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Welkom 

Psalm 105: 1 en 2 

1 Looft God den HEER, en laat ons blijde 

zijn glorierijke naam belijden. 

Meldt ieder volk en elk geslacht 

de wonderen die God volbracht. 

Gij die van harte zoekt den HEER, 

verblijdt u, geeft zijn naam de eer. 

2 Vraagt naar des HEREN grote daden; 

zoekt zijn nabijheid, zijn genade. 

Gedenkt hoe Hij zijn oordeel velt, 

zijn wonderen ten teken stelt, 

volk dat op Abram u beroemt, 

met Jakobs nieuwe naam genoemd. 

Stil gebed, votum en groet 

Op Toonhoogte 292 

1 U die mij geschapen hebt, 

U wil ik aanbidden als mijn God, 

in voor- en tegenspoed; 

uw liefde doet mij zingen. 

U die mij geschapen hebt, 

U wil 'k danken hoe ik mij ook voel. 

En U gehoorzaam zijn. 

Heer, U bent mijn doel. 

2 U bent mijn bestemming. 

U hebt mij gemaakt om als uw kind 

in voor- en tegenspoed 

uw liefde uit te stralen. 

Dit is mijn bestemming: 

dienen met verstand en met gevoel 

vanuit gehoorzaamheid. 

Heer, U bent mijn doel. 

Gods wil voor ons leven 

Psalm 19: 4 en 5 (berijming 2021) 

4. Ontzag voor God is rein. 

Het laat ons zeker zijn 

van heil dat niet vergaat. 

Het doet ons veel meer goed 

dan goud in overvloed, 

dan honing uit de raat. 

Uw voorschrift geeft ons licht; 

als ik mij daarnaar richt, 

blijf ik aan U verbonden. 

Maar ach, wie zondigt niet? 

Wie doet U geen verdriet? 

Vergeef mij al mijn zonden. 

5. Bescherm mij, HEER, maak mij 

van grote zonden vrij; 

ik ben uw trouwe knecht. 

Als U mijn hart behoedt, 

dan mijd ik overmoed, 

dan dien ik U oprecht. 

Laat wat ik zeg en denk, 

waaraan ik aandacht schenk, 

U altijd weer behagen – 

God die mijn leven leidt, 

God die mijn ziel bevrijdt, 

mijn rots, die mij wil dragen! 

Gebed 

Op Toonhoogte 522 

Ik zag een kuikentje, dat bij zijn moeder zat 
onder haar vleugels, waar het veilig zat 
tegen regen, tegen zonneschijn. 
Heer, zo wil ik bij U zijn. 
In de schaduw van uw vleugels 
wil ik schuilen, wil ik schuilen, 
in de schaduw van uw vleugels 
wil ik schuilen, O Heer. 
Refrein 
U bent mijn toevlucht, 
U bent mijn sterkte, 
U bent mijn schuilplaats, 
U, O Heer. 
In de schaduw van uw vleugels 
wil ik schuilen, wil ik schuilen, 
in de schaduw van uw vleugels 
wil ik schuilen, O Heer. 
(Refrein) 
Ik zag een kuikentje, dat bij zijn moeder zat 
onder haar vleugels, waar het veilig zat. 
Zoals dat kuikentje, klein en teer, 
wil ik schuilen, O Heer. 

De kinderen gaan naar de bijbelklas 

Bijbellezing: Rechters 13: 1-25 (NBV21) 

De geboorte van Simson 
1Weer deden de Israëlieten wat slecht is in de ogen 

van de HEER. Daarom leverde de HEER hen veertig 

jaar lang over aan de Filistijnen. 
2In die tijd leefde er in de omgeving van Sora een 

zekere Manoach, die tot de stam Dan behoorde. 

Zijn vrouw was onvruchtbaar en had nooit kinderen 

gekregen. 3Op een dag verscheen de engel van de 

HEER aan haar. ‘Tot nu toe was je onvruchtbaar en 

heb je geen kinderen gekregen,’ zei Hij. ‘Maar nu 

zul je zwanger worden en een zoon baren. 4Je mag 

daarom geen wijn of bier drinken en geen onrein 

voedsel eten. 5Je zult zwanger worden en een 

zoon krijgen. Nooit mag zijn hoofd door een 

scheermes worden aangeraakt, want hij zal al 

vanaf de moederschoot als nazireeër aan God ge-

wijd zijn. Hij zal een begin maken met de bevrijding 

van Israël uit de greep van de Filistijnen.’ 
6De vrouw ging naar haar man en vertelde hem dat 

er een godsman bij haar was geweest. ‘Hij zag er 

bijzonder ontzagwekkend uit,’ zei ze, ‘het leek wel 

een engel van God. Ik heb Hem niet gevraagd waar 

Hij vandaan kwam en Hij heeft me zijn naam niet 

gezegd. 7Hij zei tegen me dat ik zwanger zou wor-

den en een zoon zou krijgen. Van nu af aan mag ik 

geen wijn of bier drinken en niets onreins eten, 

want onze zoon zal vanaf de moederschoot tot aan 

de dag van zijn dood als nazireeër aan God gewijd 

zijn.’ 
8Manoach bad tot de HEER: ‘Mag ik U vragen, Heer, 

laat de godsman die U gezonden hebt toch 
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opnieuw bij ons komen, om ons te vertellen wat we 

moeten doen wanneer de jongen eenmaal geboren 

is.’ 9God verhoorde hem en de engel van God 

kwam opnieuw naar de vrouw toe. Zij was bezig op 

het land, Manoach was op dat moment niet bij 

haar. 10Ze haastte zich naar haar man: ‘Hij is er 

weer,’ riep ze, ‘die man die laatst bij me was!’ 11Ma-

noach ging meteen met haar mee. Bij de vreemde-

ling aangekomen vroeg hij: ‘Bent U degene die met 

mijn vrouw gesproken heeft?’ ‘Inderdaad,’ ant-

woordde Hij, 12en Manoach vroeg: ‘Wanneer uw 

woorden uitgekomen zijn, hoe moet de jongen zich 

dan gedragen en wat moet hij doen?’ 13De engel 

van de HEER antwoordde: ‘Je vrouw moet zich ont-

houden van alle dingen die Ik heb genoemd: 14ze 

mag niet eten van de vruchten van de wijnstok en 

geen wijn of bier drinken of iets eten dat onrein is; 

ze moet zich nauwkeurig houden aan wat Ik haar 

heb opgedragen.’ 15Toen zei Manoach tegen de 

engel van de HEER: ‘Wij zouden graag zien dat U 

nog bleef, zodat we voor U een geitenbokje kunnen 

klaarmaken.’ 16Maar de engel van de HEER ant-

woordde: ‘Ik wil nog wel even blijven, maar Ik zal 

niet eten van wat je Mij aanbiedt. Als je echter een 

brandoffer aan de HEER wilt opdragen, mag je dat 

doen.’ Manoach wist nog altijd niet dat hij met de 

engel van de HEER te maken had. 17‘Zeg ons uw 

naam,’ vroeg hij, ‘zodat wij U eer kunnen bewijzen 

wanneer uw woorden uitgekomen zijn.’ 18Maar de 

engel van de HEER antwoordde: ‘Waarom vraag je 

naar mijn naam? Die is voor jou toch te wonder-

baarlijk.’ 19Manoach nam een geitenbokje en wat 

graan en bracht dit op een rotsblok ten offer aan de 

HEER. Toen gebeurde er voor de ogen van Ma-

noach en zijn vrouw iets wonderbaarlijks: 20in de 

vlam die van het altaar opschoot naar de hemel 

steeg de engel van de HEER op. Manoach en zijn 

vrouw zagen het gebeuren; ze vielen op hun 

knieën en bogen diep voorover. 21De engel van de 

HEER zou zich niet meer aan hen laten zien. Nu be-

sefte Manoach dat het de engel van de HEER was 

geweest. 22 

Hij zei tegen zijn vrouw: ‘We hebben God gezien. 

Dat wordt onze dood!’ 23Maar zijn vrouw ant-

woordde: ‘Als God ons had willen doden, had Hij 

vast ons offer niet aanvaard en ons niet laten zien 

wat we nu gezien hebben. En dan had Hij ons daar-

net zeker niet zulke beloften gedaan.’ 
24De vrouw bracht een zoon ter wereld en noemde 

hem Simson. De jongen genoot de zegen van de 

HEER en groeide voorspoedig op. 25Tussen Sora 

en Estaol, waar de Danieten hun tenten hadden 

opgeslagen, werd hij voor het eerst door de geest 

van de HEER tot daden aangezet. 

Preek 

Gezang 443 

1 Liefde Gods die elk beminnen 

hemelhoog te boven gaat, 

kom in onze harten binnen 

met uw milde overdaad. 

Jezus, één en al ontferming, 

daal van uit den hoge neer 

met uw heerlijke bescherming 

in ons bevend hart, o Heer. 

2 God almachtig boven mate, 

die zo nederig verscheen, 

keer opeens terug en laat ons 

nooit meer, nooit meer hier alleen. 

Laat ons in de kerk U prijzen 

met uw heiligen omhoog 

tot in 's hemels paradijzen 

wij U zien van oog tot oog. 

3 Wat Gij eenmaal zijt begonnen 

o voltooi het: maak ons rein, 

tot de wereld is gewonnen 

en in U hersteld zal zijn, 

tot wij eeuwig bij U wonen, 

schrijdende van licht tot licht, 

leggend onze gouden kronen 

zingend voor uw aangezicht. 

Viering van het avondmaal 

Onderwijs over het avondmaal (formulier 4) 

Gebed 

Viering 

Psalm 103: 3 

3 Hij is een God van liefde en genade, 

barmhartigheid en goedheid zijn de daden 

van Hem die niet voor altijd met ons twist, 

die ons niet doet naar alles wat wij deden, 

ons niet naar onze ongerechtigheden 

vergeldt, maar onze schuld heeft uitgewist. 

Mededelingen 

Dankzegging en voorbeden 

Collecteaankondiging: 

1. Zending 

2. Kerkelijke kassen en kerk 

De kinderen komen terug 

Gezang 444: 1 en 2 

1 Grote God, wij loven U, 

Heer, o sterkste aller sterken! 

Heel de wereld buigt voor U 

en bewondert Uwe werken. 

Die Gij waart te allen tijd, 

blijft Gij ook in eeuwigheid. 

2 Alles wat U prijzen kan, 

U, de Eeuw'ge, Ongeziene, 

looft uw liefd' en zingt ervan. 

Alle eng'len, die U dienen, 

roepen U nooit lovensmoe: 

‘Heilig, heilig, heilig’ toe! 

Zegen 


