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Welkom en mededelingen  
 
Psalm 25: 2 en 6 (NB) 
HERE, maak mij uwe wegen 
door uw Woord en Geest bekend; 
leer mij, hoe die zijn gelegen 
en waarheen G'uw treden wendt; 
leid mij in uw rechte leer, 
laat mij trouw uw wet betrachten, 
want Gij zijt mijn heil, o Heer, 
'k blijf U al den dag verwachten. 
 
Stil gebed (staande) 
Votum en groet 
 

Wie heeft lust de HEER te vrezen, 
't allerhoogst en eeuwig goed? 
God zal zelf zijn leidsman wezen, 
leren hoe hij wandlen moet. 
Wie het heil van Hem verwacht 
zal het ongestoord verwerven, 
en zijn zalig nageslacht 
zal 't gezegend aardrijk erven. 
 
 
 

Opwekking 429 
God wijst mij een weg 
als ik zelf geen uitkomst zie. 
Langs wegen die geen mens bedenkt, 
maakt Hij mij zijn wil bekend. 
Hij geeft elke dag 
nieuwe liefde, nieuwe kracht. 
Als ik mijn hand in zijn hand leg, 
wijst Hij mij de weg, 
wijst Hij mij de weg. 
 
Gebed om opening van Gods Woord  
 
Schriftlezing: Richteren 14 

 
Al moet ik door de wildernis - 
Hij leidt mij. 
Hij toont mij een rivier in de woestijn. 
Alles zal ooit vergaan 
maar zijn liefde blijft bestaan 
en Hij maakt iets heel nieuws 
vandaag. 
 
 
 
 
 

1 Simson ging naar Timna. En toen hij in Timna een vrouw uit de dochters van de Filistijnen 
had gezien, 
2 ging hij weer terug om het zijn vader en zijn moeder te vertellen. Hij zei: Ik heb in Timna 
een vrouw gezien uit de dochters van de Filistijnen. Welnu, neem haar voor mij tot vrouw. 



3 Maar zijn vader zei tegen hem, evenals zijn moeder: Is er onder de dochters van je 
broeders en onder heel mijn volk geen vrouw, dat je weggaat om een vrouw te nemen van 
die onbesneden Filistijnen? Maar Simson zei tegen zijn vader: Neem háár voor mij, want zij 
is in mijn ogen de juiste. 
4 Nu wisten zijn vader en zijn moeder niet dat dit van de HEERE was, dat hij een aanleiding 
zocht tegen de Filistijnen. Want de Filistijnen heersten in die tijd over Israël. 
5 Zo ging Simson met zijn vader en zijn moeder naar Timna. En toen zij bij de wijngaarden 
van Timna kwamen, zie, een jonge leeuw kwam hem brullend tegemoet. 
6 Toen werd de Geest van de HEERE vaardig over hem, zodat hij hem uiteenscheurde, zoals 
men een bokje uiteenscheurt, zonder dat hij iets in zijn hand had. Maar hij vertelde zijn 
vader en moeder niet wat hij gedaan had. 
7 Hij ging verder en sprak met de vrouw. En zij was in Simsons ogen de juiste. 
8 Toen hij na enkele dagen terugkeerde om haar tot vrouw te nemen, week hij van de weg 
af om het kadaver van de leeuw te zien. En zie, er zat een bijenzwerm in het lichaam van de 
leeuw, met honing. 
9 Hij nam die honing in zijn handen en liep al etend verder. Hij liep naar zijn vader en zijn 
moeder en gaf hun er wat van, en zij aten ook. Hij vertelde hun echter niet dat hij de 
honing uit het lichaam van de leeuw genomen had. 
10 Toen ook zijn vader bij de vrouw aangekomen was, richtte Simson daar een maaltijd 
aan, want zo deden de jongemannen. 
11 En het gebeurde, zodra zij hem zagen, dat zij dertig metgezellen uitkozen, die bij hem 
zouden blijven. 
12 En Simson zei tegen hen: Laat mij u toch een raadsel opgeven. Als u mij dat binnen de 
zeven dagen van deze bruiloft goed kunt uitleggen en kunt ontdekken wat het betekent, 
zal ik u dertig stel onderkleren geven, en dertig stel bovenkleren. 
13 Maar als u het mij niet kunt uitleggen, dan moet u míj dertig stel onderkleren en dertig 
stel bovenkleren geven. Daarop zeiden zij tegen hem: Geef uw raadsel op en laat het ons 
horen. 
14 Hij zei tegen hen: Eten kwam uit de eter, en zoetigheid kwam uit de sterke. En drie 
dagen lang konden zij het raadsel niet uitleggen. 
15 Toen gebeurde het op de zevende dag dat zij tegen de vrouw van Simson zeiden: Haal 
uw man over om ons het raadsel uit te leggen. Anders zullen wij u en het huis van uw vader 
met vuur verbranden. Hebt u ons uitgenodigd om ons ons bezit te ontnemen of zo? 
16 Toen ging de vrouw van Simson bij hem zitten huilen en zei: Je haat mij alleen maar en 
houdt niet van mij. Je hebt mijn volksgenoten een raadsel opgegeven en het mij niet 
uitgelegd. En hij zei tegen haar: Zie, ik heb het mijn vader en mijn moeder niet eens 
uitgelegd, zou ik het jou dan wel uitleggen? 
17 En zij huilde bij hem op de zevende dag dat zij deze maaltijd hadden. Zo gebeurde het 
op de zevende dag dat hij het haar uitlegde, want zij bleef bij hem aandringen. Vervolgens 
legde zij het raadsel uit aan haar volksgenoten. 
18 Toen zeiden de mannen van de stad tegen hem, op de zevende dag, voordat de zon 
onderging: Wat is zoeter dan honing? En wat is sterker dan een leeuw? En hij zei tegen 
hen: Als u niet met mijn kalf had geploegd, zou u de betekenis van mijn raadsel niet 
hebben ontdekt. 
19 Toen werd de Geest van de HEERE vaardig over hem: hij ging naar de Askelonieten en 
sloeg dertig man van hen dood. Hij nam hun kleren en gaf een stel daarvan aan elk van hen 
die het raadsel hadden uitgelegd. Hij was echter in woede ontstoken en keerde weer terug 
naar het huis van zijn vader. 
20 En de vrouw van Simson werd de vrouw van zijn metgezel, die hem vergezeld had. 

 



Psalm 99: 1, 4 en 8 (NB) 
God is Koning, Hij 
sticht zijn heerschappij. 
Volken hoort zijn stem. 
Buigt u, beeft voor Hem, 
die met macht gekroond 
op de cherubs troont. 
Aarde, wordt bewogen, 
beef voor zijn vermogen. 
 
Maakt Hem nu tezaam 
groot, verheft zijn naam. 
Buigt u voor Hem neer, 
Hij is onze Heer, 
die met macht gekroond 
op de Sion troont. 
Houdt Hem hoog in ere! 
Heilig is de HERE. 
 
Verkondiging:  
  

 Gods raadselachtige plan 
 
Gezang 304 
God is getrouw, zijn plannen falen 
niet, 
Hij kiest de zijnen uit, Hij roept die 
allen. 
Die 't heden kent, de toekomst 
overziet, 
laat van zijn woorden geen ter aarde 
vallen; 
en 't werk der eeuwen, dat zijn Geest 
omspant, 
volvoert zijn hand. 
 
De Heilge Geest, die haar de toekomst 
spelt, 
doet aan Gods kerk zijn heilgeheimen 
weten; 
Hij, die haar leidt en in de waarheid 
stelt, 
heeft zijn bestek met wijsheid 
uitgemeten; 
Hij trekt met heel zijn kerk van land 
tot land 
als Gods gezant. 

 
Maakt Hem altezaam 
groot, verheft zijn naam. 
Buigt u voor Hem neer, 
knielt voor Isrels Heer. 
Aan zijn voeten reik 
Hem uw huldeblijk. 
Heilig, hoog in ere 
is de Heer der heren. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
De Heer regeert! Zijn koninkrijk staat 
vast, 
zijn heerschappij omvat de loop der 
tijden; 
een sterke hand, die nooit heeft 
misgetast, 
blijft met het heilig zwaard des 
Geestes strijden; 
de adem zijner lippen overmant 
de tegenstand. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dankgebed en voorbeden 
 
Geloofsbelijdenis (staande) 
 
Sela: ‘Gebed voor de werkdag’ 
Laat al mijn werk gezegend zijn 
en geef mijn arbeid zin. 
Laat in mijn huis uw vrede zijn 
en zegen mijn gezin. 
Geef mij vandaag de rust en kracht 
voor elke taak die op mij wacht. 
Dat ik mij niet voor niets vermoei; 
breng alles wat ik doe tot bloei. 
  
Laat al mijn werk tot zegen zijn 
voor mensen om mij heen. 
Laat in mijn hart uw vrede zijn 
en werk zelf door mij heen. 
Maak mij als zout dat smaak 
verspreidt. 
Maak mij als licht dat zichtbaar schijnt, 
tot ieder woord en elke daad 
mijn Vaders liefde tastbaar maakt. 
  
Laat al mijn werk geheiligd zijn, 
een dienst tot eer van U. 
Laat mij oprecht, integer zijn; 
een spiegelbeeld van U. 
Werk door uw Geest met kracht in 
mij, 
tot uw karakter groeit in mij. 
Voltooi het werk dat U begon, 
tot aan de dag dat Christus komt. 
 
Heenzending en zegen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wij willen Jezus uitstralen door liefdevol te getuigen 


