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Members In Christ Church of Zimbabwe

Bladsy 6

17 Die God van hierdie volk Israel het ons voorouers uitverkies, en het hulle tydens hulle
verblyf as vreemdelinge in Egipteland tot 'n volk verhef, hulle met 'n uitgestrekte arm daar
uitgelei, 18 en hulle ongeveer veertig jaar lank in die woestyn verduur. 19 In die land
Kanaän het Hy sewe nasies uitgedelg en hulle land as erfdeel aan ons voorouers gegee. 20
Dit het ongeveer vierhonderd-en-vyftig jaar geduur. En daarna het Hy rigters gegee, tot by
die profeet Samuel. 21 Hierna het hulle aangedring op 'n koning... (Hand 13)

Members In Christ Church of Zimbabwe

Bladsy 7

Die siklusse
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Bladsy 8

2 1 Die Engel van die Here het van Gilgal af opgegaan na Bogim en gesê: “Toe Ek
julle uit Egipte laat optrek het en julle gebring het na die land wat Ek met 'n eed aan
julle voorvaders beloof het, het Ek gesê, ‘Ek sal nooit my verbond met julle verbreek
nie, 2 maar julle mag nie 'n verdrag sluit met die inwoners van hierdie land nie.
Hulle altare moet julle afbreek.’ Maar julle het nie na my stem geluister nie.
Waarom het julle so opgetree? 3 En Ek sê ook vir julle, ‘Ek sal hulle nie voor julle
uitdryf nie. Hulle gaan vir julle strikke word en hulle gode sal vir julle 'n valstrik
word.’ ” 4 Nadat die Engel van die Here hierdie woorde vir al die Israeliete gesê het,
het die volk hardop gehuil. 5 Hulle het daardie plek toe Bogim genoem, en daar vir
die Here offers geslag. (Rig 2:1-5)
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Bladsy 9

6 Josua het die volk weggestuur, en die Israeliete het elkeen na sy erfdeel gegaan
om die land in besit te neem. 7 Die volk het die Here gedien gedurende Josua se
leeftyd, en ook gedurende die leeftyd van die oudstes wat lank ná Josua nog geleef
het, hulle wat al die groot dade van die Here gesien het wat Hy vir Israel gedoen
het. 8 Josua, seun van Nun, die dienskneg van die Here het op die ouderdom van
honderd-en-tien jaar gesterf. (Rig 2:6-7)
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Bladsy 10

10 Nadat ook daardie hele geslag met hulle voorouers verenig is, het daar 'n ander geslag
ná hulle opgestaan wat nie die Here geken het, en ook nie die dade wat Hy vir Israel
gedoen het nie. 11 Die Israeliete het toe gedoen wat verkeerd is in die oë van die Here;
hulle het die Baäls gedien. 12 Hulle het die Here, die God van hulle voorouers, wat hulle uit
Egipteland laat wegtrek het, verlaat, en agter ander gode aangeloop, van die gode van die
volke wat rondom hulle was. Hulle het voor hulle in aanbidding neergebuig en die Here
uitgetart. 13 Hulle het die Here verlaat en Baäl en die Astartes gedien. (Rig 2:10-13)
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Bladsy 11

14 Die toorn van die Here het teen Israel ontbrand. Hy het hulle oorgelewer in die hand van
plunderaars, en dié het hulle geplunder. Hy het hulle oorgelewer in die hand van hulle
vyande rondom hulle. Hulle kon nie meer standhou voor hulle vyande nie. 15 In al die
veldtogte wat hulle onderneem het, was die hand van die Here teen hulle, ten kwade, net
soos die Here gesê het, ja, net soos die Here vir hulle gesweer het. (Rig 2:14-15)

Members In Christ Church of Zimbabwe

Bladsy 12

Maar wanneer die nood vir hulle op sy hoogste was, 16 het die Here rigters laat
opstaan. Hulle het die volk dan verlos uit die hand van dié wat hulle geplunder het...
18 Wanneer die Here vir hulle rigters laat opstaan het, was die Here met die rigter,
en het Hy hulle verlos uit die hand van hulle vyande solank die rigter geleef het. Die
Here het hulle immers jammer gekry vanweë hulle gekreun oor dié wat hulle verdruk
en onderdruk het. (Rig 2:15-18)
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Bladsy 13

19 Maar wanneer die rigter sterf, het hulle nog meer ontaard as hulle ouers deur
agter ander gode aan te loop, hulle te dien en voor hulle in aanbidding te buig. Hulle
het nie enige van hulle dade en hardnekkige optrede laat vaar nie. (Rig 2:19)
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Die God wat toets
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Bladsy 15

20 Dan het die toorn van die Here teen Israel ontbrand, en Hy het gesê: “Omdat
hierdie nasie my verbond wat Ek hulle voorvaders opgelê het, oortree het, en nie na
my stem geluister het nie, 21 sal Ek ook nie voortgaan om enigiemand voor hulle te
verdryf nie – nie enige van die nasies wat Josua laat oorbly het toe hy dood is nie – 22
om Israel sodoende deur hulle te toets: Gaan hulle by die Here se paaie hou deur
daarop te loop soos hulle voorouers daarby gehou het, of nie?” (Rig 2:20-22)
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Bladsy 16

1 Dit is die nasies wat die Here met rus gelaat het, om Israel deur hulle te toets
... 4 Hulle was daar sodat die Hereb Israel deur hulle kon toets, om vas te stel of Israel
die gebooie van die Here wat Hy hulle voorouers by monde van Moses beveel het,
sal gehoorsaam. (Rig 3:1,4)
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Die God wat reageer
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Bladsy 18

7 Die Israeliete het gedoen wat verkeerd is in die oë van die Here. Hulle het die Here
hulle God vergeet en die Baäls en asjeras gedien. 8 Toe het die toorn van die Here
teen Israel ontbrand... 9 Toe het die Israeliete na die Here om hulp geroep. Hy het 'n
verlosser vir die Israeliete laat opstaan, wat hulle verlos het. Dit was Otniël...
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Bladsy 19

6 Die Israeliete het weer gedoen wat verkeerd is in die oë van die Here. Hulle het die
Baäls en die Astartes gedien, en ook die gode van Aram, van Sidon, van Moab, van
die Ammoniete en van die Filistyne. Hulle het die Here verlaat en Hom nie gedien nie.
7 Die toorn van die Here het teen Israel ontbrand, en Hy het hulle oorgelewer in die
hand van die Filistyne en die Ammoniete. 8 Hulle het in daardie jaar die Israeliete
begin vernietig en verdruk. (Rig 10:6-8)
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Bladsy 20

10 Die Israeliete het toe na die Here om hulp geroep: “Ons het teen U gesondig, want
ons het ons God verlaat en die Baäls gedien.” 11 Maar die Here het vir die Israeliete
gesê: “Het Ek julle nie verlos van Egipte, van die Amoriete, die Ammoniete en die
Filistyne nie? 12 Die Sidoniërs, die Amalekiete en die Midianiete het julle verdruk, en
toe julle na My om hulp roep, het Ek julle uit hulle hand verlos. 13 Maar júlle het My
verlaat en het ander gode gedien; daarom gaan Ek julle nie weer verlos nie. 14 Gaan
dan, roep om hulp na die gode wat julle gekies het; laat hulle julle verlos in julle tyd
van nood.” ... 16 Hulle het toe die vreemde gode tussen hulle verwyder en die Here
gedien; en Hy kon toe nie meer Israel se swaarkry verduur nie. (Rig 10:10-14,16)
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Bladsy 21

22 Ja, 'n Pasga soos hierdie is nie gevier sedert die tyd van die rigters wat Israel gerig
het nie, ook nie gedurende al die dae van die konings van Israel en die konings van
Juda nie. (II Kon 23)
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Die God wat die volk oorlaat aan hul sonde
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Bladsy 23

Members In Christ Church of Zimbabwe

Bladsy 24

5 Hierdie man, Miga, het 'n heiligdom gehad. Hy het 'n efod en huisgode gemaak en
een van sy seuns gewy, en dié het vir hom as priester opgetree. 6 In daardie tyd was
daar geen koning in Israel nie; elkeen het gedoen wat reg was in sy eie oë... 12 Miga
het die Leviet gewy en die jong man het vir hom 'n priester geword en in Miga se huis
gebly. 13 Miga het gesê: “Nou weet ek dat die Here vir my goed sal wees, omdat die
Leviet vir my 'n priester geword het.” (Rig 17)
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18 1 In daardie tyd was daar geen koning in Israel nie. En in daardie tyd was die stam
van Dan op soek na 'n erfdeel vir hulle om hulle te vestig. Want tot op daardie dag
het nog geen plek tussen die stamme van Israel as erfdeel aan hulle toegeval nie.
... 30 Die nakomelinge van Dan het die godsbeeld toe vir hulle opgerig. Jonatan, seun
van Gersom, seun van Moses, hy en sy seuns was priesters vir die stam van Dan tot
die tyd toe die land se mense in ballingskap gegaan het. 31 Hulle het Miga se
gesnede beeld wat hy gemaak het, vir hulle in stand gehou, so lank as wat die huis
van God in Silo was. (Rig 18)
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Bladsy 26

25 Die manne wou egter nie na hom luister nie. Toe gryp die man sy byvrou en stoot
haar na buite uit, na hulle toe. Hulle het haar verkrag en haar die hele nag lank, tot
die oggend toe, mishandel. Toe die dag breek, het hulle haar gelos. 26 Die vrou het
teen die oggend gekom en by die ingang van die man se huis waar haar man was,
inmekaargesak en bly lê totdat dit heeltemal lig was. 27 Toe haar heer die oggend
opstaan, die deure van die huis oopmaak en uitgaan om sy reis voort te sit, kyk, daar
lê die vrou, sy byvrou, by die ingang van die huis met haar hande op die drumpel! 28
Hy sê toe vir haar: “Staan op; ons moet gaan!” Maar daar was geen reaksie nie. Hy
laai haar toe op die donkie. Die man het toe gereedgemaak en na sy woonplek
vertrek. 29 Toe hy by sy huis aankom, vat hy 'n mes, pak sy byvrou beet en sny haar
op, ledemaat vir ledemaat, in twaalf stukke, en stuur haar deur die hele gebied van
Israel. 30 Elkeen wat dit gesien het, het gesê: “So iets het nog nooit gebeur nie en is
nog nooit gesien nie, van die dag toe die Israeliete uit Egipteland opgetrek het tot
vandag toe. Dink daaroor – maak 'n plan en praat!” (Rig 19)
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Bladsy 27

43 Hulle het Benjamin van alle kante aangeval, hulle onvermoeid agtervolg, en hulle
vertrap tot anderkant Gibea, tot aan die oostekant. 44 Daar het van die Benjaminiete
agttienduisend man geval, almal van hulle bekwame manne. 45 Hulle het
omgedraai, en na die woestyn, na die Rimmonrots, gevlug. Maar die Israeliete het
vyfduisend man wat nog op die paaie was, afgemaai. In die hakkejag tot by Gidom
het hulle tweeduisend man van hulle neergevel. 46 Almal uit Benjamin wat op
daardie dag geval het, was vyf-en-twintigduisend man, gewapen met swaarde, almal
van hulle bekwame manne. (Rig 20)
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Bladsy 28

23 Die Benjaminiete het toe so gemaak. Hulle het, volgens hulle getal, vroue
weggedra uit die dansers wat hulle gegryp het. Daarna het hulle weggegaan en
teruggekeer na hulle erfdeel. Hulle het die stede herbou en daarin gewoon...
25 In daardie tyd was daar geen koning in Israel nie; elkeen het gedoen wat reg was
in sy eie oë. (Rig 21)
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Lyne: Die God wat toets
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Bladsy 30

12 “ Moenie jou hand na die seun
uitsteek nie,” het Hy gesê, “en moenie
enigiets aan hom doen nie! Want nou
weet Ek dat jy vir God ontsag het. Jy
het nie jou seun, jou enigste, van My
teruggehou nie.” (Gen 22:12)
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27 “As toetser van silwer het Ek jou by my volk aangestel, as 'n versterkte stad, sodat jy
hulle optrede kan ken en toets. 28 Hulle is almal rebels, onversetlik – koper en yster!
Hulle gaan rond as kwaadstokers. Hulle almal is ontaard. 29 Die blaasbalk blaas; uit die
vuur kom lood ongeskonde. Tevergeefs word daar aanhoudend gesmelt; die slegtes
word nie afgeskei nie. 30 ‘Verworpe silwer’ word hulle genoem,Members
want die
Here
het of Zimbabwe
In Christ
Church
hulle verwerp.” (Jer 6)
Bladsy 32

2 Beskou dit as 'n groot vreugde, my broers, wanneer allerhande versoekings julle
oorval, 3 omdat julle weet dat, as julle geloof getoets word, dit volharding meebring. 4
Maar julle volharding moet tot volledige ontwikkeling kom, sodat julle volmaak en
sonder gebrek kan wees, en in geen opsig tekort skiet nie... 12 Gelukkig is die man wat
versoeking deurstaan, want as hy die toets slaag, sal hy die oorwinningskrans
van die
Members In Christ Church
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lewe ontvang, wat God beloof het aan hulle wat Hom liefhet. (Jak 1)
Bladsy 33

32 En wat moet ek nog meer sê? Want die tyd sal my ontbreek om te vertel van Gideon,
Barak, Simson, Jefta, Dawid, en ook van Samuel en die profete – 33 hulle wat deur
geloof koninkryke verower het, wat gedoen het wat reg is, wat beloftes verkry het, wat
die bekke van leeus toegestop het, 34 wat die geweld van vuur geblus, die skerpte van
Members
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die swaard ontvlug het, wat krag ontvang het in hulle swakheid,
wat magtig
het in oorlogvoering, wat slagordes van vreemdes afgeweer het. (Heb 11)
Bladsy 34

Lyne: Die God wat die volk oorlaat in hulle sonde
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Bladsy 35

47 Omdat jy nie die Here jou God met vreugde en 'n blye hart gedien het oor al die
oorvloed nie, 48 sal jy jou vyande wat die Here teen jou uitstuur, dien te midde van
hongersnood en dors, en in naaktheid en volslae gebrek. En jou vyand sal 'n ysterjuk op
jou nek sit, totdat hy jou uitgedelg het... (Deut 29)
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Bladsy 36

62 “In plaas daarvan dat julle so baie soos die sterre aan die hemelruim is, sal daar min van
julle oorbly, omdat jy nie na die stem van die Here jou God geluister het nie. 63 Soos die Here
daarin vreugde gevind het om julle goed te behandel en julle te laat vermeerder, so sal Hy
vreugde daarin vind om julle tot niet te maak en julle uit te delg. Julle sal weggeruk word van
die grond waarheen jy op pad is om dit in besit te neem, 64 en die Here sal jou verstrooi onder
al die volke, van die een einde van die aarde tot by die ander einde
van die
aarde.
Daar
sal jy
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ander gode dien, hout en klip, wat jy of jou voorouers nie geken het nie. 65 By daardie nasies
sal jy nie rus vind nie. Daar sal nie 'n rusplek vir jou voetsool wees nie. Die Here sal daar vir jou
'n hart vol angs, kwynende oë en 'n lewe van wanhoop gee. (Deut 29)
Bladsy 37

52 Maar soos kleinvee het Hy sy volk laat wegtrek. Toe het Hy hulle soos 'n kudde in die
woestyn gelei, 53 Hy het hulle veilig gelei, sodat hulle nie verskrik was nie. Hulle vyande
is deur die see oorstroom. 54 Hy het hulle na sy heilige grondgebied gebring, na die
berg wat sy regterhand verwerf het. 55 Hy het nasies voor hulle uit verdryf. Hy het wat
aan hulle behoort, met 'n maatlyn opgemeet as erfdeel, en die stamme van Israel in
húlle tente laat woon. 56 Maar hulle was opstandig en het God,Members
die Allerhoogste,
In Christ Church of Zimbabwe
uitgedaag; hulle het nie sy bepalings nagekom nie. 57 Hulle was afvallig en ontrou soos
hulle voorouers; hulle het verander in 'n slap boog. 58 Hulle het Hom uitgetart met hulle
offerhoogtes, met hulle afgodsbeelde het hulle Hom ontstel. (Ps 78)
Bladsy 38

Omdat...Ek die koningskap van die huis van Dawid afgeskeur en dit vir jou gegee het,
maar jy nie was soos my dienskneg Dawid nie, hy wat my gebooie nagekom het en My
gevolg het met sy hele hart deur slegs te doen wat reg is in my oë, 9 ja, omdat jy meer
Members In Christ Church of Zimbabwe
kwaad gedoen het as almal wat voor jou was, en jy gegaan en vir jou ander gode
gemaak het, gegote beelde, om My uit te tart, en omdat jy My verwerp het, 10 daarom:
Kyk, Ek gaan onheil bring (I Kon 14)

Bladsy 39

18 Die toorn van God word vanaf die hemel geopenbaar oor al die goddeloosheid en
ongeregtigheid van mense wat volhou om die waarheid deur ongeregtigheid te probeer
onderdruk, 19 aangesien dit wat van God geweet kan word, aan hulle bekend is. God het dit
immers aan hulle bekend gemaak. 20 Want sy onsigbare eienskappe, naamlik sy ewige krag
en goddelikheid, word van die skepping van die wêreld af in sy werke begryp en is duidelik
sigbaar. Gevolglik is hulle sonder verontskuldiging; 21 want alhoewel hulle God ken, het hulle
Hom nie as God geëer of gedank nie. Inteendeel, hulle denke het sinloos
geword en hulle
Members In Christ Church of Zimbabwe
onverstandige harte is verduister. 22 Alhoewel hulle beweer dat hulle wys is, het hulle dwaas
geword. 23 Hulle het naamlik die heerlikheid van die onsterflike God verruil vir 'n afbeelding
soos dié van 'n sterflike mens en van voëls en viervoetige en kruipende diere. (Rom 1)

Bladsy 40

24 Daarom het God hulle deur middel van die begeertes van hulle harte oorgegee aan
onreinheid, naamlik om hulle liggame onder mekaar te onteer 25 – hulle wat die
waarheid van God vir die leuen verruil het en geskape wesens aanbid en gedien het in
plaas van die Skepper, wat tot in ewigheid lofwaardig is. Amen. (Rom 1)
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Lyne: Die God wat reageer
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Bladsy 42

1 Die Here het vir Abram gesê: “Gaan weg uit jou land, weg van jou familie en jou
ouerhuis, na die land wat Ek jou sal wys. 2 “Ek sal jou 'n groot nasie maak; Ek sal jou
seën en jou naam groot maak; sodat jy 'n seën sal wees. (Gen 12:1-2)
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Bladsy 43

2 Al hierdie seëninge sal jy ontvang, en
dit sal jou deel word as jy luister na die
stem van die Here jou God... (Deut 28)
Members In Christ Church of Zimbabwe

Bladsy 44

14 Die vroue het vir Naomi gesê: “Die Here moet geprys word! Hy het jou vandag nie
sonder 'n losser gelaat nie. Mag dié losser beroemd wees in Israel. geword... 17 Die
buurvroue het vir hom 'n naam gegee. Hulle het gesê: “'n Seun is vir Naomi gebore”, en
hom toe Obed genoem. Obed was die vader van Isai, en Isai die vader van Dawid. (Rut 4)
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Bladsy 45

11 1 “Toe Israel 'n kind was, het Ek hom al liefgehad, en uit Egipte het Ek my seun
geroep. 2 Toe daar later net so na hulle geroep is, het hulle van My af weggegaan. Hulle
het vir die Baäls offers geslag, vir afgodsbeelde die rook van offers laat opstyg. 8 “Hoe
kan Ek jou prysgee, Efraim? Hoe kan Ek jou oorlewer, Israel? Hoe kan Ek jou prysgee
soos Adma, jou maak soos Sebojim? My hart is diep ontroer inMembers
My, dieIndeernis
brand
in
Christ Church
of Zimbabwe
My. 9 Ek sal nie in my brandende toorn optree nie; Ek sal nie omdraai en Efraim vernietig
nie; want Ek is God, nie 'n mens nie – die Heilige in jou midde (Hos 11)
Bladsy 46

23 Almal het trouens gesondig, en die eer aan God ontbreek by hulle; 24 en tog word
hulle goedgunstig op grond van sy genade vrygespreek deur die bevryding in Christus
Jesus. 25-26 God het Hom, deur sy bloed, daargestel as versoeningsoffer wat deur die
geloof verkry word, as bewys van sy geregtigheid; want so het Hy in sy
verdraagsaamheid die sondes wat voorheen gedoen is, oorgesien.
Hy het
sy Church of Zimbabwe
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geregtigheid in die huidige tyd bewys om so regverdig te wees en dié wat in Jesus glo,
regverdig te verklaar. (Rom 3)
Bladsy 47

Oordenking
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Bladsy 48

Oordenking
• Lees elke oggend nog gedeeltes uit die Bybel, soos wat die Gees jou lei uit ander
bronne of kruis verwysings of gebruik hierdie riglyn. Dis kort gedeeltes sodat jy
genoeg tyd het om dit biddend te deurdink.
Huisgodsiens
Maandag
Dinsdag

Verwante lees gedeeltes
Die siklus in Rigters
Debora en Barak

Teks
Rig 2
Rig 4

Woensdag
Donderdag

Jefta
Simson se einde

Rig 11
Rig 15

Vrydag

Rut

Rut 4

Bladsy 49

Samevatting tot U eer

totUeer.co.za

Bladsy 50

Gideon
Die Israeliete het gedoen wat verkeerd is in die oë van die Heer
Weer moes hulle die les met onderdrukking leer:
Hulle moes langs bergstroompies in grotte bly
en het niks van hul lande se opbrengs gekry. (Rig 6:1-5)
In Egipte was julle gedompel in slawerny,
Ek het julle uit daardie verdrukking bevry.
Julle het hierdie land gekry sonder om dit te verdien
met die opdrag: Julle mag nie ander gode dien.
Julle het nie na My geluister
en moet om hulp smeek met ‘n fluister… (Rig 6:6-10)

Bladsy 51

Gideon
Gideon het binne ‘n parskuip gestaan
en wegkruipend koring uitgeslaan.
Die Engel van die Here het aan hom verskyn:
Dapper man, Ek is by jou in jou pyn! (Rig 6:11-12)
Ekskuus, Meneer, was die Here by my
sou ons nie nou so swaar kon kry.
Ons is vertel van die verlede se magtige daad,
maar nou het die Here ons in die steek gelaat. (Rig 6:11-13)
Voel jy ook God het jou in die steek gelaat?
Kry dan weer prespektief oor Sy daad:
Bladsy 52

Gideon
In alles word ons verdruk,
maar is nie terneergedruk;
ons is oor raad verleë,
maar sal nie radeloos opgee;
ons word vervolg deur wrede daad,
maar word nie deur God verlaat. (II Kor 4:8-9)
Met die krag wat jy het
moet jy die volk gaan red!
Ekskuus, Meneer, ek dink nie U verstaan
wie ek is en waarmee moet ek gaan?
Manasse, die armste familie, kan niks verdien
en van die kinders het ek die minste aansien. (Rig 6:14-15)
Bladsy 53

Gideon
Ek is by jou, en jy sal die Midianiete verslaan
asof daar nie meer as een van hulle bestaan. (Rig 6:14-16)
Gee my ‘n teken dat ek kan weet U is die Heer.
‘n Vuur uit die rots het die vleis en brood verteer. (Rig 6:17-21)
Ek het die Here van aangesig tot aangesig gesien!
My altaar se naam is: Die Here gee rus wat ek nie verdien. (Rig 6:22-24)
Breek af die altaar vir Baäl
en bou my altaar soos Ek bepaal,
sodat jy jou met my versoen.
Gideon het dit in die nag gedoen... (Rig 6:25-27)
Bladsy 54

Gideon
Die Gees van die Here het Gideon gevul
en hy het hom met vegters omhul. (Rig 6:34)
Twee en dertig duisend aan sy sy (Rig 7:1-7)
moes honderd vyf en dertig duisend onderkry. (Rig 8:10)
Ek sal weet dat U ons wil red
as die vlieswol dou op het…
Word asseblief nie vir my kwaad,
maar doen ook die omgekeerde daad.
God het die wol droog gehou
maar op die grond was daar dou! (Rig 6:36-40)

Bladsy 55

Gideon
Gideon en al sy manne het kamp opgeslaan,
maar God sê jy moet die volgende verstaan:
As jy so baie manne by jou het
gaan jy sê: Ek het myself gered. (Rig 7:1-2)
Die manskappe wat van vrees bewe
kan terugdraai na hul huislike lewe.
Twee en twintig duisend het gegaan,
tien duisend het bly staan. (Rig 7:2-3)
Net driehonderd manne het gedink
en nie haastig gekniel om te drink.
Met hulle sal Ek jou vyand verslaan laat die ander huis toe gaan! (Rig 7:4-7)
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Gideon
Gaan die vyand se kamp in te voet,
luister wat hulle sê en kry moed. (Rig 7:9-12)
Ek het gedroom van ‘n ronde brood:
God gee Midian vir Gideon om te dood!
My slaaf, Pura, het jy dit gehoor?
God gee die vyand in ons mag oor. (Rig 7:13-15)
Toe leë erdekruike breek
en fakkels word aangesteek,
toe ramshorings die stilte versteur,
skreeu hul: Vir Gideon en vir die Heer! (Rig 7:16-20)
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Gideon
Ook ons is kleipotte wat maklik breek,
maar God het ‘n lig in ons harte aangesteek.
Hy wil dat ons die stilte versteur
en skreeu: Ek veg vir die Heer! (II Kor 4:6-7,10)
Die kamp het geskreeu en op vlug geslaan
God het dit bewerk dat hul mekaar verslaan. (Rig 7:16-20)
Sebag en Salmunna het Gideon gedaag
“Lê ‘n man se krag in homself?”, was hul vraag.
Gideon het opgestaan en hulle doodgemaak
en die kamele se maanversierings syne gemaak… (Rig 8:18-21)
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Die Israeliete het vir Gideon gesê:
“Jy moet oor ons regeer.”
Dis verkeerd wat julle wil hê:
Die een wat regeer is onse Heer! (Rig 8:22-23)
Ek vra julle egter net een ding
van jul buit gee my elke oorring.
Gideon het 'n efodbeeld van die goud gemaak
en dit het vir hom en sy mense 'n valstrik geraak. (Rig 8:24-27)
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Swakke leser, God roep jou om vir Hom te werk.
Wees bly, want juis as jy swak is, is jy sterk. (II Kor 12:9-10)
Maar as jy deur God se krag dan slaag,
pasop – dis juis dan wanneer versoekings knaag…
Ook ons is kleipotte wat maklik breek,
maar God het ‘n lig in ons harte aangesteek.
Hy wil dat ons die stilte versteur
en skreeu: Aan Hom die eer! (II Kor 4:6-7,10)
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