
Bij Richteren I (D.M.) en onderwerpen de oorspronkelijke be-
woners voldoende om hen de baas te
worden. ls herendienJl niet een huma-
nere oplossing? Ceen naakte macht.
maar via de economische omweg: dal is
clean en effici€nt. Maar dat is nu precies
de kwestie waar het hele verhaal steeds
over zal blijken te 8aan. Of een omke-
ring van de machtsverhoudingen en
bezitsverdeling werkelijk de vervulling
van de belofte in Gen. l2,l-3 betekent.
Hoe het dan anders moet? Dat is de
roeping van een richter. Om met schade
en schande te leren onderscheiden lus-
sen dienst aan JHWH en dienst aan
andere'goden'. concreet: macht. bezit.
natuurlijke vermogens- enz. (zie Ri.
2,17-3.4\. Herendiens, (Hebr.: /rrds) is
alle werk, waartoe mensen gedwongen
worden. ln de dwang zit het stuitende
aspect. Ri. 1.30 impliceert het voluit
gedxttngen dienstuer*. Dienst aan en
in naam van JHWH kan per definitie
niet afgedwongen worden. Zijn ere-
dienst is en blijft gegeven met zijn ga-
Yen.
Het lig in de rede aan de hand van /
deze noties na te denken over de plaats
van de gemeente, die deze Heer viert en I

hem dankt voor zijn garen. in de we-
r.ta, in O. *.t.tOeioiomie. in de feite- (
liike machtsverhoudingen in haar om- I
giving. Het corpus christianum is ge- I
ichiedlnis geworden. de christelijke ',
natie is passe. Niet alleen onder invloed
van een-nieuw horen naar het woord, (

maar eenvoudig door de omstandighe- !.

den achterhaald. Hebben machtige, /

25 mei 1985

zond.glczig:
Richteren l. I ti m 2,5
psalm: I I
Torah: Genesis ll, 27 t/m 13,8

llessiel:
psalmwoord bij de intocht: Tob 12.6
bij psalm 8
bij de gaven en aan tafel: Tob 12,6
epistel: Rom I 1.33-16
zondagslied: LB gezang 25J. EB 235
'O zalig licht. Drievuldigheid'
evangelie: Johannes 3, l-l 5

in hct nicuwe lcctiomliumi
Spreuken 8,22-31
tussenzang: psalm 8 (R v. l)
event. twee lezing: Rom 5,1-5
vers voor het evangelie: Op 1,8
+ Johannes I6,12- 15

zondegsschool en kindcr(neven)diensl:
Johannes 3,l-21

thcmr van de week
van 19 tot en met 25 mei:
onvoltooide opdracht

s.hfi)l:
Handelingen 9,1- l9a
Handelingen 9,19b-31
Handelingen I l,l9-30

kleur: x ir

tebed
(Missale Romonurn)
God onze Vader, Gij hebt
het Woord der waarheid
en de Geest die heilig maakt
in de wereld gezonden
om aan de mensen het vcrheYen
mysterie van uw Godheid te openbaren.
Ceef dat wij het ware geloof belijden
door de glorie van de eeuwige
Drievuldigheid te erkennen
en door haar Eenheid in macht
cn majesteit te
aanbidden.

\\Door onze Heer, Jezus Christus.

Sttmker* L trechtl
OEleer. onze Heer.
wi.l roepe n U aan. Drieenige Godl
\l{i ziin niet in staat
ulv rijkdom. uw wijsheid.
y'w kennis en uw beschikkingen

,haar waarde te schatten.

/ Duuro^ hidded wijr
Ieer ons
deze aarde bewoonbaar te maken
onder uw gezag
tot aan de vervulling van de tijden.
ln uw Naam. o vader,
Zoon en Heilige Ceest,
uit wien. door wien en tot wien
alle dingen zijn.
Amen.

Voorbede getraagd
( (k cumeni st he ge b ed s ko I e nde r )
voor Ierland.

Het boek van de Richteren is geen een-
voudige lectuur. Sommige fragmenten
lijken nog aardig in het gehoor liggende
verhalen, bijvoorbeeld over Gideon en
Simson. ln zijn geheel is het een moei-
lijk boek. zowel vanuit historisch ge-
zichtspunt als met het oog op de ver-
kondiging. Vooral in de eerste en laat-
ste hoofdstukken zijn de problemen

- groot. De voorlezing in het kader van
\ de liturgie kan helpen de problemen te

.'overwinnen en deze verre, vreemde en

) vervreemdende geschiedschrijving te

I horen als een proferisch getuigenis. Een

{ vertaling. die op deze voorlezing gericht
I is, is daarvoor een eerste vereiste.r

Tezamen vormen Jozua + Richteren
het begin van het grote profetische drie-
luik, waarvan I * 2 Koningen het
andere zijpaneel ztn. tn het midden
staat koning David ( l-2 Samudl).*+ De
latere geschiedenis wordt in Ri. reeds
verondersteld, bijvoorbeeld in de
onderscheiding in hoofdstuk I tussen
Jeruzalem, Hebron, Juda en Benjamin
enerzijds en B€FEI, Jozef, Manasse en
Efraim anderzijds.

Onterven
ln het eerste hoofdstuk lijkt er nog niets
gebeurd te zijn. ln kort bestek komen
incidenten uit Joz. l6.l9 nogmaals aan
de orde. Juda gaat voorop, zoals vol-
gens Gn.49.8vv van hem verwacht mag
worden. 1De aanhef verloont enige ge-
lijkenis met de situatie in Joh. 21,3). ln
Juda is op zijn beurt Kalev, de oude
makker van Jozua (hij is de enige die
het in Num. l3-14 vertelde heeft meege-
maaktl). degene die het ger"n beoefent.
Het land is een gaYe om te Seven (Ri.
r ,2. 15.20).
Bii ,gel e/, hoort onter','en.*** Hel ver-
haal is gericht op de vrijmaking van het Nolon
iil i;f;iil;;;';i t iiuii ioa'"nig ont- *. Ruhreren' een-t'ertoting. onr yoo.r te

;;;r;;. 'r;'6;hr"delins' van Adoii-Be- /'lezen. Societas Hebraica Amsteloda-
zek-maq ons teveel vers;ldins liiken. aly' mensis. NBG-KBS. Haarlem Boxtel
vergelding kan deze ko-ning li-et ielf 1982. Omdal deze vertaling beschikbaar
mair al ti soed beeriipen 6n billiikeni is, heeft de redactie van De eerste lezing
Juist omdai het tev'ee"l'vergelding is. h afgezien van het vertalen ran Ri'
het te weinig radicaal. nieirevol-utiolrair *f Zie voordeze en vele andere zaken.
genoeg. I die het bestek van De eerste dag te bui
-Ri. I f,'a.naa-t het verhaal van Jozria len gaan: Geen koning in die dogen:

met alle nadruk daarop. hoe weinigir ovei het boek Richte-ren als-profetische ,'
terechl komt van de intenties waaim& geschiedschrijvrng. Hanna Blok e a.
het land seseven werd. Kalev is de r Baarn 1982. Dit is een kleine commen/
;;is; [,i;fiij;;;;;i i'.ru:. irau ,"t-' Guinu"s de bovengenoemde. ren-a]idg-

slait weliswaar eaoiii-bezei en maakt --*** In het lange artikel over hedoord
hem onschadelijk. maar hij blijft tot rrsi inTlyAf lll. Sp.-!53'9{i5 noemt
ziin dood in Jeiuzalem. Hit huis van Lohfinkieftr'RtdstvCii de vele pro-
lizef weet weliswaar B€rEl ('huis blemen die rond dit woord bestaan de

Gods') binnen te komen, maar dan connotaties Tormeel als eigendom.aan-
[tinit'ut..", treurig refiein telkens vaarden" 'accepteren'; pass 'arm. bezit-
;niei onterfd"n. . .' i,19.20.27.28.29.30. loos worden'; 'bezitloos maken' Pri-
31.32.33); tot er bij Dan in het geheel mair is de grondbetekenis niet verove-

gaa, rp.ik" mee, i, ,un ont.*in. ren. maar e.igendom <tverdragen Dus
geen militaire term. maar een juridi

Herendiensr iche. Theologisch staat op de achter-

Miar, ,al iemand zeggen, ontert'en in grond de belijdenis,.dat JHWH de wer-

d;;;;, uitroeie n "ag dan mislukt -kehlk 
rechrrnati,ge eigenaar van alle

;ij; t"i;" ;,j daar blij-om zijn. De groird is. de El-Koneh (Gen 14'19 22)'

kinderen lsraEl krijgen anderzijds dan
toch maar mooi vaste voet in het land

l4

zin? Als"de gemee-nte van diHeer een ;,"r,'
legitieme claim te leggen heeft, dan l'/ i
zullen de machten d ie lllg+Edrls I -.'
uitoefenen o ei{€fiE-rxl moeren woritl\ I



Bij Richteren 2,1-5 (D.M.) handen innemen, is geen sprake- En
waarop brengen zij hun offergaven?
Toch niet op die nog niet geslechte
altaren van anderen? O[ zomaar in het
wilde weg, als adequate uitdrukking
van hun radeloosheid? Zonder acht te
slaan op de historische volgorde (Ri.
I,l veronderstelt. dat Jozua gestorven
is) luidt het na hun offeren met lege
handen in Ri. 2-6a 'En Jozua zond het
volk heen. . .'. Ite missa est Deo gra-
tias.
Het sacrament van het altaar staat
immer onder de bedreiging van verwij-
zing naar de H EER. die ons op deze
plek ontmoeten wil omdat het zijn plek
is die Hij ons vrijmachtig geeft. te ver-
worden tot substituut en daarmee een
b€lemmering voor de echte ontmoetinS.
Van eucharistie tot manipulatie. Daar-
tegen is het altijd en overal passend de
dankzegging hoog te houden. Niets
anders wordt ons in handen gegeven
dan dankzegging, deze HEER te zege-
nen (vgl. Openb. 4,8-ll).
Volgens Gen. 14.20'gaf hij hem de
tienden van alles'. Men kan er over
twisten wie aan wie geeft. Melchisedek
aan Abraham, of omgekeerd? Of Abra-
ham aan de HEER? Of Melchisedek
aan de Allerhoogste Cod? ln het ver-
band moet het wel Abraham zijn. die
de tienden geeft, als teken van zijn
dankbaarheid. Hij geeft zijn gaven aan
de priester van de God. die'alles'gege-
ven heeft. Deze woorden kunnen aan-
leiding zijn te mediteren over het
wederzijdse spel van SaYen en gaven ln
de liturgie, met brood en wijn en wat
wij prozaisch de collecte plegen te
noemen. Tezamen zijn het tekenen en
uitdrukking van de totale wederzijdse
olergate. die volgens Ri.2.l-5 niet
plaatsvindt. onmogelijk gemaakt wordt
doordat het lerzandt in de sleer ran
religieuze concurrentie.

l\)

I juni 1986

2ondrtlczinS:
Richteren 2. l-5
psalm: 8l
Torah: Genesis 14.l8-20

kl$sickl
psalmwoord bt dc intocht: psalm 81.17:
bU de gaven en aan tafel:
Lev 21,6 en I Kor.ll,2G27
epistel: I Kor. 11,23-29; ps 145, 15-16:
Joh.6.5657
cvangelie: Johannes 6, 5G59

in hct nieuwc lcctionuium:
Genesis 14. 18-20
tussenzang: psalm I l0 (R vs 4b)
I Kor. l l, 2l-26
vers voor het evangelie: Joh. 6,51-52
Lucas 9.1 lb- l7

zondrgsschool cn kinder(nevcn)diensl:
Johannes 6.1-15

lhcmr vrn dc trc€&:
van 26 mei tot en met I juni:
Op nicuwe wijze leven

school:
Handelingen 13, 1149
Handelingen 13. 50 t/m 14,20
Handelingen 16, 4-40

klcur: x'it

g.bed
(Missole Romanurn)
Heer Jezus Christus.
in dil wonderbaar sacrament
hebt Cij ons de gedachtcnis nagelaten
van uw lijdcn en sterven.
wij bidden U:
Iaat ons de heilige gehcimen
van urv Lichaam en Bloed
met zo grote eerbied vieren
dat wij de genade van uw verlossing
voondurend in ons ervaren.
Gij die leeft en heerst met God de vader.
in de eeurren der eeuwen.

(H. Jongerius o.p., Naor uoorden zoeken)
Heilige Vader,
toon ons in brood en beker
de weg naar de vrede;
toon ons Hem
die zichzelf aan ons geeft
als voedsel ten leven:
Jezus Messias.
voor wie wij U danken,
nu en tot in eeuwigheid.

voorbede getraagd
( Oe c um e n i s c he ge be ds k olehde r )
voor Groot-Briltannie

(Wie geen opzetteliike aandocht aqn de
tiering van sa(ramentxlag kan of u'il
besteden voege de oontekeningen von
deze en de volgende bladziiden tesa-
tnen.)
Van Gilgal naar Bochim is een treurige
weg, de 'omwenteling' (Gilgal) verkeen
in 'geween' ( Bochim:wenenden). Als
de altaren van het heidendom niet
worden afgebroken, wordt de Plaats
waar de HEER present is (Gilgal. zijn
altaar, Bet-El, het sacrament) een plaats
om te wenen.
De bode van JHWH is als altijd in
Tenach de manifestatie van de H EER,
die spreekt namens Hemze lf. Maar hier
heeft het optreden van de bode ook de
functie eraan te herinneren. dat deze
God. in onderscheid tot wat onder
goden in onze ogen gebruikelijk en
gangbaar heet, niet onmiddellijk. r'an-
zelfsprekend en manipuleerbaar present
is. Hij is niet op afroep beschikbaar en
wordt iuist meer in de verborgenheid
gedrongen, wanneer wij Zln :iin tot
ons hebben maken.
De andere goden zijn met name de
BaAb en Astartes (Ri. 2,ll.l3). Hun
titels kan men in het Nederlands weer-
geyen mel'bazen en bazinnen'. maar in
het Frans klinkt het veel nauwkeuriger:
maitres et maitresses. Zij Tijn niets
behalve de projecties en wensdromen
van oDzichters en slavendrijvers. de
idolen van mensen die menen dat alles
te koop is en dat het hoogste doel moet
ziln dedingen in de macht te krijgen.
ook de mensen te beheersen als waren
zij machines. Die behoefte leidi tot het
seloof in een Deus ex machina; maar
ie HEER blijkt zich altijd aan deze
machinatie te onttrekken.
Uit deze wan-hoop en wan-toestand is

Abraham weggeroepen en lsraEl uitge-
leid. ln een paar woorden verwijst Ri
2, I daarnaar lvgl Gen. I 2.7: l7-7: Ex.
12,51). Wat ginds onleefbaar was en
schreeuwde om verandering, wat in de
woestijn met pijn en moeite geleerd
moest worden dat deze HEER niet de

fixatie van onze angstdromen is dat
zal in het beloofde land niet weer de
kop op steken.
Het Missaal geeft voor de Sacraments-
dag in het C-jaar als Torahlezing aan:
Ceh. l4.lE-20. In de drieiarige Torah-
cyclus is die passage ook vlak bij. God
wordt daar bii monde van Melchisedek
El-Eljon Koneh genoemd (zie vorige
rondag). Hij. de Allerhoogste. is als
er,iee eigenqar van hemel en aarde, van
alle"s en allen. Hii die alles heefi biedt
zichzelf aan. laai zich aanbieden in de
gaYen van brood en wijn.
Voor deze God bouwde Abraham een
altaar en riep zijn Naam aan (Cen

12.7v.). Zo deed MoTes (Ex. 24.4v.: €6n

van de twee offertoria van sacraments-
dag); zo deed ook Jozua (Joz. 8,30v.).
Maar wat doen de kinderen lsraEl nu
eigenlijk volgens Ri. 2.5?'Zij offerden
ai'n JftWH'. Hun lranen? Van offerdie-
ren, die de plaats van mensen met lege

t6
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Bij Richteren 2 (D.M.)

(Zie ook de aantekeningen voor de Sa'
t'romentsdag op de vorige bladziiden).
Over godsdienst gaat het hele hoofd-
stuk. In de prakiijk van alle daB doet
ook de dienst aan JHWH zich voor als
een variant op het algemene religieuze
bedriif. Men kan het sociologisch,
psychologisch. paedagogisch enz. be-
schriiven en behandelen. Dat is alle-
maa[ waar en onvermiideliik. Het
behoon tot het wezen der openbaring.
dat hii die zich openbaan verschijnt als
een fenomeen onder andere menselijke
verschijnselen. Maar als dat het enige is

wat er te zeggen valt vanuit de openba-
ring, dan zijn de HEER en de andere
soden inderdaad concurrenten op de
irarkt der religies. en principieel uitwis-
selbaar.
Ri. 2 vertelt, dar als men daarvan uit-
saat en de HEER inderdaad inruilt
ioor Badl en Astarte- de H EER van het
toneel verdwijnt. Hij houdt eenvoudig
op met 'god' te zijn, ook oP de gans
andere wilze waarop hij'god'is. in zijn
daden. Als hil wordt gelijkgesteld aan
die anderen. dan kan of wil hij ook niet
meer doen dan die andere goden. wier
meest wezenlijke algemene kenmerk is

dat zij niets doen. maar des te meer
laien doen. Nee. zelfs dan houdi de
HEER niet helemaal op. 'Dan onl-
brandt de toorn van JHWH. . .'
(2,14.20). De enige emotie, beweging,
bewogen daad die hem overblij[t is

boos worden. Maar dat is tenminste
een echte emotie, waar stomme goden
nooit aan toe komen.
Welke woorden horen bij de ene en de
andere godsdienst?
JHWH:zien wat hij doet, zijn grote
werk;
hem kennen;
horen naar de geboden;
richters die bevrijden.
Andere goden: doen wat kwaad is in
zijn ogen;
hem verlaten:
nalopen, buigen, krenken;
viianden die plundcren.
virdrukken benauwdheid.
Het dienen van andere goden is vooral
huisen (2,12.1'7.19). Daar krijg je

wereld hardhandig in en dwingl van
voren af aan te beginnen. Of de ge-
gemeenteleden breken hijgend uit van
pure benauwdheid. De apartheid van
de gemeente als minderheid temidden
van andere machten is alleen te hand-
haven met rigoreuze middelen, die strij-
dig zijn met het doel, omdat er niets be-
vr-ijddnds in te ontdekken valt. Dat is
voorlopig het dile mma.
van dC listige 'oplossing' om de goden
over de dagen van de week te verdelen.
de HEER alleen op zondag serieus te
nemen en ons op werkdagen te voegen
onder de zeggenschap van hele andere
machten en driifveren daar weet
Richteren nog niet van. Het is eenvou-
dis ondenkbaar God en de goden zo te
veidelen en naast elkaar te dienen. In
Tenach komt dat slechts Cenmaal aan
de rand ter sprake (2 Kon. 17.29 12 41).
wanneer vreemde bewonen in Kanaan
komen wonen in plaats lan lsraEl en in
hun onnozelheid alles door elkaar
halen.

I juni l9t5
zond.glezingi
Richteren 2,6 t/m 3,4
psalm: l2
Torah Cenesis 14

khssi.k:
psalmwoord hij de intocht: psalm l.l.6i
bi de gaven en aan tafel: ps 6.5: ps 13.6
epistel: I Joh 4,16a-21
zondagslied: LB gezang 241, 7) 430
'Nu bidden wij de heilige Ceest'
evangelie: Lucas 16,19-31

in hct nicuwc lectionrrium:
I Koningcn 8,41-4J
tussenzang: ps ll7 (R: Mc 16.15)
Galatiers l.l-2 en 610
vers voor het evangelie: Joh. 3,l6
+ Lucas 7. l- l0

zondrg$rchool eo kinder(nevcn)dienst:
Johannes 6.1- l5

th.m. vrn d. wcek:
van 26 mei tot en met I juni:
Op nieuwc wijze leven

school:
Handelingen 13,l3-49
Handelingen 13,50 t/m 14,20
Handelingen 16,&0

Klcttr: groen

gcbed
God, uw voorzienigheid
faalt nooit in haar beschikkingen.
Wij bidden U:
wend van ons af
wat kan schaden
en geeft alles
wat ons hcilzaam kan zijn.
Door onze Heer. Jezus Christus.

(Angli@anse en luthe$e truditi?,
vert. Luthers Diensthoek)
Heer God.
die de sterkte zijt
van allen die op U hopen;
neig U tol ons gebed. en.
daar wij zwakke. sterfeliike mensen
zonder U niets vermogen,
verleen ons uw genadige hulP,
zodat wij
uw geboden houden en
ons willen en volbrengen
voor U welbehagelijk zij.
Door onzc Heer. Jezus Christus.

toorhede get'raagd
( Oe L' u me n i s c he ge b e dsk alender )
voor Croot-BrittanniE

kramD van. Toch doen zij het graag.
haastis. De dienst van JHWH is hen te
weinie] alleen maar kiiken en luisteren.
Zo ee"nvoudig kan het-toch niet zr.1n. Zr1

willen zelf wat doen. Andere goden
zoreen daar wel voor: die doen zelf uit

irun vireerders. tot zij erbij neervallen.
Dat is de wonderlijke. aantrekkelijke , r,""
tesenstriidiqheid van religie. Je moet '

,u'n 
"ii",'. 

litri.;s op je fitie. je krijgr ( u. r-
het er benauwd van en tegelijk is het 'r 

r-

zalis.
De 

-kerk is. net als KanaAn, het paradijs

nog niet, hoogstens een voorlopige ge-

stalte *aur nog van alles mis blijkt te
kunnen saan. En hoe harderje wilt.
hoe moe'iliiker het lijkt. Soms lrjkt de
gemeente ien veilige enclave in een ove-

iigens houe wereld. maar dan breekt de
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Bij Richteren 4 en 5 (E.8.) Barak;
2e scEne: strijd. nederlaag van Sisera,
zijn vlucht;
3e scEne: JaEl en Sisera:
4c sclne: Ja€I, Barak en Debora.
Inmiddels zijn we in de derde scEne
beland: Sisera bij Jabt in haar tent. Die
tent is al opgevoerd in vers I l: de Ke-
niet Cheber, had zijn tent opgeslagen
bij Kedesj. Kenieten zijn zeer verwant
aan lsraOl, en dus bevriend.
In vers l7 wordt dit herhaald. en ook
tussen Jabin en de Keniet is gastvriend-
schap. Dat is dus voor Sisera alle reden
om hier zijn toevlucht te nemen. Jael
doet er een schepje bovenop en haalt
hem, lokt hem haar tent in; buig toch.
buig af mijn heer, naar mij'! (a. buigen
zal hij inderdaad, voor haar.) Ze geeft
hem - meer dan hij waagt , en dekt
hem ook nog zorgzaam toe, als een
moeder (in Israel). Bedekt verbergt
hem. 26 grondig, dat ze naar waarheid
straks kan spreken wat hij haar vraagt
te zeggen als er iemand komt vragen of
hij bij haar in de tent is: 'zeg dan: nie-
mandl'(vs 20). Inderdaad: dan is hij
niemand meer: er is niets van hem over.
Uitgeput. in slaap, ligt hij 'tussen haar
voeten'; Jael, als een hoogst merkwaar-
dige moeder! 'baan' een dode (Ri.
s,27).
Nauwelijks is Sisera dood of daar is

Barka. En die ziet: Sisera, neergevallen,
dood. kraqqato met de tentpin in lijn
slaap. Barak ziet dat. de bliksem is in-
geslagen. inderdaad. in de hand van een
vrouw heeft JHWH Sisera uitgeleverd
(Ri. 4:9!) Het woord, door Debora ge-

sproken, is uitgekomen en waarheid ge-

worden. En zo is het dan gedaan met de
koning van Kanadn: door God verne-
derd (kana, Ri.4.2l).

Het licd ven Debore
Zoals na het verhaal van de doortocht
door de Rode Zee (Ex. l4) datzelfde
gebeuren nog eens wordt bezongen in
de liederen van Mozes en Mirjam (Ex
l5), zo ook hier; na de gebeurtenissen
in verhaalvorm, worden ze nog eens
herhaald in de vorm van een lied. Vol-
gens velen e€n van de oudste gedeelten
van de Tenach (evenals het lied \an
Minam. Ex. 15,21).
Debora zingr dit lied: opgestaan'als een

moeder in lsrael'. Zij is opgestaan en
heeft haar werk gedaan, het Profetische
woord gesproken. dat tevens hoop geeft
voor de toekomst. . . en dat vrouwen I
oproept niet passief te blijven. maar I
hun krachten en mogelijkheden die /e 

Ihebben, te benutten.

Literrtuur
L. Alonso, Schdkel. Erziihlkunv int
Buch der Richrer (Biblica no 42).
Tot ik oostond. Een serie exegese ran

"n 
r.ro. urouwen (Centrale voor vor-

mingswerk Driebergen).
Geen k<tninP in die dagen rihteren
ols profetbihe gest hiedschriiing (Deut-
loo, Van Daalen, e.a.).

Sjuni l9t6
zond.glczint:
Richteren 4 en 5
psalm: 13
Torah: Genesis l5

khssiek:
psalmwoord bij de intocht: 18,19-20
bij de gaven en aan tafel: psalm 6,5;
psalm ll,6i Mt 28,20
epistel: I Joh I,l3- 18

zondagslied: LB Eezang 401
'Christus mijn Heer, op U alleen'
evangelie: Lucas 14.lG24

in het nieur! lcciionrrium:
I Koningen 17,17-24
tussenzang: psalm 30 (R v. 2a)
event. tweede lezing: Cal I, I l- 19
vers voor het evangelie: Lc 7,16
+ Lucas 7.1 l-17

,ondrSsschool cn lind.(ncvcn)dicnsl:
Johannes 9. l-41

thamr Yrn dc wcck
van 2 tot en met 8 juni:
cericht en bevrijding

school:
De stad Korinthe
De positie van de gemccnte te Korinthe
De brief van Paulus

klcur groe,

gcbcd
(Missale Rononum)
God, al het go€de
komt van U.
Geef ons wat wij vragen:
mogen wl
door uw ingeving
tot goede gedachtcn komcn
en deze,
order uw leiding.
ten uitvoer brengen.
Door onze Heer. Jczus Christus.

(anglicaans I luthers I oud-katholiek)
Geef, Heer, dat wij uw heilige naam
standvaslig vrezen cn beminnen.
want nimmer onttrekt Gij
uw vaderlijke zorg aan hen, die Gij
in uw liefde gcgrondvest hebt.
Door onze Heer. Jezus Christus.

(zelfde gebed, vert. )1. krnord)
Ceef, Heer, dat wij
Uw heilige Naam,
Uw openbaring voor de mensen,
vrezen en liefhebben tevens.
Want nooit onttrekt
gij Uw bestiering aan
Uw kinderen.
lntegendeel,
gij houdt hun bestaan in stand
door Uw vasthoudende voorkeur,
Uw ongeschokte liefde.

voorbede pelroaKl
( (k cu m e i i s< he ge b e d sk a leruler )
voor Noorwegen

De verbinding tussen de ogenschijn-
lijk los van elkaar staande verhalen
over de richter Ehud, en het optreden
van Barak, wordt gevormd door het
begin van caput 4: 'de zonen lsraEls
gingen voon te doen wat kwaad is in de
ogen van JHWH, toen Ehud geslorven
r.r,as.' Barak wordt neergezet als
contrast-held tegenover de 'sterkc man'
Ehud. Barak - de naam mag dan'blik-
sem' betekenen, erg flitsend is zijn op-
treden bepaald niet, hij komt er eerder
als een bange piepmuis vanaf, en de
sterke figuren in het verhaal zijn de
twee vrouwen aan zijn weerszijden:
Debora en Jatl
Debora is een profetes na het
schreeuwen van de zonen lsraels toi
Cod (Ri. 4,3) wordt niet meteen weer
een held ten tonele gevoerd, maar het
profctische ambt allereerst naar voren
geschoven. Debora. de proferes, roept

, de bevrijder tot de daad. Haar eigen
Vaam lett. 'honingbii' heeft de letters
lvan het woord 'dabar'dat woord 6n
)daad betekent. Zii hoedt het woord, en

\profeteert de daad die door dat woord
(in gang wordt gezet. . . en erdoor wordt
/beheerst.

Israel wordt onderdrukt door de
koning van Kanaan, Jabin, die zeteli te
Charosjet ha-Gojim, 'mengsel van hei-
denvolkeren'. Negenhonderd ijzeren
striidwapens b€zit hrj het wapentuig
wainegin lsraEl geen verweer heeft (cf
Ri. l:19;. Tegenover dit geweld staat in
lsratl: de profetie; de profetes Debora,
die zetelt onder een palmboom (cf
psalm ll) en rechr spreekt. Zijzelf neemt
niet de srrijd ter hand h66r laak is het
bedienen van het woord (zoeter dan
honing, cf. psalm I9,l0,ll) waarmee ze

Barak oproept en aansPoort om te
goan. Gaan is inderdaad het belangrijk-
ste thema in het verhaal; Barak geeft
wel gehoor aan de oproep. maar onder
een angstig gepiept protest: 84 jij met
mij. d6n ga ik ga je niet met mij, dan
ga'ik nietl (Ri.4.8) En het gaan klinkt
weer in Debora's antwoord: 'gaan, ja
gaan zal rk met jou. Alleen. . . roem zal
er niet zijn voor jou op de weg die je
gqat. in de hand van een vrouw zal
J HWH Sisera uitleveren!' ( Ri. 4,9).
Barak is de held tussen twee vrouwen:
Richteren 4-5 is een vrouwenverhaal.
Door het rr-rord van een vrouw wordt
de redding in gang gezet. door de
hond van een vrouw vollooid. En last
but not least wordt niet door de hand
van Barak en zijn troepen Sisra's leger
bii de Tabor en de beek Ksjon (ove-
risens niet zomaar een locatie!) in ver-
wirrins sebracht: dat doet de hand van

JHwtiielf t Ri. 4.15) Barak jaagt hem
na. . . maar Sisera uitschakelen zal niet
meer zijn werk zijn: in zijn hand komt
de viiand-leeeroverste niet terecht.
L. A'ifonso-Schtikel geeft de volgende
indeling van het verhaal:
voorspel: krijgswagens van Kanaiin te-
senover de oroletie ran Debora:
Te scine; hei gesprek tussen Dehora en
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Bij Richteren 6 (S.L.S. de V.)

Het'kwaad in de ogen des Heren'
wordt in Ri. 2 in zijn algemeenheid ge-
noemd: het dienen van de Baals en de
Astanes, en daarmee het eenzijdig op-
zeg8en van het verbond met de HEER.
In hoofdstuk 6 wordt dat wel heel
pikant: is Baiil nier de vergoddelijking
van de vruchtbaarheid, de regelmatige
terugkeer der seizoenen. de vegetatie?
De god van het brood en van de wet-
matigheid der economie. Omdat een
agrarische bevolking daar zeer afhanke-
lijk van is, wordt godsdienst tot een
bevordering van eigenbelang. Je bent
met je maag en je portemonnaie van
deze god afhankelijk.
En nu worden ze juist hierin uirge-
molken tot op de bodem: deze god
geeft hen allesbehalve. wat ze er
zoeken! Maar het 'niet bij brood alleen'
lan de verbondsgod is vergeten. Zijn
bevrijdingsreputatie is vergeten. En
opvallend is de berusting, waarmee het
volk dit laat gebeuren. Tragisch 6n
komisch te zien, hoe Israel de vruchten
van zijn eredienst niet zelf kan plukken,
hoe hun 'door BaIl verhoorde gebeden'
door Midian worden geconsumeerd. Er
blijven geen reserves, het is een kaal-
slag, een uitvreterij. Van alle eerbied die
de Tora ook geeft aan land en aarde en
gewas kan niets komen.
Alles wordl omgedraaid: vanuit Israels
roeping zouden de volkeren de vruch-
ten ontvangen van zijn aanwezigheid.
Nu worden die vruchten gestolen en
mo€t het volk zich verstoppen. Geen
Badl. die d6t verhindert. ln feite is
daarmee zijn onvermogen ook al aan-
gegeven! Dat krijgje alsje alleen de
wetten van de economie gaat aan-
bidden.

Het profetisch momcnt:
Vers 7 is letterlijk'het oude liedje'! In
het verhaal treedt dan eerst een profe€t
op, als om aan te geven hoe de ware
oorzaak van het onheil moet wordcn
geduid. Waarin IsraEls verbondsgod
6nders is dan Bael, moet weer helder
worden: Hij is een bevrijder, en blijft
Jullie'God. Maar dat zijn lege woorden
geworden, verhaaltjes. 26 kent Gideon
ze ook (vs l3) Maar ironisch vraagt hij,
waar al die mooie verhalen over won-
deren dan gebleven zijn, die de vaderen
vertelden. Zijn onBeloof lijkt terecht,
want in zijn eigen vader heeft hij niet
een beste voorganger. Die is namelijk
eigenaar (en daarmee priester) van een
BaAlsaltaar. De verhalen vertellen.
maar daar zelf niet ten volle in deel-
nemen, maakt geloofsoverdracht aan
een volgende generatie heel onge-
loofwaardigl

Gidmns roeping
Tot vs. 14 is het goddelijk app6l als het
ware verpakt in de 'boodschapper'.
maar dan ineens: 'toen wendde de
HEER zich tot hem': de directheid van
een confrontatie van aangezicht tot
aangezicht.

22

Gideons afweer tegen het app6l zijn
geringheid - slaat bij God niet aan.
lntegendeel: de kleine en geringe wordt
vaker juist gekozen voor een centrale
rol in de bevrijdingsbeweging. Alleen de
Godsnaam is daarbij opnieuw de enige
echte garantie.
Gideons vraag om een teken ontmoet
begrip: in hoofdstuk 7 en E is er zelfs
drie maal sprake van een teken, dat
hem moet overtuigen, dat hij het onge-
lofelijke kan wagen.
In deze tekens laat de HEER zich her-
kennen: wanneer Gideon aandraagt,
wat een maaltijd had kunnen worden
en blijven, wordt dat tot een offer
gemeekt: de Heer is zelf'het aansteke-
lijk vuur'. Het vernietigr de'Baiilspro-
dukten'. hct gaat het'natuurlijke' vocht
te boven. Dit verhaal loopt parallel aan
dat van Elia's offer op de Karmel. waar
dezelfde keuze aan de orde is.
Voor Gideon is er na de rechlstreekse
ontmoeting met God geen keuze meer:
als het niet de dood is, dan enkel nog
het leven als geroepen en gezonden.
Zijn definitieve antwoord luidt 'de
HEER-shalom'. net als het eercte
woord, waarmee hij was b€groet. D€
cirkcl is rond: het eerste €n laatste
woord is: vrede.

De e€rste drrd
Het verslaan van Midian zou slechts
symptoombestrijding zijn. De diepere
oorzaak moet eerst aangepakt: er kan
geen ruimte meer zijn voor het Baahal-
taar. Cideon kiest t€gen zijn ouderlijk
huis v66r zijn nieuwe roeping. Een
keuze tussen 'jouw vader' en 'jouw
Cod'. Het is een keuze. die in het eigen
vlees snijdt. Daarto€ moeten Baal en
Astarte tegen de vlakte, en wanneer van
hfn altaren een nieuw gebouwd wordt
voor de Heer, geefl dat aan. hoe deze
beide niet naast elkaar kunnen b€staan:
Baiil kan enkel dienstbaar zijn aan de
HEER, als brandhout bijvoorbeeld.
Het conflict waar deze keuze je in
brengen kan. is zwaar, en het verhaal
maakt van Gideon bepaald geen
geloofsheld of krachtpatser: zijn onge-
Ioof. zijn twijfels, zijn vragen om een
teken, zijn angst voor zijn vader zullen
hem yoor ons niet onsympathiek
maken.

15juni 1986

zondr;lczin!:
Richteren 6
psalm: 14
Torah: Genesis l6

khsick:
psalmwoord bij de inrocht: psalm 25,16. l8
bij de gaven en aan latel: psalm 9.1 l-12
psalm I7,6; Mc I 1,24
epistel: I Pe 5,5b-l I
zondagslied: LB gcz ng l0'l
'Wie zich houardig heffen'
evangelie: Lucas l5,l-10

in hct nicuwe lcctionrtium:
Il Samual 12,7-13
tussenzang: psalm 32 (R naar v. 5d)
event. tweede lezing: Gal 2,16.lq2l
vers voor het cvangelie: I Joh. 4,10b
* Lucas 7,3G8,3

zondrgsschool cn linde(n.vcn)dicnst:
Johannes 10.l-21

thcmr v.D dc ldack:
van 9juni toi en mel l5juni:
Goede Herder

school:
De stad Rome
De positic van de gemeente te Rome
De brief van Paulus aan de Romeincn

klcrr: groen

Scbed
(Missale Romonum)
God. stcun voor allen die
op U hopen,
wecs ons nabij en
luister naar ons gebed.
In onze menselijke zwakheid
kunncn wij niets doen zonder U.
Schenk ons altijd
de bijstand van uw genade
om door het naleven van
uw geboden.
in gedachten en daden
aan uw wil te beantwoorden.
Door onze Heer- Jezus Christus.

(uit het ltthers Dienstboek)
Almachtige eeuwige God,
dic de ga nse christenheid
door uw Geest heiligl en bestuurt:
verhoor ons gebed
en geef, dat wij door uw genade
U dienen in rein geloof,
in heiligheid en gerechtigheid.
Door Jezus Christus. onze Heer.

(Huub Oosterhuis, Bid om \rede)
Hecr onze God
Gij gccft uw licht, uw woord
aan wie maar wil.
Gij geeft uw koninkrijk
aan armc en zondige mensen
maar dan zult Gij ook voor ons
genadig zijn.
Stuur ons nict weg van hier
met lege handen
maar maak ons vol
van Jezus Christus.
uw woord van trourf,
uw levend licht
voor deze wereld en voor alle tijden.

voorhede gewaogd
( (kt'ume nis < he ge b e ds ka le nde r )
voor Oost-Duitsland
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Bij Richteren 7 en 8
(S.L.S. de V.)

Hoofdthema kan zijn: de HEER is de
werkelijke strijder en aanvoerder. Hij
z6lf wil zijn belangen verdedigen, die hij
investeerde in zijn volk. Het is in zijn
Naam en zijn sterkte, dat Gideon is ge-
roepen. De HEER zal bevrijden, omdat
Hij toch zijn hoop op dit volk heeft ge-
steld, ook al laat het de oren hangen
naar de broodgoden van het moment.
Dit alles bepaalt de strijdmethode: de
st ri.id aangaan met een'overkill'moet
worden losgelaten. Alleen de wapenrus-
ting van het geloof telt. 'lsrael mocht
eens in eigen macht gaan geloven'. Dan
zou het zich niet meer onderscheiden
van welk ander volk dan ook. maar
mee blijven doen in de dans om de
macht en zijn bestemming verliezen.
Zo blijft er niet meer over dan een
'Gideonsbende', een handjevol Setrou-
wen. Die zullen aan een aantal selektie-
criteria voldoen: vertrouwen, durf,
waakzaamheid en creativiteit!

Verlrouven
dat Cod voor hen zal strijden. Niet je
verlatend op wat je zelf in handen hebt.
Durf
Alle angsthazen mogen weg, terug naar
hun schuilplaarsen. Zij wachten de uit-
komst van de stnjd af. Het blijkt, zoals
gebruikelrjk. de overgrote. afwachtende
meerderheid te ziin. God gaat zijn gang
in onze geschiedenis steeds met een
'rest'.
ll/aakzaqmheid
De wiize van drinken blijkt ook bepa-
lend: allereerst heeft degene die rechtop
drinkt, intussen nog de mogelijkheid
zijn omgeving in het vizier te houden en
niet veriast te worden door een aanval
in de rug. Maar bovendien slaat er
tweemaal nadrukkelijk. dar zij niet
'knielden': het zijn ook degenen' die
alleen voor de HEER door de knieen
gaant
Creativiteil
als strategie, waarbij de HEER de'crea-
tor' is. Omdat Gideons mannen hun
handen vol hebben, m6€ten de zwaar-
den, waar sprake van is, wel enkel die
van Midian zijn. Dan blijkt dus ook
hier dat, wie het zwaard oPneemt, er
zelf door zal vergaan. Men brengt er
elkaar intern de doodssteek ioe.

Voordat het zoyer komt, is er eent op-
nieuw Gideons beho€fte aan een teken:
God neeot zijn angst serieus ('indien je
bevrcesd bent'') en middels de afgeluis-
terde droom 'worden zijn handen
eesterkf.
in deze droom wordt de wereld omge-
keerd: de tentbewoners roven niet meer

het brood, maar het gerstebrood (sym-

bool van de agrarisch ingestelde bevol-
kins) vernletten Midian. Weer is er in
Miiian iimand. die de droom kan dui
den. Ook hier associaties met een ander
biibelverhaal: wanneer David met zijn
r."hildknuup insluipt in het nachtkwar-
tier van Saul. . . Hierna buigl Gideon
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zich neer: een gevaar waarin hij aan-
geeft de bemoediging van Godswege
verstaan te hebben.
Wanneer eenmaal de kansen zijn ge-
keerd, mag heel het volk meedoen in de
grote klopjacht. De Jordaan moet
daarbij weer tot grens worden gemaakt
(vs. 24) De roverhoofdmannen hebben
Tabel-achtige' namen: Orev en Ze€v,
oftewel Raaf en Wolf. Zij vinden hun
einde op een rots en in een perskuip.
Het zijn dezelfde twee plaatsen, waar
Gideons roeping het vorige hoofdstuk
begon.
Hoofdstuk 8 heeft misschien minder
onze interesse- toch wordt daarin juist
aangegeven, in welk een wankel even-
wicht de strijd zich moet afspelen. De
uitgangspunten. dai de H EER strijdt.
en dat Hij zijn volk daarbij nodig wil
hebben als gehoorzaam instrument.
worden gemakkelijk ondergraven door
krachten in en rond hen.
Er is het eigenbelang en het gebrek aan
solidariteit onder de broeders. er is de
voorganger, die de juiste kijk op zrjn
positie verliest. Daarbij wordt hij een
flink handie geholpen: de vraag om een
koning die vanaf nu tot in het boek
Samuel steeds sterker zal klinken
wordt hier al fragmentarisch voor-
bereid.
Allereerst is er Efraim: verontwaardigd,
dat het enkel als bezemwagen mag func-
tioneren. Als de winst uitgekeerd moet
worden, blijken er altijd veel meer men-
sen met hun aandelen te zwaaien. Maar
men heeft wel eerst mooi het verloop
van de strijd afgewacht, en vraagt nu
om medailles.
Gideon heeft blijkbaar de gave van zijn
vader seerfd om hen te sussen mel de
mooie"vergelij king van wijnoogst en na-
lezing ('Spatlese').
Daarnaast hebben ook Sukkot en
Penuet niets willen investeren in de
striid van God. zolang voor hen de uit-
komst daarvan onzeker is. Solidariteit
met de vooroplopers in Gods strijd
kennen zij nie1. Deze worden ook niet
als zodanig herkend. Enkel resultaten
tellen.
Het ziin svmbolische straffen, die hen

rreffen: winneer de toren wordt a[ge-
broken, wordt daarmee aangegeven:
zulke mensen hebben geen bescherming
nodis. Waar mensen alleen voor
zichz"elf zorgen, wordt hun basis
ontmanteld.
En wanneer de verantwoordelijke figu-
ren hun einde vinden in dorens en dis-
tels. worden ze met de vruchteloosheid
om de oren geslagen en oP 6€n hooP
geveegd. Deze zelfde struiken komen in
het volgende hoofdstuk nog eens terug!
( Ri.9)
Waar binnen Cods volk men elkaar zou
moeten steunen en bemoedigen met
name hen. die de nek willen uitsteken.
en die durven te gaan in Seloof alleen
overheerst ruzie en jaloezie en eigenbe-
lang. Het lijkt de kerk wel . .

22juni 1986

zondrglezing:
Richteren 7 en 8
psalm: l5
Torah: Genesis l7

kLssicl:
psalmwoord bij de intocht: psalm 27.l-2
bij de gaven en aan tafcl: psalm 13,,1-5:
psalm l8.l; I Joh 4,16
epistel: Rom 8,18-23
zondagslied: LB gezang 4l l , A 433
'Geest van hierboven'
evangelie: Lucas 6,3642

in h.l nicuwc hctionrlium:
Zacharia l2.lGll
tussenzang: psalm 63 (R v. 2b)
event. tweede lezing: Gal32G29
vers voor het evangelie: Joh 10,27
+ Lucas 9.18-24

zondegsschool cn kindc(nevcn)dicnsl:
Johannes ll.l-44

thama vtn de wcck:
van I6 tot en met 22juni:
Alleen het geloof telt

school:
De stad Efeze
De positie van de gemeente te Efeze
De brief van Paulus aan de Efeziers

klcuti groen

gebed
(Missale Romonum)
Heer.
geef ons blijvende eerbied
en liefde voor uw Naam.
want nooit onttrekt Gij uw leiding
aan hen die Cij in uw liefde hebt
gegrondvest.
Door onze Heer, Jezus Christus.

(Anglitoanse en luthe$e traditie)
Beschermer van wie op U hopen, God,
zonder wie niets waardevast, niets
heilig is.
rermenigvuldig over ons
uw barmhartigheid,
opdat wij onder uw leiding en
onder uw hoede
met de vergankelijke goedcrcn
26 omgaan
dat wij de blijvende
reeds kunnen betrven.
f)oor onze Heer. Jezus Christus.

(zefile tadirie, vert. W. Bonard)
o God. 8ij brschermer
van wie op U hopen,
zonder U geen vastheid
en geen bestendigheid.
Zonder U is niets heiliS.
Vermenigvuldig over ons Uw ontferming.
Met U als gids,
met tJ als herder.
kunnen wii links laten liggen
wat alleeniijdelijk. werelds voordeel geeft

en niet verloren laten gaan
ons heil voor altijd.

voorhede gevraagd
(k cume n isc he ge bed s k o le nde r )
voor Polen



Bij Richteren 9, l-21 (A.E.K.)

Het verhaal van Abimelech is het ver-
haal van wat er gebeurt, als Baiil-Berith
tot god gemaakt wordt (Ri. 8,33). Het
verhaal van wat er Sebeurt als het niet
meer gaat om de zaak waar het in het
verbond om draait (de verbondenheid
in het wederziids doen van goedertie-
renheid en trouw), maar het verbond
z6lf tot afgod wordt.
Ats de za[en er zo voorstaan als in Ri.
8, 34 en 35 beschreven wordt, als er
geen sprake meer is van het gedenken
van de grote daden van God en hel
doen van trouw. dan is er alle ruimte
voor een man die zich laat voorstaan
op zijn status ('mijn vader is koning') en
ob di bloedband die er via zijn moeder
tussen hem en de inwoners van Sichem
bestaat. En is een bloedband niet een
natuurtiiker, een zekerder basis voor
een verbond dan verbondenheid in her

doen van goedertierenheid en trouw?
Het bloed kruipt waar het niet gaan
kan. Juist in Sichem de Yerbondsstad
(Joz- 24) Eti)pl men het simpele en o
zo gevaarlijke beroep op bloed en
bodem ('sedenkt dat ik uw eiSen vlees

en bloedien') aan om het verbond 'vei-
lis' te stellen.
H-er verbond is tor bloedband gewor-
den. een sod waaraan alles opgeofferd
wordt: 70-zilverlingen worden gebruikt
om leeghoofden en waaghalzen in te
huren om de 70 broeders - het getal
van de volkeren te offeren oP dit
altaar van de natuurlijke theologie. Op
66n steen worden ze gedood. (vgl. Joz.
24.2'7: Dr-ze sleen zal getuige tegen u
zijn. dat gij uw God niet verloochent).
Tin kostE van alles wordt 70 het ko-
ningschap geworteld in bloed en

bodem. en het klinkt alsol het stevrg
('zit' 'Zij koningden 'Mijn vader is

J koning' tot koning'.

Ri.9.l-21
Dan vertell Jotham, de enige die ont-
komen is. ziin fabel, en hij zet daarmee
zowel het koningschap als het verbond
in het iuiste lichi. Wie zich koning laat
maken om te heersen (vs.2). heefi de

voedingsbodem voor goede vruchten
verlaten, en is een zwalker, een zwerver
seworden. Een man aan de toP die in
ie lucht hanst ( Bouhuis, Deurlo.
Dkhter bij d=e Profeten P. 103\. Zo'n
koning kan geen vruchten geven waar
God e"n menien zich over verheugen ln
het land van de bomen kom je, als je

zo'n koning wilt, terechl bij de

doornstruik.
Een verbond kdn niet ingewisseld wor-
den ,oot ..n bloedband. Door iemand

tonine t" maken, ga je bloedband of
nl"t -i.n verbond aan. En een verbond

'zit' alleen toed, als er sprake is van
wederziids6 qoedertierenheid en trouw'
Dan kun je ji er ook van beide kanten

ovef verheugen.
At. d. bornin in getrouwheid de doorn-
struik tot koning zalven. mogen zt1

iitruiten in zijn ichaduw dat is de

goedertierenheid van konlng Doorn-
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struik! Handelen de bomen niet in ge-

trouwheid, dan zal er vuur uitgaan van
de (licht ontvlambare) doomstruik-
Vanaf een veilige hoogte Past Jotham
ziin fabel toe op Abimelech en de
inwone rs van Sichem: Als jullie in ge-

trouwheid gehandeld hebben door
Abimelech koning te maken- als jullie
daarmee iets goed gedaan hebben aan
het huis van Jerubbaiil na al het goede
dar hii sedaan heeft en hij heeft jullie
sered-uit de macht van Midian en jullie
f,ebben 70 man uit zijn huis oP €6n
steen gedood als je over en weer
trouwhebt gedaan. dan is er alle reden
om ie over elkaar te verheugen: maar
zo niet. dan zal er wederzijds vuur uit-
eaan. en ie trouweloosheid zal op je
iigen tro6fd terugvallen (vgl. vs. 53 en

51\.

29juni 1986

zondeglczing:
Richteren 9.l-21
psalm: l6
Torah: Genesis l8

Ilrssickl
psalmwoord bij de intochl: psalm 27.7-9
Lij de garen en aan tafel: psalm 16.?-8:
psalm 27,4i Joh l7,l I
epistel: I Pe 3.8- l5a
'Hccr, stuur zelf het schip'
eva[gelie: Lucas 5,1-l I

i[ hct ni.uwe lection.rium:
I Koningen l9.l6b. l9-21
tussenzang: psalm l6
evenl. tweede lezing: (R naar v.5a)
vers voor het evangclie: I Sam 1,9:
Joh. 6, 69b.
* l-ucas 9- 51{2

zondttss.hool cn kinder(ncvcn)dienst:
Richteren 9. l-21

lhcmr Yrn de wcek:
van 23 tot en met 29 juni:
Wie is koning?

school:
Projekt van drie lessen over kerkvaders

klewi groen

gebcd
(Missale Rornanum)
God, uw genade is het
dat wii U vader mogen noemen
en kinderen zijn van het licht.
Wii bidden U
dai wii niet verloren raken
in de duisternis van de dwalinS.
maar altiid, zichtbaar voor anderen.
leven in het lichl van de waarheid
Door onze Heer. Jezus Christus.

( Anglicoanse en lut herse t ru.l i t ie )
Ge€f. vragen wij, Heer,
dat het wereldgebeuren
door uw hstel voor ons
op vrede zal worden gericht
en uw kerk zich zal verheugen
in ongestoorde loewijding.
Door onze Heer. Jezus Christus.

(ze[de truditie, vert. ll. Bornard)
Geef ons. o Heer.
zo smeken wij,
dat 's werelds loop
volgens Uw raad
in vrede moge voortgaan
en dal Uw kerk
u loegewijd
in rust en blijdschaP
U moge dienen.

,,'oorhede Zetraogd
I (k.umenis< he gebed * olender I
voor de Sowjet-Unie



Bij Richteren 10,6 - I1,40
(A.E.K.)

voordat de grote richier Jefta kan
opstaan om het yolk te bevrijden, moet
er het een en ander rechtgezet worden
tussen lsraEl en de Heer, in lussen
Gilead en Jefta. want de zonen van
lsraEl hebben de Heer verlaten, en de
zonen van Gilead hebben Jefta uitge-
stoten.
'De zonen van Isra0l gingen voon te
doen wat kwaad was in de ogen van de
Heer'. Het is niet een (steeds terugke-
rend) incident: Van 'Egypte' tot de
'Filistijnen' is het hen te doen om
andere goden (Deurlo in 'Geen koning
in die dogen' p. 67). En het heidendom
slaat zijn slag: niei alleen de Baals (vs
l0), maar wel zeven soorten goden (vs
6). Het getal van de goden, die door de
lsraelieten gediend worden, is even
Broot als het getal van de yolken uit
wier macht de Heer hen bevrijd heeft.
Hoe kan de Heer hen uit hun benauwd-
heid bevrijden, als zij niet bij hun
bevrijder blijven, maar andere, benau-
wende, goden verkiezen? Pas als ze alle
vreemde goden uit hun midden verwij-
derd hebben en de Heer dienen, pas als
er weer trouw is. ervaren ze ook weer
de goedertierenheid van de Heer: 'Toen
kromp zijn ziel ineen om lsraels ellen-
de'.
De zonen van Gilead hebben hun half-
broer, een dapper held, maar de zoon
van een hoer, uitgestoten. Abimelech
verliet zelf het huis van zijn vader,
huurde leeghoofden in om zijn 70
broers te doden en verhief zich tot
koning. Jefta wordt door zijn broers
ertoe gedwongen om als uitgestotene te
verkeren met leeghoofdenl maar her
land waar hij leeft, heet 'goed'. Uit dat
goede land gaan zijn broers hem halen:
zij roepen zijn hulp in tegen de Ammo
nieten. En zoals de Heer niet verlalen
wil zijn. maar gediend wil worden. zo
kan Jefta op hun vraag alleen ingaan
als hij niet meer de uitgestotene is. maar
hoofd over hen zal zijn. Voor het aan-
gezicht van de Heer maken zij hun
afspraken. Nu zijn de verhoudingen
rechtgezet. De berrijding kan beginnen.
(n.b. het beslissende moment in deze
dialogen is: 'heden'(10,16) en 'nu'
(l r,7).

komt de Geest des Heren over Jefta. en
doet hem trekken en voorttrekken.
Intuss€n spreekt Jefta zijn gelofte, en
die gelofte kost hem zijn dochter. zijn
enig kind. Welke commentare n je er
ook op na leest, niemand weet goed
raad met dit 'kinderoffer'. Er worden
lijnen getrokken naar de klassieke oud-
heid, er wordt gesproken van een be-
schamende bladzij in de geschiedenis
van Israel.
Jefta 'kan niet terug' (vgl. Derrt. 23,22
en Num. 30,2). ls dit het beschamende
verhaal van de rechtlijnigheid, waarin
een groot richter kan vervallen? Een
vader kan wel de gelofte van zijn doch-
ter ongcldig maken ('en de Heer zal
haar vergeven', (Num. 30. 3 en 4) . een
dochter kan helaas niet de onbezonnen
gelofte van haar vader ongeldig maken.
Of is dit het verhaal van een dochter,
die met haar woorden 'Doe mij dan
maar wat gij beloofd hebt', voor de
onbezonnenheid waar haar vader zich
aan bezondigd heeft, haar leven geeft,
opdat de Heer hem zal vergeven?

6 juli 1986

zondrtlezin8:
Richteren 10,6 t/m ll,,lo
psalm: l7
Torah: Genesis I9

khssick:
psalmwoord bij de intocht: psalm 28,8-9
bij de gaven en aan tafel: psalm 17,5-7
psalm 145.15: Joh l0,l I en 15

epistel: Rom 6,3-l I

zondagslied: LB gezang 332, EA 302
'Heer Jezus. Gij die als een kind'
evangelie: Matteiis 5.2G26

in het nieurra lcctionrrium:
Jesaia 66.lGl,lc
tussenzang: psalm 66 (R v. l)
event. tweede lezing: Gal 6.l,tl8
vers voor het evangelie: Kol I,l5a.l6a
+ Lucas l0,l-12.17-20 (of: l-9)

zondr8sschool cn kind.(ncvcn)dicnsa:
Richteren 10,6 t/m I 1,40

lhemr vrn d. wcek
van 30 juni tot en met 6juli:
Wie is de held?

school:
Projekt van drie lessen over kerkvaders

lI,lcu,ii grcen

gebed
(Missale Romanum)
God, door de vrijwillige vernedering van
uw Zoon
hebt Gij de gevallcn mensheid
wcer opgericht.
Schcnk uw gelovigen de ware blijdschap:
Gij hebt ons allen
uit de slavernij van de zonde bevrijd:
laat ons e€ns delen in de vreugde van
uw Koninkrijk.
Door onze Heer. Jezus Christus.

( Anglicaanse en lut herse tradit ie )
Cod. wat gcen oog heeft gezien
hebt Cij bereid
voor al wie U beminnen.
Verwl onzc harten
met de glo€d van uw liefde,
opdat wij U
in alles en boven alles beminnen
en uw beloften.
die alle verlangen te boven 8aan,
najagen.
Door onze Heer. Jczus Christus.

(zelfde troditie, verr. )1. Barnord)
o God. voor wie U b€minnen
hcbt gij veel goeds b€reid,
al blijft het voorshands onzichtbaar.
Geef ons in 'l hart
vuur van Uw licfde.
dat wij U beminnen
in alle dingen
en boven alle dingen uit
en doe ons rcikhalzen
naar Uw land van telofte
dat alle verlangen
te boven gaat!

voorbede gevraagd
( (k ( ume nis( he g? beds k a lende r )
voor de Oekraine

Gaat Jefta nu eerst met Ammon onder-
handelen? Het lijkt erop. maar waar
dinsen moeten worden rechtgezet is
geei ruimte voor een diPlomatiek
iomoromis. Aan de orde is het rechte
,e.siaan van de Torah:'lsrael heeft
geen land vermeesterd' 1vs l5). . . vU
nemen in bezit al wat de Heer onze
God ons in bezit geeft' (vs 24). Het gaat

in de 'onderhandelingen' en de strijd
niet om bezette gebieden. maar om de
hiizondere oositie van lsraEl, het uit
Eivote bevriide volk. waarvoor de Heer
rul',,it. n.m"ikt heeft. Daarom is

beoorlo-qen onrechtvaardig.'De Heer
richte hiden tussen u en mij" zegt Jefta
Alweer dat beslissende moment: heden.

Maar Ammon wil niet horen. Dan

28



Bij Richteren l3 (J.C.Gr.)

Isre6l is een volk vrn genade en niel
vrn de nrluur
Ook de Simsomverhalen behoren tot de
profetische doorlichting van lsra€ls
geschiedenis. De verteller probeert in de
tijd dat het volk door de Babyloniers
onder de voet is gelopen, aan te geven
waardoor Isra€l het beloofde land ver-
loor. Door ontrouw. doordat Cods
volk telkens weer scheef gaat. De spits
is dus een oproep tot bekering tot wie
de lier aan de wilgen heeft gehangen.
want JHWH is nog steeds dezelfde. Hij
kin hun onderdrukking niet blijvend
aanzien. Hoofdstuk 13, het openings-
verhaal, heeft daarom bekende trekken
voor wie de latere profeten kent.
Al kent een hele generatie de vrijheid
niet meer - veertig jaar in de macht van
de onbesnedenen en wordt pasen in
het boek Richteren dan ook niet
gevierd. JHWH grijpt in door middel
van een wonderlijke geboone. Al dreigl
het volk zijn oorsprong te vergeten.
toch zet hij nieuw in. H€61 Israels histo-
rie is in dit 'patroonboek' gegeven met
vijand en al, in Simsons geboorte en het
gevecht om zijn identiteit. zo werd en
wordt Gods bondsvolk getoetst op Tijn
trouw. wonend midden tussen de g.rt lnt
die het verdrukken.

lsrr'dl brengl niet zelf zijn bevrijder
Yoort
Simsons geboorte is een parallel van die
van Samuel. De vrouw van Manoach.
staat zii als onvruchtbare niet voor het
volk Isia€l? Deze verhalen ziin voor de
goede verstaander helemaal geen hel-
denstories. 'De zonen lsrails gingen
Yoort le doen wat kwaad was in de
ogen van JHWH'. . . maar de Bode des
Heren liet zich zien aan de vrouw met
'ie zult een zoon baren'. Het is God zelf
die verwachting en leven geeft. Die
engel des Heren is een nabiiheidsge-
stahe van J HWH. een genadige aan-
passing om te voorkomen dat je God
ziet en sterft hii is en treedt op
namens Cod. Die venegenwoordiging
is tegelijk een tegenwoordigheid 1Gen.
44, t ei l0). 'Hiir bhjkt de eigenaardige
onbepaalde bepaaldheid van G.od' (K.
H. Miskotte). niet te vatten rn begrlp-
pen.'t ls opmerkelijk dat in hoofdstuk
l3 de menseliike ellende, zonder
roepen. hem il motiveert tot bevrijding

Simson. de bevrijder
Atles wat bedervend werkt moet de
vrouw namelijk mijden want haar.zoon
zal een Godgewijde zijn tot aan zt;n
dood toe. een Nazireeer ' apart Sezet
(vel. Num. 6). Simson heeft de gedachte

aa; Israels oorsprong levend te houden
Een volk dat het van de inspiratie van
bor.n mo.t hebben De richter is regel-

steller. bestuurder en rechter van Gods-
wese. ln de richter vind je als het ware

'eeiste orobeersels' tot het koningschap'
Er looen liinen van Simson naar
Samriel- Siul en David. De ware

ioning gooit het niet op een akkoordje
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met de onbesnedenen die alleen maar
leven volgens de principes van potentie
en mannenmacht. Alleen de Geest Gods
blijkt ontembaar. Alleen als ongescho-
ren Nazireebr zal Simson over zijn uit-
zonderlijke kracht kunnen beschikken.

Niet de man-verwekker in dc glansrol
Let eens op hoe moeilijk Manoach
doet. Hij wil houvast en duidelijkheid
en een handleiding' bij dit kostbare ge-
schenk. zijn zoon (\.8). Toch gaat de
Bode opnieuw naar de r rouw. die een
moeder in lsra€l wil zijn. Het is een
legitieme vraag, de eeuwen door, hoe
dit volk zijn bevrijder ontvangen moet.
De pa heeft geen opvallende rol. De
belofte van de zoon is ook geen bel6-
ning. Pas aan de maaltijd wordt de
identiteit van de Bode onthuld.'Uw
naam, graag'. Zo probeert Manoach
het geheim toch te hanteren en naar
zich toe te halen. Het blijkt een ont-
moeting met JHwH zelf te zijn. In vers
lE klinkt de eerbied voor de NAAM.
die is'wonderbaar': die spreek je niet
uit want daarin is heel Isradls geschie-
denis besloten, daarin wordt de hele
wereldgeschiedenis'gepakt'. Aan her
woord van de Bode moet de vader ge-

noeg hebben. Wie denkt hier niet aan
een Zacharias en een Josef, aan Hanna
en Maria?

Hij komt van boven
'Als ie een brandoffer wilt hereiden. laat
dat dan voor JHWH opgaan' De Bode
vaart in de vlam van het altaar mee op.
De vrouw verstaat dil teken, haar man
raakt in paniek: 'stenen zullen wij. ja
slerven'. . . Simson komt als godsge-
schenk. De vrouw baarde een zoon en
riep zijn naam SIMSON. Misschien is

er wel een zonnemythe in de Simson-
verhalen verwerkt. ln de naam Simson
schuilt het woord 'zon' en bij B€t Sje-
mesj, in dat gebied van de stam Dan.
heeft een zonnetempel gestaan etc. etc.
Maar so what? Dan nog heeft de ver-
teller deze mythische trekken in zijn
orofetische visie verwerkt en omge-
bogen. Met evenveel recht mag je in de

naam Simson de belijdenis horen van

Dsalm 84, l2: 'want JHWH is een zon'.
i)e ouders mo€ten het alleen maar doen
met die vreemde opdracht. zij bepalen
niet zelf de toekomst van hun eerstge-
borene. De geest des Heren is de stuw-
kracht zodra er echte bevrijding op
gans komt. Het begint klein en onop-
ialldnd, tussen Tsora en Esjtanol. maar ,

God gaat zijn werk beginnen. En waar 
I

de Geest werkt komen aanzelten oP I
sans die qeneraties mensen bemoedigen I
in o'p O. 

-U..n houden. Ceest is bewe- 
[

ging. is meegenomen worden.

l3juli l9E5

zondrSlczingl
Richteren I3
psalm: l8/ 19
Torah: Genesis 2l

lhssiel:
psalmwoord bij de intocht: psalm 47,2
bij de gaven en aan tafel: Dan 1.40;
psalm 103, l: Joh. l7.2G2l
epistel: Rom 6,l9-23
zondagslied: LB gezang 349
'O vader. trek het lot U aan'
evangelie: Marcus 8.l-9

ir h.t nicuwe lectionrrium:
Genesis l8.l-l0a
lussenzang: psalm l5 (R v. la)
eveni. tweedc lezing: Kol 1,2+28
vers voor het cvangelie: naar Lc 8,l5
* Lucas 10.38-42

zondigslchool cn kinder([eYcn)dienst:
Richteren lJ

lhema vrn de neek
van 7 tot en met l3juli:
Kind van de zon

klcur: grtrea

gebcd
( Missale Romanum)
God.
om dwalcnden de weg te wijzen
laat Gij het licht schijnen
van uw waarheid.
Ceef dat allen die zich christen noemen
afwijzen wat afbreuk doet
aan deze naam
en nastreven wat daaraan beantwoordl.
f)oor onze Heer. Jezus Christus.

(Anglieanse en luthe$e tru.litie)
Krachtige God.
in U is overvloed van goedheid.
Zaai in ons hart
het midden van uw naam en
laat in ons grocien
vruchten van qeloof.
Voed al wal tiekomst heeft en
waak met de hartstocht van uw liefde
over wat Cij hebl gevoed.
Door Jezus Chns(us. onze Heer.

(zelfde tro.litie, vert. W. Barnord)
Gii die de God
van alle kracht len goede zijt,
van U komt alle goeds.
het is U eigen.
Plant in ons hart
de liefde tot Uw Naam
en geef ons,
dat wij daarin groeien.

toorbede Rer'ruogd
( (ktu me n ist he ge bed s k ale ndet )
voor Hongkong



Bij Richteren l4 (J.C.Gr.)

'Uitverkiezing is niet gebonden aan
morrliteit' ( N oor d man s )
Voor mij springt allereerst vers 4 eruit:
'zijn vader en moeder wisten niet, dat
het van JHWH kwam dat hij aan-
leiding tot strijd zocht bij de Filistijnen'.
Licht en donker lopen in de geschiede-
nis dooreen. Enerzijds hier het oude
motief van het volksverhaal over de
sterke man die in Gods kracht uiteraard
zelfs een leeuw aankan, anderzijds de
'beer van een vent' die weerloos is tegen
de verleiding van een vrouw. Dat gaat
samen in Simson; de speciaal-gewijde
'valt op'een. . . Filistijnse. Hij wil niet
alleen God toebehoren maar ook dit
mooie mensenkind. Simson meldt zijn
huwelijksplan en tegelijk is dat zijn (of
Zijn?) geschikt moment als aanleiding
tot een eerste botsing met Dans vij-
anden, de Filistijnen, die het bonds-
teken, de besnijdenis, missen. Simsons
'gemengde' huwelijk staat haaks op de
joodse visie dat het huwelijk Gods
solidariteit met Israel te weerspiegelen
heeft. Al blijft Simson verantwoordelijk
voor zijn daden als NazireeEr Gods. zijn
persoonlijke gevoelens en potentie
winnen het van zijn roeping. Als we
maar doorhebben dat het hier om
bevrijdend handelen gaat en niet om de
moraal. De Schrift is verre van burger-
Itjk.

Simson rls beeld ven iedere gelovige
Deze richter heeft een tweespalt in zich:
alles wat hij is, is hem van God geg6ven
maar hij maakt er gebruik van ten eigen
bate en loopt dan vast. Soms is hij een
gelijkenis van Israel en van iedere gelo-
vige. Hij doet uitgerekend wat verraad
is aan zijn identileit als gero€pen rich-
ter: honing eten uit een kadaver, een
Filistijnse ('Palestijnse') huwen en met
lichtekooien omgaan. Een ruig verhaal
maar ondanks alles een voertuig mel
belangrijke inhoud.
Gezien het grote verschil in cultuur/ be-
schaving. valt deze boerenzoon mis-
schien wel op die'mondaine Pari-
sienne'. Het is de ruach JHWH die
richter, profeet en koning boven zich-
zelf uittilt en tot bevrijder maakt.

Simsons tegenspelers
Dat ziin 'de mannen van de stad' (v. l8),
die denig voorhuidigen' die bij zichzelf
denken: wat verbeeldt die boerenkinkel
zich wel? Van zijn kant prikkelt hij hen
met zijn door hen niet op te lossen
raadsel. Deze meigezellen en bruidsjon-
kers, in de rol van lrienden van IsraEl',
bedreigen de bruid en maken haar tot
hun werktuig om gezichtsverlies te
voorkomen. Tenslotte gaat wie de en-
selsman'the best man'noemt er met de
f,ruid vandoor. D66r belandt de lsrae-
litt die zich aanpasl en z'n identileit niet
bewaart zo zal dit verhaal in de bal-
lingschapstrjd o6k gefunctioneerd heb-
be;. Want Simson ontdekt wel wat laat
dat ziin beminde Filistiinse is en hhjft
Zij bihoort tdch br.1 zijn vijanden
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Het ruds€l
Allereerst moet bij degene die dit raad-
sel hoon een lichtje gaan branden
omdat het op de bruilofi (het verbonds-
feest) opgegeven wordt door een IsraE-
liet:

'Uit de eter komt eten.
uit de sterke komt zoet'.

Je kunt het letterlijk nemen: 'uit de eter
komt eten', slaat dan op de honing uit
de bijen.'Uit de sterke komt zoel'slaat
dichterlijk op de liefdesdaad van de
man. Via chantage op de bruid komen
die onbesnedenen achter het geheim
van het verbond tussen twee mensen.
dat alleen de Thorakenner yerstaat: de
/ie/de is het geheim van het huwelijk.
Maar bovenal het ferment van het aan
elkaar gehuwd zijn van JHWH en
lsraEl'. de Thnrai Psalm 19,8 ev.. 'de wet
des Heren is yolmaakt. de verordenin-
gen van JHWH zijn zoeter dan honing.
ja dan honigzeem uit de raat'. Dit raad-
sel gaat over de liefde als verbond-
strouw aan Isra€l. Die trouw magje bij
een bruiloft verwachten! En wal weten
Filistijnen d66rvan?

Het readsel van de heilsgeschicdenis
Waarom is lsra€l in ballingschap
gevoerd? Omdat het met zijn verbonds-
trouw gesjoemeld heeft. Waarom is de
Nieuw Testamentische gemeente in een
diaspora-situatie geraakt? Omdat ook
onze woorden breken op onze daden en
omdat wij ons verslingerd hebben aan
de machten. Ook voor ons is Simson
een beeldend oordeelsverhaal waarbij
we onze morele verontwaardiging maar
snel op stal moeten zetten.
Je bespcurt in deze verhalen het zoeken
naar de ware koning die de impasse
radiciAl en definititf doorbreekt.
Hoofdstuk 14 is toch niel zonder hoop
voor het Godsvolk dat ontdekt dat het
aan de Thora zijn identiteit ontleent.
'Toen werd de geest ian JHWH vaar-
dig over hem' (v. l9). Het heeft toch
weer een open einde. Gods geest, ook
wanneer de bruiloft een bloedbad
wordt tegen Isra€ls onderdrukker, om
scheiding te maken tussen Gods volk en
de antimacht.

JHWH do€t her!
De kennis van Gods stelregels is het
geheim van Simson en zijn volk. Dat
blijkt telkens weer in schand en schd,
net op het nippedje. Alleen lsrael weet
dat ziin verbondstrouw sterker is dan al
wat hlm wederstaat. Ook de Simson-
verhalen maken wet goed duidelijk dat
God de spot drijft met elk eigengereid
heldendom. Ze zijn als was in de
handen van zijn tegenstanders lenzij
hijzelf zich van hen bedient.

20jufi 1986

zondrgslczirg:
Richteren 14 en l5
psalm: 19
Torah: Genesis 22

ll.ssiek:
psalmwoord bij de intocht: psalm 48,2
bij de gaven en aan tafel: psalm 18,28.32;
psalm 34,9i Mt I 1,28
epistel: Rom 8,l2- 17

zondagslied: LB Sezang 184. ZJ 353
'Met de boom des levens'
evangelie: Matteiis 7,lt2l

in h.t nicuvc lcctionarium:
Deuteronomium 30,lGl4
tussenzang: psalm 69 (R naar v. 33)
event. tweede lezing: Kol l,15-20
vers voor het evangelie: Joh 6,63b.68b.
* Lucas 10,2!3?

zondrgsschool cn kinder(ncven)dienst:
Richteren 14,l-20

ever ucclkinderdienst:
Richteren 15.l-20

thcrnr vtrt dc r?eek
van l4 tot cn met 20juli:
Zoon der wet

klcuii grcen

gebcd
(Missale Romonum)
Hecr, wees goed voor allen
die U toebehoren en
schenk hun uw genadegaven in overvloed:
maak hen sterk in
geloof, hoop en liefde om steeds,
waakzaam en trouw, uw geboden
te ondcrhouden.
Door onze Heer. Jezus Christus.

(Anglicaanse en lutherce truditie)
God, uw vaderlijke zorg faalt nietl
biddcnd pleiten wij bij U
dat Gij zult weren
al wat schaadt
en zult verlencn
al wat ons ten gde komt.
Door Jezus Christus, onze He€r.

(ze[de rraditie,
in parofrose ran W. furnard)
Het zal niet mis gaan.
God.
met Uw voorzienigheid.
Als wij niet zien
wal voor ons ligl
aan gene zijde
van nacht en ontii.
hei blijft bij uw
vast voomemen:
dat het een ochtend van
bevrijding wordt.
een hof van Eden.
een stad van vrcde.
waar mensen zullen wandelen
in hci landschap van Uw zomer!

voorbede Retroogd
( Oet um e n is c he ge beds k ale nde t )
voor Taiwan



Bij Richteren 16,l-22 (K.s.)

f,en schitierende stunt
Zoals het thema aangeeft mag het in dit
eerste deel van hoofdstuk l6 dan gaan
om de ondergang van Simson, het'kind
van de zon', de eerste drie verzen be-
schrijven een onvervalst staaltje van zijn
kunnen. Daarbij is Ri.l6,l-3 typerend
voor de aard van zowel Simson als de
Fitistijnen.
Simson begeeft zich ondanks de eerdere
bloedige conflicten onvervaard naar het
hart van het gebied van de Filistijnen,
naar Gaza. Hij is oppe rmachtig. Zijn
vijanden hebben niets tegen hem in te
brengen. Ze kunnen slechts hopen op
een goed georganiseerde hinderlaag op
het moment dat Simson waarschijnlijk
het zwakst is. Op zijn beurt heeft Sim-
son duidelijk geleerd van eerdere nega-
tieve ervaringen met de vrouw uit
Timna. Hij houdt het contact met de
vrouw uit Gaza zakelijk. Bij gekochte
liefde verliest men het hoofd niet zo
snel.
De manier waarop Simson zich redt uit
de Filistijnse omsingeling is vernede-
rend voor de Filistijnen. De poort die
elke nachtelijke ontsnapping uit 66n van
die sterke Filistijnse steden onmogelijk
zou moeten maken wordt door Simson
naar een berg tegenover Hebron ge-
bracht. Nu was Hebron niet alleen 6€n
van de eerste steden die de Israeleten
bij de intocht in Kanaiin hadden weten
ie veroveren (ygl. Ri. 1.10.20), het is
ook de stad waarbij het eerste stukje
grond ligl dat de vader van lsrael het
zijne kon noemen (vgl. de Thoralezing
voor deze zondag, Gen. 23). Voor Sim-
son is Hebron het hart van het land van
IsraOl. Daarheen brengl hij nu hel sym-
bool van de macht van Fitistijnen.

Het geheim ven Simson
De grootste dreiging voor Simson is
niet te vinden in den vreemde. maar in
datgene wat dichtbrj ligl en hem na aan
het hart is. Simson ging niet onder aan
de vreemde vrouw in de verre vijande-
lijke stad, maar aan zijn geliefde vlak
bij huis: aan Delila, die woonde in het
dal Sorek, niet ver van de woonplaats
van zijn ouders.
De betekenis van de naam Delila is niet
duidelijk, maar het roept associaties op
met het Hebrceuwse woord voor 'nacht'
tlqvlal{tn<a de naam van dc vrouwe-
lijlie Lilith (vgl. Jes. 34.14). Die associa-
tie blijkt wel terecht, want we horen
niets soeds van Delila. De liefde komt
alleen"vai Simsons kant. Delila lijkt
slechts uit op de beloning voor het vcr-
raad.
Het gevecht om het geheim van Sim-
sons kracht lijkt natuurlijk srerk op de
wijze waarop in hoofdstuk l4 Simson
op de oplossing van het raadsel werd
onttroggeld door zijn vrouw. En het
illustreert nog eens dat het eigenlijke
antwoord op de vraag wat sterker is

dan een leeuw en zoeter dan honing
'liefde'is. Liefde blijkt steeds weer
sterker dan de dood (vgl. Hooglied 8'6
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en Ri. 16,16: 'tot stervens toe). Het is
wellicht nog belangrijker dat dit steek-
spel met Delila de pendant is van het
gesprek met de bode van God in hoofd-
stuk I3. In beide gevallen gaat het om
het bijzondere van Simson als NazireeEr
Gods. Hij is niet zoals een ander (vgl.
Ri. 16,7.1l.l7). Voor de Filistijnen be-
staat dat bijzondere alleen uit Simsons
kracht. Die suggestie is zeker ook in de
hand gewerkt door het optreden van
Simson. Men veronderslelt dat die
kracht iets magisch is. En ook dat tijkt
te worden bevestigd: hel blijkt te maken
te hebben met Simsons haar; overeen-
komstig de bij veel volken bekende idee
dat het haar, dat sreeds maar door-
groeit, een bron van levenskracht is.
Deze denkbeelden worden genuanceerd
wanneer de veneller bij de ontknoping
van het verhaal niet meer spreekt van
het'wijken van de kracht'(v. l?,19),
maar opmerkt dat'de Here van Simson
geweken is'(v.20). Het geheim van
Simson is dat God (in 13,25; 14,6.19;
15,14 is sprake van de'Geest des He-
ren') hem deed uitstijgen boven het

, gewone. Simsons ondergang was het
ldat hit deze eenzame hoogte niet kon
lverdragen.tNu reist Simson dan opnieuw af naar
Gaza; maar in tegenstelling tot l6,l niet
als de overmachtige held die alleen oog
heeft voor vrouwelijk schoon, doch als
een blinde en zwakke stervelinS. Er
gloon weliswaar weer enige hoop: zijn
haar groeit weer aan. Zou God mis-
schien ook weer terugkeren?

I Sterk rls de dood is de liefde
Dit verhaal van Simson wordt wel ver-
geleken met het lijden en sterven van
Jezus Christus. Naastepad Saat hier
heet ver. Zijns irziens wil Ri. 16'ons
vertellen hoe de liefde dan pas tot Yer-
vulling komt als de minnaar zelf door
het vuur van de liefde wordt verteerd en
sterft. De liefde die uit de hemel komt,
en door een bode des Heren is aange-
stoken, is messiaans' (Smson, Kok
Kampen zj., p. 64). Hel lijkt mij even-
wel meer op zijn plaats om deze ge-
schiedenis van Simson op 66n lijn te
stellen met de opmerking van Jezus:
'Wie vader of moeder lie(heeft boven
Mij, is Mij niet waardig' (Mt. 10,37).
.i( t(

27juli 1986

zotrdrgl.zing:
Richteren 16.l-22
psalm: 20
Torah: Genesis 2-l

ll$:rieL:
psalmwoord bij de intocht: psalm 54,67
bij de gaven en aan tafel: psalm 19,9-12;
psalm 84,,1-5; Joh. 6,56
epistel: I Kor 10,l- ll
zondagslied: LB gezang 429, EB 548
'Wie maar de goede God laat zorgen'
evangelie: Lucas 16,l-9

in hct nicuwc leclionrriuml
Genesis 18,2G32
tussenzang: psalm 138 (R v. 3a)
event. tweede lezing: Kol2, 12-14
vers voor het evangelie: Rom 8,15
* Lucas ll.l-13

zondrSsrchool en kindcr(neycn)dic[st:
Richteren 16.l-22

lhcma ven de wcek:
van 2l tot en met 27juli:
De zon gaat onder

kleur:. groen

gcbcd
(Missale Romanum)
God.
beschermer van allen die op U vertrouwcn,
zonder U b€staat er niets
wat waarde heeft of heilig is.
Schenk ons uw barmhartigheid in overvloed
en laat ons, onder uw leiding,
hct goedc in dit leven zo gebruiken,
dat wij ons nu recds hechten
aan wat ceuwig blijft.
Door onze Heer. Jczus Christus.

( Anglicaanse en lutherse lraditie,
tekst lutherr Dienstboek)
Geef ons, o Heer,
ecn gecst, die altijd het rechte wil
en het ook volbreng met uw hulp,
opdat wij, die zonder U niets kunnen,
kracht ontvangen
om naar uw wil te levcn.
Door Jczus Christus, onzc He€r.

(tekst ll. Barnord)
Geef ons volop, o Heer
de adem en de geest
om te bedenken wat go€d is,
recht cn heilzaam.
en om dan ook
ernaar te handelen.
Zonder U kunnen wij niet zijn,
laat ons dan leven
in Uw gemcenschap
en naar Uw wil.

voorbede gewaagd
( Oe rume nis c he ge h ed s k a le rule r )
voor Vietnam
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Bij Richteren 16,23-31 (K.5.)

Climrx
Zoals het een mooi heldenverhaal
betaamt is de geschiedenis van Simson
goed opgebouwd. l:ngzaam naderen
we de zorgvuldig voorbereide climax.
Al in 16,22, bij de terloops gemaakte
opmerking dat Simsons haar weer
begon aan te groeien, werd het vermoe-
den gewekt dat het nog niet gedaan is
met Simson. De spanning wordt nu oF
gevoerd door de beschnjving van het
triom[antelijke feest van de Filistijnen.

; Ze heffen een lied aan dat resoneert van
I het 'ons', 'orue god','onze macht'
l(v.23v). Ze voelen zich de lrotse over-
winnaars. Ze hebben hun doel bereikt
en wat maakt het dan nog uit welke
middelen daarvoor werden gebruikt. ln
schril contrast met hen staat nu de
machteloze Simson.
Het is kenmerkend voor de verteltrant
van Ri. ll-16 dat bepaalde elementen
steeds weer terugkeren en daarbij een
nieuw accent krijgen. Zo kan men een
parallel trekken tussen de rol van Sim-
son als de man die het volk moet ver-
maken op dit Filistijnse feest (v.25) en
Simson als bruidegom die de bruilofts-
gasten bezig houdt met zijn raadsel
(14,12). In beide gevallen loopt de zaak
anders dan men had verwacht. Op zijn
bruiloft behaalt Simson niet het ver-
wachte succes, omdat zijn gasten hem
bedrogen. Ook op het feest in Gaza
worden de rollen plotselings omge-
keerd, doch nu trekken de Filistijnen
aan het kortste eind. Een wrede grap.
Maar dat geldt voor alle 'grappen' in de
geschiedenis van Simson. Dit soon hel-
denverhalen zijn nu eenmaal niet
bepaald hjnzinnig.

Gedrevcn tot de dood
Het is duidelijk dat Simsons handelen
over het algemeen niet bepaald con-
structief te noemen is. Doorgaans han-
delt hij slechts in reactie op wat hem
wordt aangedaan. Evenals in 15,7 is
hier wraakzucht zijn drijfveer. Simson
is een gedrevene. Enige malen is er
sprake van dat de Geest des Heren hem
aangrijpt, maar ook dan nog geldt dal
Simson pas tot handelen overgaat als
hij door de omstandigheden tot het
uiterste gedreven wordt, met alle ramp
zalige gevotgen van dien. Simson han-
delt uit lijfsbehoud. In feite geldt dat
ook voor zijn onthullingen aan Delila.
Die kwamen pas nadat hij door haar
tot uiterste wanhoop was gebracht: 'tot
stervens toe' ( 16, l6). Diezelfde woorden
keren terug in v.30. Hij is ten dode to€
getergd. maar hij neemt nu zelf het hefi
in handen en met Gods hulp drijft hrj
zijn tegenstanders met zich mee de
dood in.

Het voorbceld ven Simson
Al eerder werd gesignaleerd dat Simson
wel wordt vergeleken met Jezus Chris-
tus. Is Simson immers niet ook iemand
die gewijd is aan God en daanoe al in
de moederschoot was bestemd en een
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mens die zich tot in de dood heeft gege-
ven voor zijn volk? Het thema'opstan-
dig leven'suggereen een parallel met
sterven en opstanding van Jezus Chris-
tus. Maar die parallel bestaat alleen
maar in de volstrekte omkering van
zaken. Men zou kunnen zeggen dat Sim-
son door de dood van vernedering en
verminking is heengegaan. maar zijn
'opstanding' zaaide slechts dood en ver-
derf. Daarentegen geloven wij dat Jezus
Christus door de dood heen ons tot le-
ven brengl.
Misschien heeft de beroemde oudtesta-
menticus Gerhard von Rad daarorr wel
gelijk wanneer hij stelt dat de verhalen
over Simson ons alleen laten zien hoe
het niet mo€t: 'Ze tonen ons het beeld
van vcnpilde Godgegeven krachtt ver-
spild met vernietigen. Ze tonen de
jammerlijke nederlaag in de strijd tus-
sen eros en charisma. Simson brengt
niets tot stand en gaat uiteindelijk
onder in de chaos die hij om zichzelf
heen heeft verbreid'. Hier wordt een
beeld van ons mensen geschilderd dat
ons te denken 8eeft.
De verhalen over Simson kunnen ook
positief worden benaderd door ze in de
eerste plaats te beschouwen als verhalen
die ten ttde van de ballingschap aan
Isratl werden voorgelegd. In die situatie
is de geschiedenis van Simson in de eer-
ste plaats het verhaal van Gods won-
derbaarlijke ingrijpen ten behoeve van
zijn onderdrukte volk (vgl. Aleida G.
van Dalen, Sr'mson. Een onderzoek
naar de plaats. de opbouw en de functie
van het Simsonverhaal in het kader van
de oudtcstamentische geschiedschrij-
ving, Assen 1966, p. I I7-l l9).

* Het citaat van Von Rad komt uit een
anikel over Simson in de bundel Golles
llirkm in /srai( Neukirchen-Vluyn
1974, p. 49-52.

3 augustus l9E6

zord.Flczing:
Richteren 16.23-31
psalm: 2l
Torah: Cencsis 24

kl.sri.l:
psalmrf,oord bij de intocht:
psalm 55,17.I8.20.23
bij de gaven en aan tafel:
psalm 25,l-3; psalm 50,21:
psalm I I |,zl-5; Ap 3,20
epistel: I Kor 12,l-l I
zondagslied: LB gezatg 240, EB 216
'Korn heilige Geest, Here God''
evangelie: Lucas 19,41-48

in hat nicu*c hctionrrium:
Prediker 1,2;2,21-23
tussenzang: psalm 90,1-17 (R v. l)
event. tueede lezing: Kol 3,1-5.9-l I
vers voor het evang€lie; Mt 5,3
* Lucas 12.l3-21

zondrgsschool cn kinde(nevcn)dienst:
Richteren 16.23-l I

lhcmr vln dc wccl
van 28juli tot en met J augustus:
Opstandig leven

klcari grcen

gcbcd
(Missale Romanum)
Heer, rrees uw dienaars nabij
en schenk voortdurend uw zegen
aan hen die tot U bidden.
Wij erkcnnen U
als onze Schcpper er lrider;
vernicuw de gaven van uw schcpping
en blijf begelciden
wat Cij vernieuwd hebt.
Door onzc Hcer, Jezus Christus.

(Anglicaanse en luthe6e truditie)
Wil in uw barmhartigheid. Hcer,
hct oor lcncn aan dc gebeden
van hen die als smekelingen
tot U komen,
en help ons d6t te vragen
wat naar uw bedocling is,
opdat Gij ons ook kunt verlenen
wat wij verlangen,
Door onze Heer. Jezus Christus.

(zelfde traditie, vert. ll. furnard)
l-aat Uw oren opengaan,
ontsluit Urr ontfcrming
en hoor de gebeden
van wic tot U smeken.
Doe hen vcrlangen
naar wat U lief is,
zodat gij kunt toestaan
wat zij U vragen.

voorbede gevraagd
( Oecwne nbc he ge beds k ale nde r )
voor Bangla Dcsh



Bij Richteren 17 en 18 (N.V.)

Is er na Simson nog iets te melden? Je
zou denken van niet. De laatste richter
is in een gericht ten onder gegaan.
Twintig jaar lang heeft hij lsraEl gericht
en nu is de rust weergeke€rd. Het re-
frein, dat tot nog toe steeds weer klonk
(van 2,1 I af tot aan de geboorte van
Simson in 13,I, zeven keer in totaal)
'maar de lsraelieten dcden - opnieuw -
wat kwaad is in de ogen des Heren' is
verstomd met de dood van Simson.
Toch worden er nog vijf (!) hoofdstuk-
ken geschreven. Met een nieuw refrein.
De laatste woorden van het boek Rich-
teren sluiten met dit keervers, dat in
17,6 voor het eerst klinkt, af (21,25): 'ln
die dagen was er geen koning in lsraEl;
ieder deed vat goed was in zijn ogen'.
Zit er een lijn in het boek Richteren,
van kwaad naar goed? In ieder geval:
geen richter, geen koning. Wel een man
uit het gebergte Efraim (de verteller
saat onverstoorbaar verder na Simson).
Stelt dat nog wat voor? Mannen uit
Efraim willen graag vechten (8,1 en
l2,l), maar worden zelf gedood. Deze
man houdt zich bezig met stelen, maar
herstelt zich wanneer hij zijn moeder
hem hoort vervloeken. Deze misdaad,
zonde, wil hij niet dragen (zie Leviticus
5,1). Hij bekent en zijn moeder ('geze-
gend is mijn zoon') heiliSl het geld.aan
de Heer. Micha heet de man,'wie is als
de Heer?. Terecht? Motiefwoorden zijn
hier: 'gestolen' en 'gegoten en Sesneden
beeld'. Welke god wordt in Micha's
godshuis Sediend en welke zoon wordt
priester? Hoe gaat het er aan toe ln
israEl? Nou ja, een ieder deed wat goed
was in zijn ogen. Geen richter. geen

koning in Israel.

Na Micha uit (het Sebergte van)
Efraim, komt er een tweede figuur na
voren: een longen uit Bethlehem, uit het
(gebergle en) geslacht van Juda. Bijzon-
dere vermelding: hij was e€n leviet. alle-
mans gast, nergens thuis. eep vreemde-

) ling (een 8ar. vergelijk 18.3J gir-sjoml.
- - Is hii welkom in eodshuislln dat van

Miclra wel. Die kin nog wel ee n pries-
ter gebruiken. 'Wie is als de Heer?
(hoor het sarcasme) lijft een leviet als
priester in, zegt \ader' tegen hem. maar
irehandelt hem als zoon. Zal de HEER
hem weldoen? Er was geen koning in
die dagen in lsraEl.

En de Danieten (derde partij in dit zich
ontwikkelende tafereel rond stelen,
qegoten beelden en godsdienstje spelen)
Ieien *at goed was in hun ogen. Dat
staat er niel, maar als tweede deel van
dit refrein wordt hun handelwijze als zo-
danie vermeld. Als enkele stam treden
ze oi als waren ze 'heel lsracl' in de
woeitiin, in de velden van Moab. Ze
siuren-verkenners uit om het land te
besDieden. Ze zoeken naar hun eigen
erfdeel, een gunstige vruchtbare plek
waar ze de thora kunnen overpernzen
(viif mannen!). Klinkt Esjtaol niet bijna
al; Esjkol (Num. 1J.23)? En Passant
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verkeren ze in het godshuis van Micha.
Ze ontdekken daar een 'vreemde' pries-
ter, die hen toch wel enige religieuze
zekerheid kan bieden: 'de weg die jullie
gaan ligt v66r de Heer'. De beschrijving
van het land is waarheidsgetrouw. Een
volk te l-ais, dat veilig leeft, vreedzaam
en serust. Het is de ideale situatie in het
bel6ofde land, 'en zie. het is zeer goed'.
( 18,9, vergelijk Numeri 14,7).
Maar Dan gedraagt zich als eerder
Israel. Wat door de Heer gegeven zal
wordcn, wordt genomen. Met geweld,
overmatig geweld, overvalt de stam
Dan het volk L-ais, 'dat vreedzaam en
gerust leefde', slaat het met de scherpte
van het zwaard en verbrandt de stad
met vuur. Maar ondertussen, je moet
tenslotte je godsdienst veilig stellen en je
geloof er bij behouden, wordt de
religieuze inboedel van Micha's gods-
huii gestolen (had-ie nou maar niet die
el{honderd zilverstukken Yan zijn
moeder gestolen!). Alles valt voor
Micha in duigen. Hrj dacht dat hij'het
gemaakt had'. maar zijn eigen gemaakte
godsbeeld wordt hem ontstolen. Zelfs
de nameloze jongeling uit Bethlehem
raakt hii als priester kwijt. Die sjokt als
vreemdeling, allemans gast en nergens
thuis. achter zijn volgende broodheren
aan (hij die uit het Broodhuis komt!).

De naam Lais wordt veranderd in Dan.
Maar de vrede is ook voorbij, de vrede
in l-ais wordt vervangen door het
gericht. Het gesneden beeld wordt in
huis sehaald. lsraEl is IsraEl niet meer.
Trlt 1e gast' (ger-sjarn ) in het beloofde
land gedraagt het zich als een rovers-
bende. En is deze meelooppriester een
zoon van Ger-siom. ook een zoon van
Mozes? De ove-rschri.lvers van dit ver-
haal hebben de hebreeuwse letters aan-
gevuld met extra n. zodat'Manasse'
selezen kan worden. Want zonen van
-Mozes- die tot dit soon voor eigen
gcweldadige doeleinden gebruikte
;godsdiensiigheid' komen: dat kun je
toch niet hardop lezen. Maar het staat
er wel.

Er is gelukkig nog een ander godshuis.
Dit earste deel van het slot van Richte-
ren vermeldt de naam: Silo. Daar zal de
profeet geroepen worden (SamuEl) die
het volk zal voorbereiden oP een

koning ( I Samudl l:3). Maar zover is

het nog niet.

l0 augustus l9t6
zondrtlczing:
Richteren l7 en 18
psalm: 22
Torah: Genesis 25

khssiek:
psalmwoord bij de intocht: ps 68:G7,36
bii de gaven en aan rafel: ps 30:2-l:
ps l0l:2 en Mt 5:7-8
epistel: I Korinthiers l5: l-10
zondagslied: LB gezang 19. ZJ 310
'Uit angst en Dood'
evangelie: Lucas l8:9-14

in hel nicuwc L.tionrrium:
Wijsheid 18,G9
tuss€nzang: psalm 33 (R v. l2b)
event. twe;di lezing: Hebr I I,l-2-19( l2)
vers voor het evangelie: Ml 24.42a.44
* Lucas, 12,3248

zondrtsschool en kindcr(neven)dietrst:
Lucas 12, 13-14

themr vrn de wcek:
van 4 tot en met l0 augustus:
Bepaald leven

kl,tui grceh

gcbcd
(Missale Romanum)
Almachtige eeuwige God,
U mogen wij onze Vader noemen
Help ons als uw kinderen te leven
om eens het erfdeel te ontvangen
dat Cii hebt beloofd.
Door onze Heer. Jezus Christus.

( Anglicaanse en lut herse t roditie )
Heer God.
die uw almacht bekend maakt
in vergcving en erbarmen:
laat ons uw barmhardighcid
rijkelijk ervaren,
opdat wij onze to€vlucht nemen
tot uw beloften
en aldus deel krijgen
aan de hemelse Boederen.
Door Jezus Christus. onze He€r.

(Zelfde truditie, rekst W. turnod)
o God. gij ge€ft
Uw heerschappij te kennen
niet door te eisen
maar veeleer door
te sparen en
U le ontfermen.
Maak Uw ontferming
veel en groot
over al Uw reisgcnoten
cn geef hun deel
aan Uw
voor 't oog verborgen heil.

voorbede gevraogd
( (k cu me n isc he ge beds k a le nde r )
voor de lijdende mens



wel goed toeven, maar thuis en onder-
( weg daarheen. vindl je daar in Israelt ook een huis?

Tegenover de overmatige gastvrijheid in
Bethlehem, wordt vervolgens de schan-
delijke ongastvrijheid getekend in
Gibea. Het is de couleur locale van
Sodom (Genesis I9), en dat in lsraEl!!
Er is er 66n die het voor hen opneemt,
een oude man afkomstig uit Efraim.
ln de mond van deze man klinkt dan
ook het tweede deel van het refrein.
Wanneer de mannen van Gibea de on-
derlinge relaties tussen menscn, uitge-
drukt in het hoge goed van de gastvrij-
heid, verkrachten, biedt de oude man
nog zijn dochter aan met de woorden
'doet met hen wat goed is in jullie ogen'
('en eenieder deed wat goed was in zijn
ogen'(17,6). De mannen van Gibea
doen het. Mannelijk, gewelddadig,
dodelijk. Een dieptepunt in het boek
Richteren. Nooit is geschied. nooit is
gezien z6 iets, vanaf de dag dat de
zonen Israels opgingen uit het land
Egypte tot op deze dag. Gibea wordt
verspreid over heel lsrael. in twaalf
delen wordt deze schande over het land
gebracht, over de inwoners van het
beloofde land. l-ater zal het'Gibea van
Saul' ( I SamuEl I 1.4) het centrum wor-
den van waaruit het land wordt bevrijd
en Jabes verlost. Maar nu is er nog
geen koning in IsraEl

De schanddaad te Gibea, temidden van
de stam van Benjamin. vormt de aan-
leiding tot de broederstrijd tussen de
stammen van Israal en die van Eenja-
min. Een uitgebreide verslaggeving van
aanval en verdediging moet de indruk
wekken van een verschrikkelijk gevecht.
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Bij Richteren 19 en 20 (N.V.)

Vormde de vorige twee hoofdstukken
het eerste deel van het slot van het boek
Richteren, nu horen we in het tweede
deel een ongeveer gelijke aanhef. Aller-
eerst de helft van het refrein ('er was
geen koning in IsraEl in die dagen'),
maar dan wordt er een man ten tonele
gebracht, een leviet, die weliswaar uit
het gebergle van Efraim komt (zie
Micha in l7,l) maar vervolgens zich
een bijvrouw neemt'uit Bethlehem in
Juda'. En dan hebben we weer aanslui-
ting, met een knipoog, bij de jongeling
uit Bethlehem in Juda, de leviet van
17,7. Beide vertoeven als vreemdeling.
Beide vormen ook de aanleiding voor
de Brote vertelling. De eerste leviet werd
door de godsdienst in beslag genomen
(hij werd een paradepaardje tussen de
religieuse inboedel van Micha), de
tweede geeft de stoot tot grote twistge-
dingen tussen broeders, de zonen van
IsraEl en de zonen van Benjamin. Het
'heb uw God liel krijgt een vervolg in
het 'heb uw naaste lief.

De leviet raakt van Efraim thuis in
Bethlehem, zijn bijvrouw vindt via haar
vader haar relatie met haar man terug.
Nu nog terug naar huis, naar Efraim.
Want in het broodhuis Bethlehem is het

En dat is het ook wanneer broeders
elkaar uitmoorden. Herhaling op herha-
ling moet aangeven dat hoorder en lezer
ervan doordrongen raakt, dat er chaos
is temidden van IsraEl, dat de strijd
plaats vindt tussen broeders die als het
zo doorgaat psalm 133 niet meer met
elkaar kunnen zingen: 'Zie, hoe goed en
liefelijk is het, als broeders ook tezamen
wonen'.
God wordt om raad gevraagd, in het
huis gods. Bet-El. Die is wel gastvrij.
Wie moet beginnen met de strijd? Juda
(vergelijk Ri. 1.1.2). De leviet kwam uit
Bethlehem te Juda { 17.7) en de bij-
yrouw yan de leviet uit Efraim. kwam
uit Bethlehem in Juda ( 19,l). Valt er
van de levieten uit Juda wat te ver-
wachten? De godsdienst in bezit
genomen door Micha ( 17,7-13), waar-
door de relatie met God, de Heer, ver-
stoord wordt en de leviet een rol speell
aan de ene kant: aan de andere kant de
naastendienst verkracht door de man-
nen van Gibea, waarbij de leviet een rol
speelt en de relatie tussen mensen ver-
stoord.

Benjamin wordt verslagen, de lijken van
de weg opgelezen, de vluchtelingen ont-
snapt uit deze ramp sluiten zich op in
de rotsen. Hoe moet hel verder met
Benjamin? Kan daar nog ooit een ko-
ning uit voonkomen? Over dat zijden
draadje venelt het volgende, slothoofd-
stuk Yan het boek Richteren.

17 augustus l9t5
zondrtlczint:
Richteren 19 en 20
psalm: 23
Torah: Genesis 27

klasieL:
psalmwoord bij de intocht: ps 70:2.6
bij de gaven en aan tafel: Ex 32: I l.l3- 14;
Wijsheid l6:20 en Joh 6i35
epistel: II Korinthiers 3:49
zondagslied: LB gezang 15, EB 19
'Loof nu, mijn ziel, de Here'
cvangelie: Marcus 7:31-37

in h€l nieuwe lectionr um:
Jeremia 38:4-6. 8-10
tussenzang: psalm 40 (R vs l4b)
eventuelc tweede lezing: Hebr l2:l-4
vers voor het evanSelie: Joh 10:27
+ Lucas l2:4q53

zood.Sischool en kinder(neven)diensl:
Lucas 12, 35-59

thcmr vrn de wccl
van I I tot en met 17 augustus:
Geen vrede hebben

klctn:. groen

gcM
(Missale Romanum)
God, voor hen die U lielhebben
hebt Gij het geluk bereid
dat geen oog heeft gczien.
Wek in ons een vurige licfde tot U
om U in allen en boven alles te beminnen
en uw b€loften vervuld te zien
die al onze verlang€ns te boven gaan.
Door onze Heer. Jezus Christus.

(Anglicaanse en lutherse truditie)
Almachtige, eeuwige God,
die in goede gunsr
onze wensen en verdienstcn
verre te boven gaat,
ston over ons uit
uw ontferming en
vergeef wat ons
geweten met vrees vervult,
ja, geef ons zelfs
wat wij niet durven vragen.
Door onze Heer. Jezus Christus.

(Zelfde troditie, tekst W. Bamord)
Gij boven alle machten uit.
gij scheppcnde vandaag als van oudsher
de overvloed van Uw
toewijding overtreft
ons vermogen om te doen en te denkcn.
Stort over ons.
zo bidden wij,
Uw barmhanigheid uit
en do€ van ons weg
wat ons slechte geweten benauwt,
maar voeg ons toe
wat gij alleen kunt geven,
gaven die ons gebed
niel onder woorden weet te brcngcn.

voorbede gevroagd
( Oecumenis c he ge beds ka le rule r 1
voor Afghanistan



Bij Richteren 2l (E.8.)

'ln die dagen was er geen koning in
Isradl'. De laalste zin van het boek der
Richteren is tegelijk een opmaat voor
het boek dat volgt, Samuel, waarin het
zal gaan over het koningschap. De
geschiedenissen van de richteren in
Israel verwijzen al naar, meer nog: roe-
pen om het optreden van de koning,
David. Die echter alleen mag optreden
onder de kritiek van de profeet Samuel:
koningschap kan niet zonder profelie.
anders zal ook hij de fout ingaan, zoals
Israel in het boek Richteren steeds
opnieuw de fout ingaat. Leitmotiv in
het boek is immers het steeds weerke-
rende zinnetje: 'zij gingen voon te doen
wat kwaad is in de ogen van JHWH'.
Het volk wendr zich steeds weer if van
de dienst aan JHWH: het'kent'hem
niet (cf Ri. 2.1l, 3,7). Na het feestelijke
begin in het beloofde land in het boek
Jozua, de intocht en verdeling van het
land, gaat het in Richteren in mineur
verder: z6 goed als het op grond van de
gave van het land verwacht had mogen
worden te gaan, zo goed gaat het toch
niet voon.
Wordt in de eerste hoofdstukken bc-
schreven hoe dat kwaad{oen eruitziet
vanuit JHWH bezien die dan ook tel-
kens ingrijpt en een nieuwe richter,
leider, profetische figuur zendt om de
zaak weer in rechte banen te leiden en
het volk te bevrijden uit de nesten
waarin ze zichzelf hebben gestoken in
de laatste hoofdstukken wordt dezelfde
gang van zaken bekeken, maar nu van
de andere kant, vanuit menselijk stand-
punt.
leder deed wat go€d was in zijn ogen
met andere woorden men deed maar
wat: men rotzooide maar wat aan. H6e
rommelig hel toegaat als ieder maar een
beetje tot zeer zijn eigen gang gaat,
dat wordt in de laalste hoofdstukken
duidelijk. als de stammen onderling in
strijd geraken. Wordt er in het begin
gestreden tegen de vijand. de Kanadn-
iet, nu moet Juda uittrekken tegen
eigen vlees en bloed. de stam Benjamin.
En nog wel op bevel van JHWH
(20,18). De gebeurtenis te Cibea,
verkrachting en moord op de bijvrouw
van een leviet , wordt aanleiding tot
een strijd van Israel tegen lsraEl. Bijna
gaat B€njamin daarin ten onder. zodat
Saul, de eerste koning ran lsrabl, niet
eens geboren had kunnen worden! (N.8.
vergelijk voor de verbindingen tussen
Richteren en Samuel. onder andere I
Sam. ll, 7 met Ri. 19,29) Maar nee,
nog n6t gaat het goed, nog n6t gaat de
kleinste van de twaalI stammen l,re, ten
onder. En zo eindigt de mineurcompo-
sitie toch nog net met een min of meer
vrolijke noot: een 'feestelijke' maagden-
roof. Overigens mcer een klassiek,
Grieks en Romeins. dan een joods
gegeven! De bekende 'kromme stok'
waarmee rechte slagen gegeven kunnen
worden'J [e Mizpa heeft heel Isradl
gezworen (Ri. 2l:2) dat niemand van
hen zrjn dochter nog aan een Benjami-

42

niet zal geven. . . maar een al te begrij-
pelijke eed. na wat er te Gibea is ge-
beurd ( l9). Maar daarmee dreigt Ben-
jamin w6l uit te sterven: geen vrouwen,
dan ook geen nageslacht meer! Hoe
moet dat nu? vraagt men men dan ook,
vertwijfeld, te Beth-El aan JHWH
(21,3): 'waarom is dit geschied, dat er
heden €6n stam van lsra€l ontbreekt?
lsrael verheft zijn stem en l|peflr, een

Broot geween (cf Ri. 2:l-4). Bochim, de
situatie van het wenen uit Ri. 2 is terug-
gekeerd, de kring gesloten: van de
plaats van boete, naar dit trieste wenen.
kom de verloren stam. Het antwoord
op de vraag is daarmee ook impliciet
gegeven: Ri. 2,2 immers: 'gij hebt naar
mijn stem niet geluisterd'. Maar. . . er is
een oplossing. Geen van de stammen
van Israel zal meer zijn dochters tot
vrouw aan de Benjaminiet gelen. . .

maar over nemen door Benjamin zelf is
niets gezegd ! En zo gaat het toch nog
n6t goed. Lijkt het in hoofdstuk 20 erop
dat na de moord te Gibea. Isra€l :iclr-
zefvermoordt een strijd, in den brede
uitgemeten. om duidelijk te laten zien
hoe Isratl nu tegen zichzelf strijdt
toch komt het kwaad uiteindelijk rrer
op hun eigen hoofd neer. Benjamin
wordt niet uitgemoord, maar met een
list venlagen, de stad Gibea valt ten
prooi, als brandoffer, vs 40 en in
hoofdstuk 2l wordt z'n voortbestaan
nog net, op het nippenje. verzekerd. Er
zal toekomst blijven. En dit ligt. . . in
de hand van vrouwen (zoals al eerder in
Richteren, Debora en Jael!) Vrouwen
uit de stad Jabesj (nota bene de eente
stad die door Saul als eente konings-
daad, zal worden bevrijd!) redden het
voortkstaan van de stam Benjamin
uit welke stam Saul zal komen.
Jabesj had niemand geleverd naar de
vergadering te Mizpa; dat geeft dan een
alibi om die stad hetzelfde te doen on-
dergaan als Gibea alle mannen die
niet naar Mizpa zijn gekomen, worden
gedood, hun vrouwen ook maar me-
teen. Maar dan zijn er nog 400 maag-
den over een uitstekende oplossing
voor het vrouwentekon van Benjamin
(en een oplossing die duidelijk met op-
zet niet aat JHWH wordt loegeschre-
ven!) (ieder deed wat goed was in zijn
ogen...).
Nog zijn er niet genoeg vrouwen voor
Benjamin z6 klein is de stam nu ken-
nelijk ook weer niet daarom volgl nog
een tweede verhaal: de maagdenroof te
Silo, waar een feest voor JHWH is en
de Benjaminieren in staal worden ge-
steld om tijdens het dansen het hun nog
ontbrekende aantal meisjes te schaken.
De vaders en broers hoeven niet in de
knoei te komen met hun dure eed: ze
hebben niet gegeven. Benjamin heeft
genomen. Het getal van l2 stammen is
daarmee gered erg fraai is het er alle-
maal niet toegegaan. maar Benjamin
blijft, en zal de eerste koning kunnen
leveren. De plaats waar dat is mogelijk
gemaakt. is niet zomaar een plek. maar
met name genoemd: .tift).

24 augustus 1986

zondrtlczing;
Richteren 2l
psalm:24
Torah: Genesis 28

klessiel:
psalmwoord bij de intocht: ps 74:20.19.22.23
bij de gaven en aan tafel: ps 3l:ltl6;
ps 148:12.14 en Joh 6:51
epistel: Galatan 3:15-22
zondagslied: LB gezang 404. EB 471
'U Here Jezus roep ik aan'
evangelie: Lucas l0:23-J7

in het nicu*c lectionrrium:
Jesaja 66: l8-21
tussenzang: psalm I l7 (R: Mc 16:15)
eventuele twcede lezing: Hebr l2:5-7.11-13
vers voor het evangelie: Joh 14:6
* Lucas l2:22-30

Zondrgss.hool en lindc(rcver)dienst:
Lucas 13,G9

themr vrn dc wccl:
Yan l8 tot en met 24 augustus:
Onvruchtbare boom

school:
Projekt van drie lessen oter de Reformatie

Yleuri groen

gebcd
(Missale Romonum)
God, Gij brengr uw gclovigen
tot cen en dezelfde geziltdheid.
l-aat ons allen van harte doen
wat Gij vraagr
en met verlangen uitzien
naar wat Gij belooft,
zodat bij alle wisselvalligheden
van dit leven
ons han daar mag zijn
waar de waarachtige vreugde is.
Door onze Heer, Jezus Christus.

(Angli@onse en b/the6e truditie)
Almachtige en barmhartige God,
dat wij U op gepaste wijze loven
en dienen is een gave van U.
Zo vragen wij:
geef, dat wij zonder struikelen
uw beloften najagen.
Door Jezus Christus. onze Heer.

(Zelftle truditie, tekst W. Barnard)
God die almogend zijt
en mededogend zijt,
het is Uw zaak
dat de dienst voortgaat,
en dat er mensen zijn
die U trouwhanig
zijn toegedaan.
Geef dan aan ons.
zo bidden wij,
dat wij de wegen volgen
die leiden naar uw Rijk.
Ja, geef ons dat
wij voongaan op Uw pad
zonder belemmering
of aanstool

toorbede getraagd
( Oet u me n is t he g e h e d s k a lerule r )
voor lndia


