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        Richteren 4 
Roep om Sterke Man! 

 
De kaarsen aangestoken  
 
Verberg uw aangezicht niet (Verzameld Liedboek 727) 
 
Woord ten geleide 
 
Kinderkring 
 

Was jij mijn herder (VL 40) 
 
Voorlezing uit het boek Richteren 
Richteren 9:1-7 

 
Abimelech, de zoon van Jerubaäl, ging naar Sichem, 
naar de broeders van zijn moeder. 
Hij sprak het woord tot hen 
en tot het hele familiegeslacht van het vaderhuis van zijn moeder: 

Spreek toch het woord in de oren van alle heren van Sichem: 
‘Wat is beter voor jullie? 
dat zeventig mannen over je heersen, 
alle zonen van Jerubaäl, 
of dat één man over je heerst?’ 

De broeders van zijn moeder spraken over hem al deze woorden 
ten aanhoren van alle heren van Sichem. 
Hun hart neigde naar Abimelech 
want ze zeiden: 

Hij is onze broeder. 
Ze gaven hem zeventig zilverstukken uit het huis van Baäl-van-het-Verbond 
en Abimelech huurde lege, berooide mannen - 
ze gingen hem achterna. 
Hij kwam bij het huis van zijn vader in Ofra. 
Hij bracht zijn broeders om, de zonen van Jerubaäl, 
zeventig man, op één steen. 
Jotam bleef over, de zoon van Jerubaäl, de jongste, 
want die had zich verborgen. 
Toen verzamelden zich alle heren van Sichem en heel Beet-Milo, 



ze gingen en maakten Abimelech tot koning 
bij de staande steeneik in Sichem. 
Toen ze dit aan Jotam meldden, 
ging hij staan op het hoofd van de berg Geriziem, 
hij verhief zijn stem en riep, 
hij sprak tot hen: 

Hoort naar mij, heren van Sichem, 
dat God hoort naar jullie. 

 

Ballade van de bomen  
 
Vervolg uit het boek Richteren 
Richteren 9:16-21 

 
Jotam sprak: 

En nu, 
wist je wat je deed 
toen je Abimelech tot koning maakte, 
heb je gedaan wat goed is 
aan Jerubaäl en zijn huis, 
heb je aan hem gedaan wat hij verdiende - 
mijn vader heeft gestreden omwille van jullie, 
hij heeft zijn leven in de waagschaal gesteld 
om jullie te redden uit de hand van Midjan, 
maar jullie: 
vandaag ben je opgestaan tegen het huis van mijn vader, 
je hebt zijn zonen omgebracht, 
zeventig mannen op één steen, 
en Abimelech, de zoon van zijn slavin, heb je gemaakt tot koning 
over de heren van Sichem 
want hij is je broeder. 
Wist je wat je deed jegens Jerubaäl en jegens zijn huis deze dag: 
verheug je over Abimelech, 
dan zal hij zich verheugen over jullie. 
En zo niet: 
vuur zal uitgaan van Abimelech 
en de heren van Sichem en Beet-Milo verteren. 
Vuur zal uitgaan van de heren van Sichem en Beet-Milo, 
het zal Abimelech verteren. 

Jotam vluchtte en ontkwam, 
Hij ging naar Be’eer 
en ging daar zitten, uit het aangezicht van Abimelech, zijn broeder. 

 



Op mijn levenslange reizen (VL 766) 
 
Toespraak 
Bart-Jan van Gaart 
  

Muziek: J.S. Bach, Gottes Zeit ist die allerbesten Zeit. BWV 106  
 
Intermezzo 

mededelingen en collecte 

 
Dienst van de tafel 
Hier begint de dienst van de tafel, 
viering van eucharistie, 
ritueel van solidariteit: 
laat ons bidden. 
 
Als het geen droom, geen leugen is 
wat ons gezegd is 
dat er goed land zal zijn: 
een stad van bomen als een tuin, 
met woningen voor iedereen, 
geef ons dan daar te komen. 
 
En zet voor ons een tafel neer 
en geef ons brood 
dat als een lichaam voedt. 
 

Gezegend zijt Gij levende God (VL 670) 
 

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

 
Zeven maal opnieuw geboren (VL 809) 
 
Voorbeden 
 
Klimmende zon  
 
Onze Vader  
 



Onze Vader die in de hemel zijt 
uw Naam worde geheiligd 
uw koninkrijk kome 
uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel. 
Geef ons heden ons dagelijks brood 
en vergeef ons onze schuld, 
zoals ook wij onze schuldenaars vergeven, 
en houd ons staande in de beproeving 
en verlos ons van het kwade, 
want van U is het koninkrijk 
en de kracht en de heerlijkheid 
tot in eeuwigheid, Amen. 
 
Voorlezing uit het boek Richteren 
Richteren 9:22-24 

 
Drie jaar heerste Abimelech over Israël. 
Toen stuurde God een kwade geest tussen Abimelech en de heren van Sichem. 
De heren van Sichem verraadden Abimelech: 
het geweld tegen de zeventig zonen van Jerubaäl, hun bloed, 
het moest komen op Abimelech, hun broeder, 
die hen had omgebracht; 
en het moest komen op de heren van Sichem 
die zijn handen hadden gesterkt 
om zijn broeders om te brengen. 

 
Zegen 
 
Leliën draagt de woestijn (VL 366) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


