 

fakkels uigehaal. Die hele kamp van die Midianiete het begin skreeu en 

weggehardloop. Hulle het gedink hulle is omring deur ‘n magdom soldate. God het 

Gideon en die Israeliete gehelp soos Hy belowe het. 

Vragies vir slim oortjies 

•  Watse teken vra Gideon van God se engel? 

•  Wat het Gideon skelm een nag gaan doen? 

•  Hoe het Gideon 300 soldate uitgekies? 

Waar pas GIDEON in op ons Odos-pad? 

Pak al jou kaarte van die begin van die jaar af uit en sit Gideon se kaartjie in waar hy 

pas. 

Besprekingspunte 

Gideon het homself gesien as ‘n arm, bangerige ou, maar God het hom gesien as ‘n 

dapper man. 



•  Dink jy ‘n mens moet ryk of belangrik wees om vir God te werk? 

•  God sien ons anders as wat ons onsself sien. Dink jy hierdie stelling is waar? 

•  Hoe dink jy sien God jou? Hierdie vraag hoef jy nie te antwoord nie. Maak net 

jou ogies toe en dink daaroor. 

Lewensles 

God het van ‘n bangerige ou soos Gideon, ‘n held gemaak. God kan ons ook verander 

om vir Hom dapper te wees. 

Ons gebed vir vandag 

Here Jesus, ons wil vandag bid vir alle lande waar daar oorlog is. Verander mense se 

harte sodat hulle vrede sal begeer. Ons bid ook vir ‘n einde aan die geweld in ons eie 

land. Amen 

Idees vir VET pret 

Spookasem (wat die kinders kan herinner aan die wol vlies wat Gideon neergesit het 

vir die teken van die dou). 

Vers vir die week 

Rigters 6: 12 

“Die Engel van die Here het aan hom verskyn en vir hom gesê: “Die Here is by jou, 

dapper man!” 

Net vir die lekker 

Die kinders moet elkeen ‘n skoen uittrek. Juffrou gee nou skelmpies ‘n verskillende 

skoen aan elke maatjie. Binne 1 minuut moet elkeen dan probeer om die eienaar van 

die skoen in jou hand op te spoor. Voordat jy jou skoen weer mag aantrek, moet jy en 

die maat eers iets oor julself vir mekaar vertel. Iets wat julle dink niemand van julle 

weet nie. 


