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Richteren 3 / Nog één keer vlammen 

 
De kaarsen aangestoken 
 
Stilte nu (Oomen, nieuw)  
 
Woord ten geleide 
 
Kinderkring 
 
Herschep ons hart VL 693 
 
Voorlezing uit het boek Richteren 
Richteren 16:23-31; uit ‘Vertaling om voor te lezen’ (Societas Hebraica Amstelodamensis) 
 
Simson wordt verliefd op een zekere Delila. Filistijnse stadsvoogden beloven haar een 
grote som geld als zij Simson zijn geheim ontfutselt: waardoor is zijn kracht zo groot en 
hoe kan hij bedwongen worden? Tot driemaal toe verzint Simson een leugen, maar dan 
bezwijkt hij alsnog onder haar druk: zijn haar is nog nooit afgeschoren, ten teken dat hij 
aan God gewijd is. Als zijn haren zouden worden afgeschoren, zou hij net zo zwak zijn als 
ieder ander. Delila waarschuwt de Filistijnse stadsvoogden en terwijl Simson slaapt, laat 
zij zijn zeven vlechten afscheren. Simson wordt door de Filistijnen gevangengenomen en 
zijn ogen worden uitgestoken. ‘Maar zijn hoofdhaar begon te groeien zodra het was 
afgeschoren’. 
 
De stadvoogden der Filistijnen verzamelden zich 
om een groot slachtoffer te slachten voor Dagon hun God  
en voor een vreugdefeest. 
Ze zeiden: 

In onze hand  
gaf onze God 
onze vijand Simson. 

Ze zagen hem, het volk. 
Ze loofden hun God,  
ze zeiden: 

In onze hand  
gaf onze God 
onze vijand 



de verdelger van ons land 
die zovelen van ons velde. 

Het geschiedde, toen hun hart het goed had,  
dat ze zeiden: 

Roept Simson, 
dat hij ons laat lachen. 

Ze riepen Simson uit het huis der gebondenen  
en hij wekte hun lachen op. 
Ze lieten hem tussen de zuilen staan. 
Simson zei tot de jongen die hem bij zijn hand vasthield:  

Laat me rusten, 
laat me de zuilen betasten  
waarop het huis vaststaat, 
zodat ik er tegenaan kan leunen. 

Het huis was vol mannen en vrouwen, 
daar waren alle stadvoogden der Filistijnen, 
en op het dak zo'n drieduizend mannen en vrouwen,  
die zagen hoe lachwekkend Simson was. 
Simson riep tot de HEER en zei: 

Heer GOD 
gedenk toch mijner.  
Maak mij toch sterk,  
nog deze keer, o God, 
zodat ik mij kan wreken 
- één wraak, voor mijn twee ogen -  
op de Filistijnen. 

Simson vatte de twee middelste zuilen waarop het huis vaststond. 
Hij steunde er tegen: 
één aan zijn rechterhand 
en één aan zijn linkerhand. 
Simson zei: 
  Laat mijn ziel de dood ingaan 

met de Filistijnen! 
Hij spande zich met kracht: 
toen viel het huis  
op de stadvoogden 
en op al het volk dat erin was 
en de doden die hij doodde bij zijn dood 
waren er meer dan die hij bij zijn leven had gedood. 
  
Zijn broers en het hele huis van zijn vader daalden af 
Ze namen hem op, 
ze droegen hem omhoog 
en begroeven hem,  



tussen Tsora en Esjtaol, 
in het graf van Manoach zijn vader. 
Hij heeft Israël twintig jaar gericht. 
 

Weet Gij met hoeveel ze zijn – psalm 3 vrij (Oomen, nieuw)  
 
Toespraak 
Klaas Spronk 
 
Ik dacht: waak over je woorden – psalm 39 (Oomen, nieuw)  
 
Intermezzo 

mededelingen en collecte 

 
Dienst van de tafel 
Hier begint de dienst van de tafel 
viering van eucharistie 
ritueel van solidariteit: 
laat ons bidden. 
 
Jij met Jouw naam onnoembaar, 
woord onberekenbaar 
droom dwaasheid kracht bevrijding, 
God van mensen, lopend vuur, 
Jij ongehoord in deze wereld – 
wees geloofwaardig hier en nu 
of ooit één ogenblik, 
open de deuren van jouw licht 
dat wij jou zien. 
 

Sacrament van hoop (VL 674) 
 

Moge het delen (Oomen)  
 
Brood en wijn  
Er is naast wijn ook een witte beker met druivensap bij de uitdelers links van het koor 

 
De noche (Taizé) 
 
Hoor mij, wees niet doodse stilte – psalm 4 vrij (Oomen, nieuw)  
 
Voorbeden 



 
Onze Vader (VL 849) 
 
Zegen 
 
Overal zijt gij (VL 164)  
 
 


