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Dit licht is voor ons de zon!
Het zegt hoe de goede God
het donker van onze nacht
met liefde overwon.



Aanvangslied: 

Lied 283: 1, 2, 3, 4 en 5



In de veelheid van geluiden,
in het stormen van de tijd,
zoeken wij het zachte suizen
van het woord dat ons verblijdt.



En van overal gekomen,
drinkend uit de ene bron,
bidden wij om nieuwe dromen,
richten wij ons naar de zon.



Want wij mensen op de aarde,
raken van het duister moe.
Als uw hart ons niet bewaarde
sliepen wij ten dode toe.



Laat uw dauw van vrede dalen
in de voren van de tijd.
Vat ons samen in de stralen
van uw goedertierenheid.



Die ons naam voor naam wilt noemen,
al uw liefde ons besteedt,
zingend zullen wij U roemen
en dit huis zingt met ons mee!



Stil gebed



Bemoediging en groet:
Vg: 

Onze helper is de Heer onze God.

Allen:

Hij heeft de hemel en de aarde 
gemaakt



Vg:

Nooit laat Hij zijn wereld in de steek

Allen:

Door tijden van donker en licht is Hij 
met zijn trouw op onze levensweg



Vg:

De Heer zij met u, met jou

Allen:

Ook met u zij de Heer.



Gebed



Zingen: 

Lied 286: 1, 2 en 3















Gebed bij de opening van 
de bijbel



Tieners Op Zondag



Een mooi verhaal van de 
dominee over Simson



Zingen:
Wij gaan even uit elkaar..





2.

Wij geven Gods verhalen door
En wie zich openstelt
Ervaart misschien een beetje licht
Door wat er wordt verteld



3. 

Straks zoeken wij elkaar weer op
En elk heeft zijn verhaal
Het licht verbindt ons met elkaar
Het is voor allemaal



Inleiding op het thema



Een aanpak….

• Twee opmerkingen over “geen weg weten”

• Vragen die deze verhalen oproepen

• Proberen daar wat zinnigs over te zeggen



Twee opmerkingen 

• Luther: wat je niet begrijpt in de bijbel 
bestrijden met wat je wel begrijpt: Jezus

• Calvijn: sommige stukken blijven “verborgen”. 
Laat het…, misschien gaan ze later open



Vragen…..

• Waarom geeft God kracht om te doden?

• Waarom is God vaak zo kwaad én 
wraakzuchtig haast, ook naar Israël?

• Jezus is liefde, in OT is God wreker…? 

• Wil de ware God opstaan? Vertrouwen!



Bart leest met ons: 
Richteren 16



21 De Filistijnen grepen Simson, en ze 
staken zijn ogen uit. Ze brachten hem 
naar de stad Gaza. Daar bonden ze 
hem vast met twee bronzen kettingen. 
In de gevangenis moest hij 
graan malen. 



22 Maar vanaf het moment dat Simsons 
haar afgeknipt was, begon het ook 
weer te groeien. 23 De Filistijnse
bestuurders kwamen bij elkaar voor 
een groot offerfeest. Ze 
brachten offers aan hun god Dagon. Ze 
zeiden: ‘Dagon  heeft onze 
vijand Simson in onze macht gegeven.’



24 Het volk zag Simson, en ze juichten 
voor hun god. Ze zeiden: ‘Simson heeft 
ons land verwoest en veel van onze 
mensen gedood. Maar onze god heeft 
hem in onze macht gegeven.’



25 Toen iedereen in een vrolijke 
stemming was, zeiden ze: ‘Laten 
we Simson hierheen halen, dan 
kunnen we lachen.’ Ze haalden Simson 
uit de gevangenis, en ze lachten hem 
uit. Ze zetten hem tussen de zuilen van 
de tempel. 



26 Simson zei tegen de jongen die hem 
bewaakte: ‘Laat me eens los, ik wil de 
zuilen voelen die het dak van de 
tempel dragen. Laat me tegen die 
zuilen leunen.’ 27 De tempel was vol 
mannen en vrouwen. Ook de 
bestuurders van de Filistijnse steden 
waren er. 



En op het dak waren ook nog 
ongeveer drieduizend mannen en 
vrouwen. Ze keken allemaal 
naar Simson en lachten hem uit. 
28Toen bad Simson tot de Heer. Hij zei: 
‘Heer, mijn God, denk toch aan mij. 
Maak me nog één keer sterk. Dan kan 
ik de Filistijnen straffen, omdat ze mijn 
ogen uitgestoken hebben.’



29Simson pakte de twee middelste 
zuilen die het dak van de tempel 
droegen. Hij strekte zich uit, met zijn 
rechterhand tegen de ene zuil en met 
zijn linkerhand tegen de andere 
zuil. 30Simson riep: ‘Laat mij sterven 
met de Filistijnen!’ Toen duwde hij zo 
hard als hij kon, en de tempel stortte 
in.



De Filistijnse bestuurders en alle 
andere mensen die daar waren, 
kwamen onder het puin terecht. Zo 
doodde Simson bij zijn dood meer 
mensen dan tijdens zijn hele leven.



Zingen: 

Psalm 74: 1, 2, 3 en 6



Waarom, o God, verstoot Gij voor 
altoos,

verzengt uw toorn de schapen uwer 
weide?

Gedenk uw erfdeel dat G'in oude 
tijden

verlost' en tot gemeente U verkoos.



Gedenk aan Sion waar Gij hebt 
gewoond,

richt naar 't verwoeste heiligdom uw 
schreden.

Het ligt in puin, door vijanden 
vertreden,

niets heeft hun onbehouwenheid 
verschoond.



Zij tierden in de woning van uw heil,

daar hebben zij hun vaandels 
opgestoken

en blindelings het snijwerk 
weggebroken,

als kreupelhout verbrijzeld met de bijl.



Lijdt dan uw naam voorgoed des 
vijands spot,

waarom ziet niemand uw geduchte 
werken?

Strek uit uw hand, uw rechterhand, de 
sterke,

sla toe, verdelg uw vijanden, o God.



Els leest met ons: 
Mattheüs 5



38Jullie hebben gehoord dat gezegd 
werd: “Een oog voor een oog en een 
tand voor een tand.” 39En ik zeg jullie 
je niet te verzetten tegen wie kwaad 
doet, maar wie je op de rechterwang 
slaat, ook de linkerwang toe te 
keren. 40Als iemand een proces tegen 
je wil voeren en je onderkleed van je 
wil afnemen, sta hem dan ook 
je bovenkleed af.



41En als iemand je dwingt één mijl met 
hem mee te gaan, loop er dan twee 
met hem op. 42Geef aan wie iets van je 
vraagt, en keer je niet af van wie geld 
van je wil lenen. 43Jullie hebben 
gehoord dat gezegd werd: “Je moet je 
naaste liefhebben en je vijand haten.”



44En ik zeg jullie: heb je vijanden lief 
en bid voor wie jullie 
vervolgen, 45alleen dan zijn jullie 
werkelijk kinderen van je Vader in de 
hemel. Hij laat zijn zon immers opgaan 
over goede en slechte mensen en laat 
het regenen over rechtvaardigen en 
onrechtvaardigen.



Zingen: 

Lied 838: 1 en 2



O grote God die liefde zijt,
o Vader van ons leven,
vervul ons hart, dat wij altijd
ons aan uw liefde geven.
Laat ons het zout der aarde zijn,
het licht der wereld, klaar en rein.
Laat ons uw woord bewaren,
uw waarheid openbaren.



Maak ons volbrengers van dat woord,
getuigen van uw vrede,
dan gaat wie aarzelt met ons voort,
wie afdwaalt met ons mede.
Laat ons getrouw de weg begaan
tot allen die ons verre staan
en laat ons zonder vrezen
de minste willen wezen.



Overdenking:
Geweld in het oude testament

Een “worstelpreek….”



Een poging en een zijsprong…

• Leef je in een tijd van oorlog óf van vrede…

• Frits de zwerver….



Babel… Auschwitz van het OT

• 587 Jeruzalem totaal verwoest!

• De koning Zedekia én Simson!

Ze brachten hem naar Ribla, naar de koning van 
Babylonië, en daar werd hij berecht. 7Eerst 
werden zijn zonen voor zijn ogen afgeslacht en 
toen werden hem de ogen uitgestoken. Daarna 
werd hij naar Babel afgevoerd, geboeid 
met bronzen ketenen.



Crisis!

• Verdriet om gevallen slachtoffers

• Heimwee: by the rivers of babylon (137)

• Hoe heeft dit “in Godsnaam” kunnen 
gebeuren?

• Is dit straf? Is dit hoop? Verwarring!!!!



Jezelf vinden in de crisis: schrijven!

• Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri, 
Deuteronomium, Jozua, Richteren (Simson!), 1 
en 2 Samuël, 1 en 2 Koningen (Zedekia)

• Eerlijkheid over je eigen rol, als individu/volk



Rode draad!

• We hebben het aan onszelf te wijten!

• “Macht en status” ondanks Jesaja enz.

• God is woest op ons en straft!

• Vurige liefde!!! Gekwetste minnaar, bezorgde 
ouder



Hoop?

• Abraham…, hier begonnen!!!

• Farao, wereldmacht! Mozes en de Heer!!!

• David: betrouwbaar én schoft! Nieuwe kans!

• Simson én Zedekia…..

• Duurt zijn toorn altijd? Of nieuwe kans.

• Na 50 jaar! Jubeljaar!



Rode draad……

• Brandende liefde

• Vrije wil: tussen puinhoop en paradijs

• De kruisiging én de opstanding

• Preken: over goedheid én tot nadenken!

• Geen geweld om het geweld.

• Er blijven teksten gesloten…, Calvijn…..



Prediker….

31Voor alles wat gebeurt is er een uur,
een tijd voor alles wat er is onder de hemel.
2Er is een tijd om te baren
en een tijd om te sterven,
een tijd om te planten
en een tijd om te rooien.
3Er is een tijd om te doden
en een tijd om te helen, (…..) 
7Er is een tijd om te scheuren
en een tijd om te herstellen,
een tijd om te zwijgen
en een tijd om te spreken.
8Er is een tijd om lief te hebben
en een tijd om te haten.
Er is een tijd voor oorlog
en er is een tijd voor vrede.



Zingen:
Lied 1014













Gebeden



Collecte

1e; Leprazending
2de; Kerk
3de; Onderhoudsfonds



HET BAALDER

JOURNAAL



Er staat een doos waar je de 
boodschappenzegels in kunt doen. Of 

bij het volgende adres Oosthof 13



Vanaf januari staat er in de Baalderdienst
een doos voor het inzamelen

van postzegels en ansichtkaarten. (geen 
dubbele ansichtkaarten)

De opbrengst komt ten goede aan kerk in 
actie.



De nieuwe 
Paaskaars is 

bekent 
gemaakt!!



Slotzang:
Lied 1010



Geef vrede, Heer, geef vrede,
de wereld wil slechts strijd.
Al wordt het recht beleden,
de sterkste wint het pleit.
Het onrecht heerst op aarde,
de leugen triomfeert,
ontluistert elke waarde,
o red ons, sterke Heer.



Geef vrede, Heer, geef vrede,
de aarde wacht zo lang,
er wordt zo veel geleden,
de mensen zijn zo bang,
de toekomst is zo duister
en ons geloof zo klein;
o Jezus Christus, luister
en laat ons niet alleen!



Geef vrede, Heer, geef vrede,
bekeer ons felle hart.
Deel ons uw liefde mede,
die onze boosheid tart,
die onze mond leert spreken
en onze handen leidt.
Maak ons een levend teken:
uw vrede wint de strijd!



Uitzending en zegen



Er is koffie, thee en limonade!

Fijne zondag gewenst

Graag tot weerziens op 28 januari!


