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Inhoud. Die slag van Waarseêrshoogte deur Gideon word vergelyk met die slag van 

Bloedrivier. Militêre oorwinning is ŉ beskikking van God. Gelowiges gee aan God die roem 

en eer. Goddeloses skryf dit toe aan tegnologie en afgodsdiens maak dit ŉ geestelike mag. 
 

Skriflesing: Rigters 6: 1-16; 25-31; 7:1 – 4, 7, 19-22; 8:22-28 

 

Teks Rigters 7: 2 Die Here het vir Gideon gesê: “Ek kan Midian nie oorgee in die 

mag van soveel mannie by jou nie. Israel sal teenoor my spog en sê “Ek het myself 

gered.” 
 

Tema: Die roem en die eer van die oorwinning behoort aan God. 

 

1.Die bedoeling van die Gelofte van Bloedrivier is presies dieselfde as die Here se 

bedoeling met die die slag van Waarseêrshoogte: 

 

om te openbaar dat God oorwinning beskik en gee in militêre veldslae, ook in die 

geskiedenis van volkere.  

 

Die slag van Waarseêrshoogte was tussen die Midianiete, kameelnomades wat uit 

die Arabiese woestyn die mees Noordelike deel van Israel jaarliks met woestyn 

ingeval en geplunder het, en Israel. 

 

Hierdie plundertogte het Israel verarm en verhonger: hulle het die land net so kaal 

gestroop soos sprinkane.  

 

Met hierdie plundertogte was die deurslaggewende mag die kamele wat hierdie 

Bedoeïene stamme mee hulle plundertogte mee uitgevoer het. Die Israeliete kon 

hulle nie hierteen verweer nie en moes daarom die berge in vlug en ook hulle oeste 

teen hierdie aanvalle probeer beveilig deur dit vroeg te oes, op geheime plekke te 

wan en te stoor. 

 

Israel het nie meer menslik gesproke enige uitkoms uit hierdie magsgreep van 

hierdie plunderbendes gehad nie. Hulle kon hulle nie in die woestyn agtervolg nie en 

op die vlaktes teen hulle weerstand bied nie. 

 

2. Dit het Gideon en al die Israeliete sinies teenoor God gemaak. 

 

Dit hoor ons in sy snedige, siniese en opmerking teenoor God dat hy nie glo dat God 

met hom is nie. Hy glo nie meer in die magtige dade van God nie omdat God hulle 

aan die mag van die Midianiete oorgegee het. Daarom spreek hy eintlik ook hiermee 

sy ongeloof in die wonderdade van God uit met die uittog van Israel uit Egipte. 
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 Waar is al sy magtige dade waarvan ons voorvaders vertel het? 

 

 Waar is die God wat ons uit Egipte bevry het? 

 

 

 Hoe kan God die God van magtige dade in die lewe en geskiedenis van Israel 

wees, as God hulle uit Egipte verlos net om aan die mag van hierdie 

plunderbendes oor gee? 

 

3. Wat God aankondig wat Hy as God vir Israel gaan doen, staan in direkte kontras 

met hierdie siniese ongeloof: God doen niks in die geskiedenis nie. 

 

Die enigste werklikheid is die werklikheid van menslike mag!  

 

Die enigste werklikheid gaan oor oorheersing van en onderwerping aan die 

magtigste groep met die magtigste wapens en tegniese middele. 

 

Dit was die hart van die afgodsdiens waarin die hele Noordelike Israel al vasgevang 

was. Dit die kern van alle afgodsdiens: god is niks anders as die magsbeeld van ŉ 
gemeenskap nie; god is niks anders as die magswil en magsdrif van ŉ mens nie. 
 

Daarom kan elkeen maar sy eie magsbeeld maak waarmee elkeen sy eie magsdrif 

uitleef om sy eie wil op ander af te dwing. 

 

4. Daarom was die eerste voorbereiding van Gideon vir hierdie veldslag ŉ 
geloofsdaad waarin hy die wese van Israel se verdeeldheid aangespreek het. 

 

Hy breek sy eie pa se afgodsaltaar af en bou vir die Here ŉ altaar op die plek van 
hierdie afgodsplek en bring aan die Here ŉ offer. 
 

Sy eie pa, sy eie familie en sy eie gemeenskap was so vervalle in die afgodsdiens 

dat hy dit in die nag moes doen, sodat sy eie familie hom nie kon keer nie. 

 

Hulle sou hom gekeer het omdat hy moeilikheid maak met die gemeenskap se 

geloofshouding dat elkeen aanbid sy eie god op sy eie manier aanbid en daarmee 

die houding handhaaf daar is niks anders as net menslike krag, mag en besluite. 

 

Israel het in die vrede geleef dat God is net hulle afgod soos elkeen sy eie afgod het. 

Hy is nie werklik God wat die gang van die geskiedenis met sy wonderdade bepaal 

nie. 

 

Met sy geloofsdaad dwing hy sy pa, familie en hele gemeenskap om standpunt in te 

neem teen hierdie godsdienstige relatiwiteit wat sy pa dan ook doen in navolging van 

sy seun se geloofsdaad in die woorde: 
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“Wil julle Baal se saak behartig? Wil julle hom red? As hy ŉ god is, kan hy sy eie 
saak behartig. Dit is sy altaar wat afgebreek is.” 
 

5. Hierdie is die geloofsbelydenis waarmee Israel weer homself as 

verbondsgemeenskap gevind het.  

 

Ons behartig nie elkeen ons eie god se saak nie!  

Ons moet ons god nie red nie! 

God behartig sy eie saak!  

Ons aanbid hom omdat Hy sy eie saak behartig! 

 

Dit is die geloofs- en verbondsgemeenskap wat Israel weer laat opstaan het om teen 

die Midianiete weerstand te bied. 

 

Die misverstand dat die krag van die oorwinning in Israel se geloof, sy aanbidding en 

verering van God gelê het, is die volgende saak wat in hierdie verbondsgeskiedenis 

aan die orde kom. 

 

6. Die Here voorkom dat daar enige manier is dat Israel die slag van 

Waarseêrshoogte aan sy eie vernuftigheid of krag kan toeskryf nie. Die slag sou nes 

die uittog uit Egipte onweerlegbaar ŉ magtige daad van God wees. 

 

Ons moet uiters versigtig wees om aan die Bybelse betekenis van ŉ magtige daad 
van God die moderne betekenis van ŉ bo-natuurlike verskynsel te gee. 

 

Nie een van die tien plae was bo natuurlike verskynsels nie, net so ook nie die 

manna en kwartels in die woestyn nie. Waarskynlik was die deurtog deur die 

Skelfsee dieselfde tipe magsdaad as die tien plae, dit wat ons vandag 

“natuurverskynsels” noem asof dit nie magtige dade van God is nie. 

 

Die magtige dade van God is wat Hy vir sy volk sorg en uitkoms gee deur sy krag in 

die natuur en deur mense se dade. Daarom roep Hy Gideon tot sy diens in die slag 

van Waarseêrshoogte en stuur Hy nie Engele nie. 

 

7. Gideon word juis gekies om die middel van ŉ magsdaad van God te wees: 
Daarom maak Gideon by sy roeping die verklaring: “Waarmee moet ek Israel van 

hierdie plunderbendes red? 

 

 Ek is behoort aan die armste stamgroep van Israel, ons het nie die geld om ŉ 
oorlog te finansier nie. 

 Ek is die kind met die minste aansien in my familie: niemand sien op na my 

gesag en leiding nie. 
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En toe daar 32,000 gelowiges met Gideon wil optrek teen 135,000 Midianiete, 

verklein God sy aanvalsmag na 300. Dit is 450 man teen elke een Israeliet. 

 

En waarmee word hulle beman? Wat is hulle geheime wapens teen die kamele?  

Erdekruike, ramshorings en fakkels! 

 

Hoe verslaan jy 450 teen 1 mense op kamele met erdekruike, ramshorings en 

fakkels? 

 

 Jy kan nie! Dit is die enigste rasionele, ingeligte en verantwoordelike standpunt om 

in te neem! Dit is menslik onmoontlik!  

 

8. Wat is die magtige daad van God by Waarseêrshoogte? 

 

Hy gebruik Gideon en 300 manne om paniek te saai onder hierdie mensemassa, 

hierdie mensemassa en massa diere in ŉ dolle vaart oploop jaag terwyl hulle nie 

weet wie is wie en mekaar aanval en doodmaak in hulle paniek. 

 

Die Here het met paniek en angs die Midianiete mekaar laat aanval. Die drie 

honderd mans is net gebruik om paniek te saai. Hulle het nie eers self geveg teen 

die Midianiete nie. 

 

Die militêre operasie van Israel was om as gemeenskap, toe sommer baie meer as 

32, 000 ŉ hakkejag operasie te loods teen ŉ mag wat mekaar aangeval en vernietig 
het en vir mekaar gevlug het. 

 

ŉ Magtige daad van God! 
 

Dit is die eer en die roem wat vir God vir hierdie oorwinning gegee is omdat dit 

werklik ŉ magtige daad van God was. 
 

9. Hierdie eer en roem wat God vir Homself skep is nie om te bewys Hy is aan Israel 

se kant nie. God is nie Israel se wengod nie. Die geskiedenis van Waarseêrshoogte 

begin met die aankondiging dat God Israel vir sewe jaar oorgegee het aan die mag 

van die Midianiete! 

 

God gee sy volk oor aan die mag van die Midianiete en God gee die oorwinning oor 

die Midianiete!  

 

Dit is hoe die eer en roem aan God vir sy magsdade gegee word: nie as die wengod 

nie, maar as die Here wat jou oorgee aan die mag van oorheersers en jy daarom 

ook kan bevry van die mag van oorheersers. 

 



Die roem en die eer van die oorwinning behoort aan God 

 

Bladsy 5 van 10 

 

Die diepste eer en roem wat Gideon vir God hiervoor gegee het, was sy reaksie op 

die volk se poging om aan hom die eer en roem vir hierdie oorwinning te gee:  

 

Die Israeliete het vir Gideon gesê: Jy moet oor ons regeer, jy, jou seun, en sy 

nageslag. Jy het ons gered uit die mag van Midian. 

 

Hierdie is die eerste poging van Israel om vir hulle ŉ koningsdinastie te kies soos 

hulle dit later met Saul deurgevoer het. 

 

Wat doen Gideon? 

 

Hy weier om hierdie mag te ontvang! Die mag om die koningsdinastie van Israel te 

word. Want deur hierdie mag te aanvaar moes hy die eer en die roem van die slag 

van Waarseêrshoogte aanvaar as die eer en roem van sy eie krag, vernuf en 

skerpsinnigheid. 

 

Dit is baie maklik om na die tyd te maak asof jy die hele tyd bedoel het om paniek en 

angs te saai en dit reg gekry het omdat  

 

 jy presies die regte ramshorings gebruik het,  

 presies geweet het hoe om die fakkels reg te swaai en te draai, 

 jy net die regte erdekruike vir die regte effek gekies het, 

 jy net op die regte tyd van die aand die lawaai gemaak het om die beplande 

angs en paniek te saai, 

 jy eintlik geweet het die hele Manasse en ander stamme sou die hakkejag 

operasie uitgevoer het. 

 

Maar Gideon gee aan God die roem en die eer: hierdie was ŉ magsdaad van God 
nes hy die hele tyd met magsdade sy volk regeer onderhou, beskerm en voorsien. 

 

10. Maar die Israeliete het Gideon nie so maklik met sy geloof laat wegkom van hulle 

afgodsdiens af nie. 

 

Gideon het net een ding gevra van die veldslag. Daarmee wou hy homself ook nie 

verryk nie. Hy het van die goud van die Midianiete gevra om ŉ goue skouerkleed te 
maak, dit wat ŉ efodsbeeld genoem word. 

 

Wat is dit?  

 

Dit was die skouerkleed wat priesters gedra het wanneer hulle na die wil van die 

Here gevra het. Gideon het elke keer sonder ophou gevra na die wil van die Here: 

deur vir die Engel van die Here ŉ offer van brood en vleis te gee; deur ŉ teken van 
vlieswol, deur die teken van die droom van twee Midianiete. 
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Met hierdie goue skouerkleed het hy ŉ simbool gemaak wat die leiding van die Here 
aan hom gegee het herdenk. Die Israeliete het met hierdie simbool gemaak wat hulle 

nie met Gideon kon maak nie, hulle het dit ŉ magssimbool van God as hulle wengod 

gemaak. 

 

 Want hulle wou nie net aan God die eer en roem van die oorwinning gee en God 

dien en aanbid nie. Hulle wou van God altyd net nog ŉ afgod maak sodat die mens 

die eer en roem van die oorwinning kan kry. 

 

11. Wat is die Gelofte en Geloftefees? 

 

Dit is net wat dit sê en niks anders nie! 

 

Dit is om die eer en roem van die slag van Bloedrivier vir God te gee omdat dit ŉ 
magsdaad van God was vir sy verbondskinders! 

 

En dit mag ons nie meer vandag in die nuwe Suid Afrika doen nie! 

 

Hoekom nie? 

 

Daar is twee redes daarvoor maar dit is nie twee verskillende sake nie. Al twee 

hierdie redes wil God van die eer en roem ontneem dat Hy mense se geskiedenis 

beskik. 

 

Hierdie twee maniere word in Rigters ook gestel: die een rede is dat Israel op grond 

van sy vernuf en mag spog dat hy homself red en die ander rede is dat hy ŉ 
efodbeeld maak en vereer nes die goue kalf en van God so ŉ wengod, ŉ afgod 
maak. 

 

12. Die eerste manier waarop hierdie eer en roem God vandag ontneem word, is 

deur die gebeure van Bloedrivier te sien as iets wat deur menslike vernuf, menslike 

krag en menslike skerpsinnigheid bewerk is. 

 

Die slaankrag van gewere, die militêre ervaring van die Voortrekkers van sewe 

Oosgrensoorloë, die slaankrag van twee kanonne, die voordeel van perde, waens, 

die nuwe gebruik van veghekke en die strategiese keuse vir die slagveld. 

 

Dit is die nuwe manier om die slag van Bloedrivier te verstaan! 

 

Ons mag nie aan God die eer en roem gee nie, want dan maak ons God die God 

van die Voortrekkers, die God van die Afrikaner en die Witman.  

 

Ons moet Bloedrivier van elle eer en roem aan God stroop sodat dit net ŉ gewone 
menslike gebeurtenis is wat se uitkoms op menslike vernuf gebaseer is. 



Die roem en die eer van die oorwinning behoort aan God 

 

Bladsy 7 van 10 

 

 

Wat is hierdie nuwe geestelikheid anders as dit wat God uitwys in Rigters 7:2 Israel 

sal teenoor My spog en sê: “Ek het myself gered.” 
 

 As dit die nuwe geesteshouding is dan moet ons nou vir hierdie geestelikes en 

intellektueles mos sê: As ons in hierdie geloof moet leef, red onsself, hoe red ons 

vandag onsself? 

 

Van die plunderbendes, die moordbendes, die massa oormag, sonder om ŉ 
vlugteling bestaan te voer waar ons ons inkomstes in geheime plekke oorsee moet 

stoor of in berge en gate moet invlug? 

 

Die enigste antwoord wat hierdie tipe profete vannag kan gee is: “Red jou self, gee 

jou oor en word deel van die magte wat plunder.” 
 

Wees nou net so slim vandag soos julle met Bloedrivier: hoe leef ek vandag met 

hierdie geloofsbelydenis in die mens: “Ek red myself”, anders as om self of my geld 

oorsee in geheime plekke te verskuil of om my deel te wens van die mag van my 

onderdrukkers? 

 

 Vertel ons hoe red julle julleself? 

 

13. Die ander manier om die eer en roem van God te ontneem vir sy magtige dade, 

is om van Waarseêrshoogte ŉ efodbeeld te maak. 
 

 ŉ Goue skouerkleed waarmee ons God ons wengod maak met ons geestelike 
aanbidding, verering en lof. 

 

 “God sal ons op bo-natuurlike wyses met magtige dade bevry soos Hy by 

Bloedrivier op ŉ bo-natuurlike wyse die Voortrekkers bevry het omdat hulle ŉ Gelofte 
gemaak het om God te aanbid.” 
 

Dan moet ons by die slag van Bloedrivier na bonatuurlike verskynsels soek asof dit 

wonderwerke was. Die ligte in die nag wat bo-natuurlik vrees ingeboesem het by die 

Zoeloes, die mis wat opgeklaar het en die verwarring onder die Zoeloes. 

 

Hiermee maak ons Bloedrivier ons efodbeeld, as ons die gelofte nakom sal God ons 

wengod wees. 

 

Wat is hierdie tipe afgodsdiens anders as net ŉ ander manier van red jouself: jou 

moet jouself red met jou geloftes, gebede en lofprysings van God. 
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14. Die eer en roem aan God begin altyd met ŉ godsdienstige hervorming net soos 

Gideon wat met godsdienstige relatiwiteit gebreek het om net aan God alleen die eer 

en roem te bring. 

 

 ŉ Breuk met die geestehouding van ons ag dat net menslike mag is werklik en alle 

godsdiens is maar net die magsbeelde van elkeen se eie verbeelding. 

Bloedrivier is nie ŉ magsimbool, ŉ goue skouerkleed nie. Bloedrivier is nie ŉ 
magsimbool van menslike strategiese en militêre vernuf nie. 

 

Bloedrivier is ŉ magsdaad van die Here waarin Hy ons uit nood verlos het, net soos 
Hy kan besluit om ons aan mense se mag te onderwerp.  

 

Wanneer Hy ons oorwinning gee, gee ons aan ho die eer en roem. Wanneer Hy ons 

aan die mag van ons vyande oorgee, dra ons dit gehoorsaam in lydsaamheid. 

 

Die Gelofte is dat ons in ŉ geloof sal leef waarin ons aan God die eer en roem vir sy 
magtige dade sal gee, nie hierdie roem sal steel met ons selfreddingsmentaliteit nie 

en ook nie sal roof met ons sug na godsdienstige magsimbole nie. 

 

Ons wil nie Bloedrivier herdenk as die dag waarop ons die koningskap van Suid 

Afrika verkry het nie, die dag wat ons Afrikanerskap as heersers dinastie gevestig 

het nie. 

 

Ons wil as gelowiges teen alle ontering van God, aan Hom alleen die roem en die 

eer van die oorwinning gee, so leef ons elke dag!  

 

Daarom leef ons ook in die hoop en verwagting dat God ons uitkoms sal gee in ons 

nood: ons nood waarin ons aan die plundering en moordtogte van die massas 

uitgelewer is. 

 

Ons leef in die hoop dat God ons veilige leefruimte kan gee sonder dat ons in berge 

en gate moet vlug en wegkruip!  

 

Ons leef in ŉ hoop wat ons nog nie kan sien in die kaalgestroopte lande van die 
wettelose massa nie sonder die siniese ongeloof van Gideon, waar is die God van 

ons voorvaders. 

 

Ons leef in die geloof van die Gelofte van Bloedrivier en daarom gee ons vandag 

nog die eer en die roem aan God vir die oorwinning by die slag van Bloedrivier. 
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Eksegetiese notas. Die geskiedenis van Gideon as rigter. 

 

 Belangrike verse in die gang van geskiedenis 

 Midianiete: Eerste vermelding van kamele, val uit Oostelike woestyngebied 

die land binne en roof lewensmiddele, plundering, geen weerstand, vlug na 

berg gebiede om oeste en lewensmiddele te beskerm. 

 Die weerstand begin met godsdienstige hervorming: Baal altaar en gewyde 

boom afgebreek. 

 Die botsing gaan oor afgodsdiens en God se verbond: elkeen sy eie belang 

en sy eie god teenoor God van verbondsgemeenskap. 

 Gideon se broers is in van die strooptogte doodgemaak. 

 135, 000 Midianiete teen 32, 000 Israeliete. 

 Gaan oor die Noord westelike deel van Israel, Manasse stam gebied en nie 

die hele Israel nie. 

 Israel is landbou gemeenskap en Midian ŉ nomade gemeenskap. 
 Deurlopende lyn is dat God roem van oorwinning kry net soos met die groot 

verlossingsdade uit Egipte, God gee weer wonder soos met uittog uit Egipte. 

 Die kontraste gaan oor altare vir die Here teenoor altare vir afgode. 

 God werk wonder deur die optrede van Gideon as militêre leier, nie op bo-

natuurlike wyse maar deur militêre optrede op so wyse dat gebeure en 

uitkoms die magsdaad van God is deur Gideon as dienaar. 

 Die veldslag was beslissend en het Manasse vrygemaak van die plundering 

van die Midianiete. 

 Gideon tree op uit sy geloof in beskikking van God: nie vername en 

invloedryke mens, jongste in gesin, klein gevegseenheid wat massa 

paniekerig maak en mekaar laat vertrap. Optrede is eintlik opvolg en 

skoonmaak operasie na paniek toegeslaan het, weier koningskap soos dit 

aangebied word, as goddelike leier, maar godsdienstige simbool van 

oorwinning word nes goue kalf die voorwerp van goddelike verering.  

 Roem God vir oorwinning teenoor roem is mag van oorwinnaar: Efraim se 

eersug. 

 Kontras tussen God wat sy eie saak behartig teenoor afgode wat nie hulle eie 

saak kan behartig nie, mense wat in God se belang optree. 

 

Slag van Bloedrivier. 

 

 Was nie mense wat God se saak behartig en vir God se saak veg nie, was 

vergeldings- en selfverdedigingsoorlog.  

 Was nie kolonialiseringsoorlog nie: traktaat vir vreedsame naastebestaan van 

twee volke wat deur een volk geskend was. 

 Die kolonialisering was Britse Ryk wat beide die Voortrekker republiek Natalia 

en Zoeloeland geannekseer en onderwerp het, net soos die twee vrye state 

van Vrystaat en Transvaal.  
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 Groot Trek was verset teen kolonialisering deur Britse Ryk en plundering van 

Xhosas.  

 Gelofte eer God vir roem van oorwinning, nie geestelike simbool van mag nie. 

 Deur Gelofte van wonderkarakter te ontneem, maak dit juis simbool van 

militêre vernuf en krygsvermoëns.  

 Slag van Bloedrivier se wonderkarakter word bevestig in die kontras tussen 

oormag en onmag, slag van Isandlwana bevestig wonderkarakter van 

veldslag. maar ook in die gang van veldslag wat enige tyd ŉ ander uitkoms 
kon afbring het. 

 Nie oorwinningsgod, want het God ook geëer ten spyte van Bloukrans, 

Weenen en  Veglaer. 

 Wys op intellektuele ateïsme wat geloof wil ontgroei en afgodsdiens wat dit 

simbool van mag wil maak.  

 Onderskeid tussen storie met ŉ boodskap en werklike gebeurtenis.  
 

Homiletiese notas 

 Die verset in die huidige Afrikaanse gemeenskap teen poginge van 

godsdienstige Hervorming. 

 Verskil tussen verbondsgemeenskap en magsgemeenskap. 

 Verskil in oormag: Gideon: 4 teen 1; God verminder dit tot 450 teen 1; Andries 

Pretorius 32 teen 1. 


