
God roept

Toen verscheen de Engel van de HEERE aan hem en zei tegen hem: de HEERE is met u, strijdbare 
held (Richt. 6:12).

Gideon dorst tarwe bij de wijnpers. Angstig om gezien te worden door die meedogenloze Midianieten. 
Een primitief gedoe: op deze manier dorsen. Het tekent ons de beklemming die er over het volk Israël 
van toen lag. De angst voor de Midianieten zat er diep in.
En dan is daar ineens die vreemdeling, die Gideon groet met: De HEERE is met u, strijdbare held!  
Strijdbare held. En dan moet je daar net uit bangheid clandestien aan het dorsen zijn. Gideon was ook
moedeloos. Moedeloos over de toestand in Israël. ‘Hoe moet het allemaal nog goed komen?’ De nood
wordt al maar groter!
Herkennen we in Gideon iets van onszelf? Van uw eigen leven? Wat zegt Gideon?
Mijn geslacht is het armste in Manasse en ik ben de jongste in mijn familie. Misschien voelt u zich ook 
weleens zo? Daarbij: wat moet het toch worden met ons land en met de kerk, de gemeente, met de 
(klein-)kinderen? De nood is zo groot en de vijanden zo machtig! Satan gaat maar rond als een 
briesende leeuw, zoekend wie hij maar kan verslinden. En dan dat nare verdorven ik van me. Wat 
moet het dan worden? U staat voor  een verloren zaak. Door eigen schuld. Zélf de Heere verlaten. In 
die situatie zegt de Heere Jezus hier (er staat immers de Engel van de HEERE): De HEERE is met u, 
strijdbare held. 
Je zou toch zeggen: hier is geen zalf meer aan te strijken. Israël verhardt zich voor de zoveelste maal 
en dan zeggen ze nog –bij monde van Gideon–: het ligt niet aan ons maar aan de Heere, Die ons 
vergat!
Maar dan zó behandeld te worden dat er een nieuwe richter geroepen wordt. Dat is een mysterie. Dat 
is nu God in Zijn verkiezende zondaarsliefde, niet grillig maar eindeloos in Zijn erbarming en 
onbegrijpelijk in Zijn genade! Zonder verdienste aan onze kant. Zo kiest God voor Gideon. Wie ben ik?
Geschiktheid bij ons? Nee, en het komt ook helemaal niet gelegen. Hier is dan ook sprake van 
eindeloze erbarming. Daar vestigen we onze hoop op. Dat geeft grond onder de voeten. Daar putten 
we moed uit. Want zo handelt de Heere toch altijd?!
Zou Gideon niet vreselijk verwonderd en verbaasd zijn geweest? Wat zegt die man nu toch? Dat de 
Heere met hem is? En dat hij een strijdbare held is? Ja, als het mensenwoorden waren mochten er 
wel een paar vraagtekens gezet worden. Maar nu zegt de Heere het Zelf. En dan is het zo. Als de 
Heere ons zegt: strijdbare held, dan ben je dat! Niet uit jezelf maar door de kracht van Gods Woord.
De Heere is met u, strijdbare held. Een Woord zó groot, zó wonderlijk, zó rijk, zó vol. En… dat de 
Heere dat laat weten aan mensen zoals wij! In de situatie waarin we ons nu bevinden. De 
coronavijand kreeg een groot en groeiend leger. U ziet nog andere vijanden? Hoor de Heere, Die u 
roept: Omdat Hij het zegt (en nergens anders om) bent u een strijdbare held. Nog wat: Ik ben met u. 
Gideon zegt: Daar zie ik niets van (zie vs. 13). U bent het misschien met hem eens? Maar, zo wordt 
de zichtbare werkelijkheid boven op het Woord van God gelegd in plaats van Gods Woord op onze 
werkelijkheid.
Hoor Gideon eens: ja, vroeger gebeurden er mooie dingen. Zoals bijvoorbeeld de verlossing uit 
Egypte. Maar nu heeft de Heere ons verlaten. Wat klinken Gideons woorden somber en moedeloos. 
Gideon merkt Gods nabijheid niet meer op. De Heere leek zo ver.
In Gideons klacht horen we niet wat we zo graag hadden gehoord: namelijk besef van schuld. Hij zegt 
niet: Wij hebben de Heere verlaten. Hij zegt het net andersom: De Heere heeft ons verlaten. Wil de 
Heere door zo iemand grote dingen doen? Zo iemand als Gideon? Zo iemand als u en jij? Geloof het: 
de HEERE is met u, strijdbare held. Met de roepende God zal het kunnen.
God roept u en jou. Dat doet Hij op allerlei manieren. Soms in een schokkende gebeurtenis. Ook bij 
een gevoelig verlies van een dierbare. Maar eveneens als de kerkklok luidt. En in de 
Woordverkondiging worden we geroepen. Als we in dit seizoen uitgenodigd worden voor allerlei 
samenkomsten in de gemeente zijn er roepstemmen naar ons. Zullen we de Heere niet laten roepen?!
Wat dan? Komen als Hij roept! En ook gaan roepen! Roept Hem aan terwijl Hij nabij is!
Alleen nog dit. Bent u het ermee eens, dat als het nog goed komt met Gideon en met Israël, en met 
ons dat het dan wel genade is! Wat groot dat we een God van genade hebben! En dat we de genade 
van God mogen kennen. Dan mogen we ook nu nog met verwachting leven! Zelfs in de barre 
werkelijkheid van vandaag. Want er mag rijke  verwachting zijn van Israëls God. Van Gideons God. 
Die bij de doop beloofde onze God te willen zijn!
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