GIDEON
In het eerste glas-in-loodraam op het priesterkoor staat een gedeelte van het verhaal over Gideon
afgebeeld. Gideon was één van de grote rechters van Israël. Toen de Israëlieten zich van de Heer
hadden afgekeerd waren ze zeven jaar lang overgeleverd aan de willekeur van
de Midjanieten. Deze vielen regelmatig het land binnen en verwoestten het,
zodat de Israëlieten tot grote armoede en hongersnood waren gebracht.
Onder druk van de vijand begonnen de Israëlieten de Heer aan te roepen.
Toen richtte de Heer zich tot Gideon en zei: "Trek op tegen de Midjanieten! U
bent sterk genoeg om Israël uit hun macht te bevrijden. Ik ben het die u zend".
Maar Gideon wilde een teken dat hij inderdaad met de Heer had gesproken en
vroeg Hem niet weg te gaan vóórdat hij de Heer een geschenk had
aangeboden. Gideon ging naar huis en maakte een geitebokje klaar en enkele
ongezuurde broden. Hij legde deze geschenken op een rotsblok waaruit toen
een vuur laaide dat het vlees en de broden verteerde. Hierop begreep Gideon dat hij met de Heer
had gesproken.
Vervolgens droeg de Heer Gideon op om de Midjanieten aan te vallen en te verdrijven. Met zijn leger
van 32.000 man trok hij op tegen 150.000 Midjanieten, maar de Heer zei tegen Gideon: "Uw leger is
te groot". Uiteindelijk werd het leger teruggebracht tot slechts 300 man, zodat iedereen kon zien dat
het de Heer was die de Israëlieten bevrijdde. Met dit kleine leger voerde Gideon een
verrassingsaanval uit. Hij gaf elke soldaat een ramshoorn en een lege kruik met een fakkel erin. Het
leger omsingelde 's nachts in stilte de Midjanieten en op Gideons teken bliezen de soldaten op de
ramshoorn en sloegen hun kruik stuk, in de linkerhand hielden ze hun fakkel en in de rechterhand de
ramshoorn waarop ze bliezen. In paniek gingen de Midjanieten elkaar te lijf en sloegen uiteindelijk op
de vlucht. Zo overwon het kleine leger van Gideon met behulp van de Heer de Midjanieten.
Aan dit verhaal is de Nederlandse uitdrukking "een Gideonsbende" ontleend. Hieronder verstaat men
een kleine groep strijdbare en actieve personen die als voorhoede van een grotere groep optreedt.
(Foto: Gideon in koorraam 1 van onze kerk)
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