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Tuin vol Verhalen 

De Tuin vol Verhalen is een concept waar we in de Protestantse Gemeente 

Doetinchem mee werken. We zien de gemeente als een proeftuin, waar 

van alles groeit en bloeit. De gemeente heeft bijbelverhalen als bron voor 

inspiratie en geloof. Het zijn verhalen die gaan spreken als we ervoor open-

staan om ernaar te luisteren. Die verhalen laten zich op verschillende 

manieren benaderen, bijvoorbeeld via meditatie, schilderen, gesprekken, 

vieringen enz. In een seizoen staan zeven bijbelgedeelten centraal en 

iedereen wordt uitgenodigd om die op zijn of haar manier te benaderen en 

te ontdekken waar het verhaal gaat stromen en het je in beweging zet.  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Coördinatie van de tuin vol verhalen (seizoen 4): 

 

- ds. Ina Veldhuizen, 0314-643333, inaveldhuizen@gmail.com  

- ds. Helma van Loon-Kuiper, 0315-237788, wmvanloonkuiper@hetnet.nl 

- dhr. Theo Menting, 0314-640833, th.menting@icloud.com  

- ds. Henk Boonen, 0313-414160, dominee@pknwehl.nl  
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Een nieuwe tuin vol verhalen van hoop 
 

Inderdaad, weer een nieuwe tuin vol verhalen en dit seizoen hebben we 

gekozen voor verhalen van hoop. Daar staat de bijbel bol van, kun je rustig 

zeggen. En als het goed is kunnen wij, als gemeente, en ieder van ons 

persoonlijk, ook verhalen van hoop vertellen. 

Wat is ‘hoop’ eigenlijk? In het woordenboek vind je de volgende definitie: 

de onzekere verwachting dat een bepaalde gewenste gebeurtenis zal 

plaatsvinden. Oftewel als je ergens op hoopt dan verwacht je iets, maar of 

het ook gaat gebeuren is de vraag. 

In de bijbel klinkt hopen steeds weer opnieuw vanuit een bedding van 

vertrouwen. Er valt op goede gronden te verwachten dat een gewenste 

gebeurtenis zal plaatsvinden. ‘Vestig je hoop op God’, zegt de dichter van 

Psalm 42. Wacht maar, weet, geloof, er gaat iets gebeuren, het tij zal 

keren, want God is betrouwbaar en doet wat Hij heeft beloofd. 

Maar wachten duurt lang – ‘Waar is dan je God?’ – dat gevoel van 

verlaten-zijn kunnen we in ons eigen leven ervaren en dat werd ook 

ervaren door het volk Israël na de verwoesting van Jeruzalem door de 

Babyloniërs in 586 v. Chr. Er werd gehuild en er werd gezongen. Vijf van 

die liederen staan in de bijbel en in één ervan klinken woorden van hoop: 

‘Telkens als ik mijn lot overdenk, ben ik diep terneergeslagen. Toch geef ik 

de hoop niet op, want hieraan houd ik vast: Genadig is de HEER: wij zijn 

nog in leven!’ en ‘Ik besef: mijn enig bezit is de HEER, al mijn hoop is op 

hem gevestigd’ (Klaagliederen 3: 1-29). Verrassend, zeker als je het hele 

lied leest, want valt er werkelijk nog iets te verwachten van de God van 

Israël nu er geen tempel meer is? 

Met lege handen staan, volkomen wanhopig zijn, en toch blijven hopen, is 

dat niet bij uitstek de rode draad in alle bijbelverhalen? Alain Verheij, hij 

noemt zichzelf ‘Theoloog des Twitterlands’, is van mening dat met het 

verhaal van Rispa (2 Samuël 21: 1-14) de kern van de bijbel helder oplicht. 

Zij verjoeg de mensonterende tekenen van de dood door zichzelf maan-

denlang dag en nacht in dienst te stellen van een ongekend protest tegen 
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de oneerlijkheid van het lot, van haar koning en van het bloedvergieten. 

Volgens Verheij schreeuwt de wereld ‘om mensen die kunnen kijken 

vanuit het gezichtspunt van de Rispa’s – en in actie durven te komen met 

haar koppige moed’. Alle reden om Rispa te leren kennen. 

Als je dan toch over ‘koppige moed’ spreekt, dan kun je ook aan David 

denken, de jonge dappere David die de reus Goliat in Gods naam verslaat 

met een stok en vijf stenen (1 Samuël 17). Een prachtig verhaal over 

gegronde hoop en de moed die daaruit voortkomt. 

‘Je hoeft niet bang te zijn al gaat de storm tekeer. Leg maar gewoon je 

hand in die van onze Heer’, een lied dat we leren zingen als kind en dat 

een leven lang kan helpen om het uit te houden in ogenschijnlijk hopeloze 

situaties. De leerlingen van Jezus waren bang en wisten niet of ze ooit 

weer veilig thuis zouden komen, zo vertelt de evangelist (Marcus 4: 35-

41). Jezus is hun hoop en redding. Dat is wat de apostel Paulus van harte 

beaamt en hij probeert de jonge christengemeente duidelijk te maken dat 

we zeker weten dat we Gods kinderen zijn, ook al lijkt het alsof alles bij 

het oude is gebleven na Pasen en Pinksteren (Romeinen 8: 18-39). Volhar-

dend wachten en hopen horen bij elkaar. Gods beloften zijn vervuld en 

staan tegelijkertijd uit, het is volbracht en zal volbracht worden. We heb-

ben visioenen nodig om werkelijk te zien dat de redding, de macht en het 

koningschap van onze God werkelijkheid zijn geworden in Jezus Christus. 

Een intrigerend verhaal van hoop lezen we in het laatste bijbelboek 

(Openbaring 12). 

Verhalen van hoop in de bijbel, ze zullen aan de orde komen dit jaar, in de 

diensten, in de gespreksgroepen en bij tal van activiteiten die we koppelen 

aan de zeven verhalen. We hopen op een inspirerend seizoen en zijn 

benieuwd naar ieders inbreng. 

ds. Helma van Loon 
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Aan de slag in de Tuin 

 

1. Verhalen van hoop in de tuin van Wehl 

Zondagmiddag 30 september zijn de leden van alle vierplekken van harte 

welkom in Wehl. Waarschijnlijk heeft u al begrepen dat de Protestantse 

Gemeente Wehl en de Protestantse Gemeente Doetinchem op 1 januari 

2019 hopen samen te gaan. Een gezamenlijke stuurgroep trekt daar hard 

aan. Het lijkt ons mooi om elkaar beter te leren kennen. Vandaar de 

ontmoetingsmiddag op 30 september in Wehl. Tevens een mooie 

gelegenheid om een kijkje te nemen in de prachtige kerk van Wehl, met 

daarnaast het gebouw Ons Huis en daarachter/naast de grote kerktuin. 

Het programma sluit die middag aan bij de tuin van verhalen, waar we het 

komend seizoen met alle vierplekken mee gaan werken. De rode draad 

daarbij zijn ‘verhalen van hoop’ uit de bijbel. 

  

Programma 

13.00 uur: picknick in de tuin van de kerk 

U wordt van harte welkom geheten. We starten met een gezamenlijke 

picknick. Vraag aan u om zelf uw brood mee te nemen. We leggen het op 

grote schalen en delen het met elkaar. Wij zorgen voor soep, koffie, thee, 

melk, karnemelk, krentenbollen en fruit. 

14.00 uur: gezamenlijke start van het programma in de kerk. 

Een korte introductie op het middagprogramma. 

14.15 – 15.15 uur: workshops op diverse locaties 

U verdeelt zich over de verschillende workshops, waaraan u deze middag 

kunt deelnemen. Zingen, wandelen, diaconale bezinning, met pastelkrijt 

een bijbelverhaal verbeelden, een bijbelverhaal actualiseren. Voor de kin-

deren is er een apart programma. ‘Verhalen van hoop’ vormen hierbij de 

leidraad. 

15.15 – 15.45 uur: koffie / thee in de tuin van de kerk 

15.45 uur: slotviering in de kerk 
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Na afloop van de viering kunt u onder het genot van een hapje en een 

drankje nog wat napraten. Wij hopen velen van u op deze Ontmoetings-

middag in Wehl te mogen begroeten!  

Plek van ontmoeting: het kerkgebouw van Wehl ligt aan de Grotestraat 23 

te Wehl. 

 

Vervoer 

Als u niet op eigen gelegenheid naar Wehl kunt komen, richt u zich dan tot 

de contactpersoon van uw vierplek die voor de zondagse kerkdiensten de 

autodienst regelt. Voor de anderen is het een mooie gelegenheid om de 

prachtige omgeving tussen Doetinchem en Wehl per fiets te verkennen. Er 

is voldoende parkeergelegenheid in de omgeving van de kerk. 

  

Gespreksgroepen 

 

Je kunt deelnemen aan verschillende gespreksgroepen die aan de slag 

gaan met de verhalen.  

 

2. Gemeentegespreksgroepen 

Je komt zo’n tien keer in het seizoen bij elkaar bij een gemeentelid thuis 

en bespreekt alle verhalen. De leiding van de gemeentegespreksgroepen 

ligt in handen van een gemeentelid. De leiding wordt toegerust door ds. 

Ina Veldhuizen en zij verzorgt het materiaal waarmee de groepen werken. 

Kenmerkend voor deze groepen is, dat de deelnemers zich in principe 

verbinden aan deze groep voor een seizoen, en dat bij de bijbelverhalen 

nadrukkelijk gevraagd wordt wat deze betekenen voor je eigen leven nu. 

Er is altijd ruimte om aan te schuiven. Er zijn op dit ogenblik zo’n vijf 

gespreksgroepen die op verschillende momenten in de week bij elkaar 

komen, zowel overdag als ’s avonds. De coördinatie ligt bij Janny Jansons 

(jankevandijk@planet.nl, 0314-366602). 
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3. Samen een hoopvol boek lezen  

Alain Verheij – jawel, je kent hem als je Trouw leest en daarin het Theo-

logisch Elftal volgt – is jong (geboren in 1989) en theoloog. Hij is ervan 

overtuigd dat niet alleen christenen maar alle mensen geïnspireerd kun-

nen raken door de bijbel. In zeven hoofdstukken neemt Verheij de lezers 

mee in zijn verhaal met de bijbel, van zijn allereerste kerkbezoek als baby 

tot zijn huidige werk als theoloog. Ongetwijfeld is zijn verhaal herkenbaar 

en het boek waarin hij zijn zoektocht en geloofsontwikkeling uit de doeken 

doet, God en ik. Wat je als weldenkende 21e-eeuwer kunt leren van de 

Bijbel, is absoluut niet zwaar of moeilijk. Verheij schrijft vlot en in een 

aansprekende taal. Verhalen uit de bijbel komen aan de orde, maar ook de 

rituelen en de feestdagen van de kerk en vooral ook hoe die verhalen, 

rituelen en feestdagen een rol kunnen spelen in ieders persoonlijke groei 

en ontwikkeling. 

Kortom, het lijkt ons een geschikt boek om in een kleine groep te lezen en 

te bespreken, waarbij ieders eigen verhalen en ervaringen ook ter sprake 

kunnen komen. Daarbij denken we aan twee groepen. Eén in de Slangen-

burg, o.l.v. ds. Helma van Loon en één in de Wingerd o.l.v. ds. Ina Veld-

huizen. In de Wingerd zal de gespreksgroep ‘2525 In Gesprek’ het boek 

gaan lezen, leeftijd globaal tussen de 30 en 50 jaar oud. De groep in de 

Wingerd zal op de volgende data bij elkaar komen: 17 okt, 21 nov, 9 jan, 6 

feb, 20 mrt, 24 apr, 15 mei van 20.00-21.30 uur. De groep van Helma zal 

in overleg de data en de tijd waarop het boek besproken wordt kiezen. 

Wellicht, hopelijk, komt het er ook van dat de twee groepen een keer met 

elkaar in gesprek gaan. Je kunt je opgeven bij Ina of bij Helma 

(inaveldhuizen@gmail.com / wmvanloonkuiper@hetnet.nl). Graag het 

boek zelf van te voren aanschaffen.  
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Andere activiteiten 

 

4. Struinen in de tuin van hoop 

 ‘Als we echter nu al zouden zien waarop we hopen, zou het geen hoop 

meer zijn’ (Rom. 8:24). 

‘Hoop is een ontwakende droom’ (Oleta Adams: regel uit het lied ‘Window 

of hope’) 

  

Een driedelige workshop waarin je gaat spelen met beeld(en)taal, met ver-

beelding. Het thema Hoop gaan we benaderen vanuit associaties, dromen, 

fantasie, intuïtie. Creativiteit en techniek zijn niet nodig. Een open mind en 

zin hebben om te spelen zijn handig, maar niet noodzakelijk. 

Je onderzoekt hoe jouw beeld van hoop/wanhoop eruit ziet en gaat zien, 

wat je ervaart, en wat er komt als je vanuit je verbeelding gaat spelen. De 

eerste keer ga je een Window of Hope (raam van hoop) maken, geïnspi-

reerd door het gelijknamige lied van Oleta Adams. De tweede bijeenkomst 

maak je een mind map en een voorstudie naar aanleiding van een zelf 

gekozen inspiratiebron (tekst, afbeelding, muziekstuk, etc.). De laatste 

keer maak je rondom het thema Hoop een mixed media (allerhande mate-

rialen/technieken) werkstuk. Bijvoorbeeld: een combinatie van acrylverf, 

collage en getypte tekst in één schilderij. Of een werk dat bestaat uit een 

potlood lijnenspel met stukjes collage er doorheen gevlochten, met in de 

hoek een gevonden veertje… enz. 

Centraal staat jouw eigen verbeelding en beeldtaal die jezelf creëert. Die 

kan zo eenvoudig of complex zijn als jij verkiest. De wereld van de verbeel-

ding kan zo vrij en open zijn als je lief is. The sky is the limit. Alles is goed. 

Fragmenten van bijbelverhalen die dit jaar centraal staan, slingeren zich 

door de tuin heen en gebruik je ter inspiratie. 

De avonden zijn van 20.00-22.00 uur in de Wingerd op 15, 22 en 29 

november. Ze staan onder leiding van Charlotte van Dijk (0314-345384, 

dijkvaneencharlotte@hotmail.com). Bij haar kun je je opgeven, liefst vóór 

25 oktober (in verband met benodigde materialen). De kosten zijn: 5 euro. 
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5. Bijbelquiz 

De bijbelquiz van het Nederlands Bijbelgenootschap staat garant voor een 

gezellige avond, hebben we vorig jaar ontdekt. Het is spannend en ont-

spannend tegelijk. Je steekt er ook nog wat van op, want op een ludieke 

manier komen allerlei vragen voorbij over weetjes uit en rondom de 

bijbel. In verschillende rondes kunnen teams uit de vierplekken, van een 

koor, een muziekgroep, vrienden, enz. het opnemen tegen elkaar. Suppor-

ters zijn ook welkom en zij kunnen in de anonimiteit hun eigen bijbel-

kennis testen. Het wordt ongetwijfeld weer een mooie avond onder 

leiding van Hans van Loon (jcvanloon@hetnet.nl, 0315-237788).  

Datum: donderdagavond 8 november, 20.00 uur, in de Wingerd. Om 

19.30 uur staat de koffie klaar. 

 

6. Meditatie 

Door middel van meditatie stilstaan bij enkele woorden uit de Tuin vol 

verhalen. Het is de bedoeling dat zowel mensen die vertrouwd zijn met 

meditatie als mensen voor wie deze benaderingswijze onbekend is, mee 

kunnen doen. Op verschillende manieren kunnen mensen bekend zijn met 

meditatie, bv. door yoga of door een mindfulnesstraining. De technieken 

die we willen gebruiken zijn wellicht daaruit herkenbaar, de focus zal 

liggen op woorden uit de bijbel. Meditatie waarbij je je bewust ontspant 

en concentreert is ook bekend vanuit de christelijke kloostertraditie. 

Woorden uit de Schrift kunnen zo intens tot je komen of op een 

verrassende manier voor je opengaan. 

In de Wingerd komt maandelijks een meditatiegroep bij elkaar. De 

meditaties zullen waarschijnlijk ook cirkelen rondom de Verhalen uit de 

Tuin. Dit zal in ieder geval gelden voor de meditatieavonden van 2 oktober 

en 7 mei, dan zullen ze geleid worden door ds. Ina Veldhuizen. 

De meditatieavonden zijn op 2 oktober, 6 november, 4 december, 8 

januari, 5 februari, 5 maart, 2 april, 7 mei en 4 juni van 20.30-21.30 uur. 

Iedereen die geïnteresseerd is, is van harte welkom om een keer of vaker 

een meditatie mee te maken! Voor meer informatie: Sandra de Jong, 
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famdejong@ad.nl. Als je nieuw bent, is het handig om je van te voren aan 

te melden (mag kort van tevoren), dan kan Sandra eventuele wijzigingen 

doorgeven. 

 

7. Verhalencafé – Verhalen van Hoop 

Er zijn allerlei mensen in de gemeente die iets doen (of laten) waarbij ze 

van betekenis willen zijn voor anderen. Ondanks allerlei tegenslag of 

barrières gaan ze door met hun inzet. In het Verhalencafé krijgen zij een 

podium om hun verhaal van hoop te vertellen. De eerste avonden zijn op 

de vrijdagavonden 16 november en 22 februari vanaf 20.00 uur in de 

serre van het Nieuwe Dijkhuis. Hun verhalen krijgen ongeveer een half uur 

tot drie kwartier een podium en daarna is er alle ruimte om nog wat 

samen te drinken. Op 16 november zal Peter Middelkoop komen. Hij is 

geestelijk verzorger in Penitentiaire Inrichtingen en heeft in het verleden 

als directeur van Stichting Epafras Nederlandse gevangenen in het buiten-

land bezocht. Op 22 februari zullen Wilma Kraaij en Erik Smeenk van het 

biologische tuinbedrijf Klein Broekhuizen een eerlijk verhaal vertellen over 

waarom zij zo’n twintig jaar geleden het roer om hebben gegooid en van 

een regulier veebedrijf naar een biologisch tuinbedrijf zijn gegaan. 

De serre is open vanaf 19.45 uur, de toegang is gratis (maar een bijdrage 

voor de onkosten is altijd welkom). Info: inaveldhuizen@gmail.com. 

 

8. Hoopvolle stilte 

Aswoensdag, 6 maart, is de dag waarop de Veertigdagentijd begint, de 

eerste dag na het carnaval. Veel rooms-katholieke gelovigen gaan op die 

dag naar de kerk om een zogenaamd ‘askruisje’ te halen. De priester 

tekent dat kruisje op het voorhoofd met de as van de verbrande 

buxustakjes die uitgedeeld werden op Palmzondag het jaar daarvoor. Ook 

in sommige protestantse kerken (onder andere de Wingerd) is dat 

inmiddels traditie geworden. Het leek ons een mooi idee om helemaal aan 

het begin van de Veertigdagentijd een bezinningsdag te organiseren in en 

rond de Slangenburgse kerk, een stille dag met alle tijd en ruimte voor 
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persoonlijke verdieping. Er zal ook gezongen, gewandeld en gegeten 

worden. Theo Menting en Helma van Loon zullen deze dag, woensdag 6 

maart dus, vorm en inhoud geven. Tijd: 10.00-16.00 uur. Bijdrage: € 25. 

Graag van tevoren opgeven, want als de groep kleiner is dan acht per-

sonen gaat deze dag niet door. 

Helma: wmvanloonkuiper@hetnet.nl / 0315-237788 

Theo: th.menting@icloud.com / 0314-640833 

 

9. Ik mag het hopen 

Een hoopvolle avond met muziek en poëzie 

Muziek kan je ontroeren, iets in je wakker schudden, je raken, hoop 

geven... Je luistert, je laat je meenemen naar verten die niemand weet... 

Je zingt, met je eigen stem, die je lief is, liederen van hoop, tegen alle 

chaos en wanorde in, tegen de klippen op. Poëzie reikt je woorden aan, 

fragmenten, om iets te zeggen wat niet te zeggen valt. Een gedicht kan je 

verleiden, aanvuren, bestormen met vragen en je nieuwe horizon geven. 

We brengen ze deze avond bij elkaar: muziek en poëzie. We luisteren, we 

zingen, we horen gedichten en we laten ons uitdagen door zelf gedichten 

te schrijven. 

Dit ene weten wij en aan dit één 

houden we ons vast in de donkere uren: 

er is een Woord, dat eeuwiglijk zal duren, 

en wie ’t verstaat, die is niet meer alleen. 

(Henriëtte Roland Holst) 

 

Donderdag 4 april 2019, 19.30-21.30 uur, Protestantse kerk Wehl, Grote-

straat 25, o.l.v. Elske te Lindert en Theo Menting. 

 

10. Filmavonden in ‘Ons Huis’ in Wehl 

In de toekomstige vierplek van Wehl worden komend seizoen drie beeld-

verhalen/films vertoond met na afloop gelegenheid tot nagesprek onder 

mailto:th.menting@icloud.com
mailto:th.menting@icloud.com
mailto:th.menting@icloud.com
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het genot van een drankje. Vanaf 19.45 uur staat de koffie klaar in Ons 

Huis (naast de Protestantse kerk), Grotestraat 23 te Wehl. 

 

Woensdag 17 oktober 2018, 20.00 uur: ‘Boven is het stil’ 

Deze Nederlandse film uit 2013 die gebaseerd is op de gelijknamige best-

seller van Gerbrand Bakker, gaat over de ingewikkelde en zwijgzame ver-

houding van de alleenstaande Zeeuwse boer Helmer en zijn zieke, bed-

legerige vader. De dagelijkse komst van melkrijder Johan, een robuuste 

man van Helmers leeftijd, is een lichtpuntje in het bestaan van Helmer. Op 

een dag besluit hij om het woonhuis op te gaan knappen. Hij bestelt een 

modern tweepersoonsbed en verhuist zijn vader naar boven. Als er dan 

ook nog een jonge knecht op de boerderij komt werken, lijkt Helmers 

leven voorgoed te gaan veranderen. 

Thema’s die in deze film aan de orde komen zijn o.a.: eenzaamheid en 

zwijgzaamheid, homoseksualiteit, mantelzorg, verhouding tussen genera-

ties, leven met een geheim, balans opmaken, afronden van het leven, 

sterven en rouwen. Het is een indringende film waarin nauwelijks 

gesproken wordt, maar het is juist de stilte die veelzeggend is en je aan 

het denken zet over het leven van deze zoon en zijn vader. De in 2012 

overleden Nederlandse acteur Jeroen Willems speelt hier zijn laatste, 

prachtige hoofdrol. 

  

Woensdag 13 februari 2019, 20.00 uur: ‘On Golden Pond’ 

Een oude film uit 1981 – wat duidelijk te zien is – maar zeker nog de 

moeite waard om voor te gaan zitten, vanwege de actualiteit van het 

thema. Aan de orde komen o.a. eindigheid van het leven, het accepteren 

of zich verzetten tegen het ouder worden, het met humor omgaan om de 

ouderdom luchtig en draaglijk te houden en het doorgeven van inzichten 

en waarden aan de jongere generatie. 

Het verhaal betreft een ouder echtpaar dat in hun zomerhuisje (‘On 

Golden Pond’) bezoek krijgt van hun dochter met haar nieuwe partner en 

diens lastige zoontje. De veranderde verhoudingen tussen drie generaties 
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worden mooi in beeld gebracht. Met name de nieuwe rol van de groot-

ouders wordt ontroerend belicht. De filmbeelden van het merengebied in 

Noord-Amerika zijn overweldigend mooi. De film werd destijds gehono-

reerd met drie oscars. 

  

Woensdag 15 mei 2019, 20.00 uur: ‘Never let me go’. 

Deze film uit 2010 is gebaseerd op de bestseller met dezelfde titel van 

Kazuo Ishiguro en gaat over drie kinderen die opgroeien binnen de muren 

van een idyllische Engelse kostschool, zonder contact te hebben of weet te 

hebben van de buitenwereld. Nadat zij de school verlaten hebben, kijken 

ze terug op de duistere kanten van hun schooltijd en komen ze tot een 

levensveranderende ontdekking. Ze groeien op tot jonge volwassenen en 

ontdekken dat ze moeten leren leven met de kracht van de liefde die ze 

voor elkaar voelen, terwijl ze zich voorbereiden op de kwellende realiteit 

die hun te wachten staat. Een intens en ontroerend liefdesverhaal dat 

zeker aanzet tot nadenken. 

 

 

 

De zeven Bijbelverhalen waaruit gekozen kan worden 

 
1 Samuël 17 
1De Filistijnen bereidden opnieuw een oorlog voor. Ze verzamelden zich in 

Socho in Juda en sloegen hun kamp op in Efes-Dammim, tussen Socho en 

Azeka. 2Saul riep het leger van Israël op en sloeg zijn kamp op in de 

Terebintenvallei. Daar stelden ze zich op tegenover de Filistijnen: 3op de 

ene helling stonden de Filistijnen en op de andere de Israëlieten; het dal 

lag tussen hen in. 4Uit de gelederen van de Filistijnen trad een kamp-

vechter naar voren, een zekere Goliat uit Gat, een man van ruim zes el 

lang. 5Hij had een bronzen helm op zijn hoofd en droeg een bronzen 

schubbenpantser dat wel vijfduizend sjekel woog. 6Ook zijn scheenplaten 

waren van brons, evenals het kromzwaard dat over zijn schouder hing. 7De 
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schacht van zijn lans was zo dik als de boom van een weefgetouw en de 

punt was gemaakt van zeshonderd sjekel ijzer. Een schildknecht ging voor 

hem uit. 8In het dal bleef de Filistijn staan en riep de Israëlieten toe: 

‘Waarom zouden jullie optrekken en slag leveren? Ik ben een vrije Filistijn, 

en jullie zijn maar slaven van Saul! Kies iemand uit jullie midden en laat 

hem hier beneden komen. 9Als hij me aankan en me verslaat, zullen wij 

aan jullie onderworpen zijn, maar als ik hem aankan en hem versla, zullen 

jullie aan ons onderworpen zijn en ons als slaven dienen. 10Hierbij daag ik 

het leger van Israël uit om me iemand te sturen met wie ik een twee-

gevecht kan houden.’ 11Bij het horen van deze woorden stonden Saul en 

het leger van Israël verlamd van schrik. 
12David was een zoon van Isaï uit Betlehem, dat in de streek Efrata in Juda 

ligt. Deze Isaï had acht zonen. Hijzelf was in de tijd van Saul al te oud om 

nog onder de wapenen te gaan, 13maar zijn drie oudste zonen trokken met 

Saul ten strijde. De oudste heette Eliab, de tweede Abinadab en de derde 

Samma. 14David was de jongste. Zijn drie oudste broers waren met Saul 

ten strijde getrokken, 15en hij ging heen en weer tussen het kamp van Saul 

en Betlehem, waar hij de kudde van zijn vader hoedde. 
16Ondertussen trad de Filistijn elke ochtend en elke avond naar voren, 

veertig dagen lang, en bleef dan staan wachten. 
17Op een dag zei Isaï tegen zijn zoon David: ‘Hier heb je een zak geroosterd 

graan en tien broden. Breng die snel naar je broers in het legerkamp. 18En 

deze tien kazen moet je aan hun bevelhebber geven. Vraag je broers hoe 

het met ze gaat en neem een levensteken van hen mee terug.’ 19Saul was 

met de soldaten van Israël, onder wie Davids broers, nog steeds gelegerd 

in de Terebintenvallei, tegenover de Filistijnen. 20De volgende ochtend 

vroeg ging David met de proviand op weg, zoals Isaï hem had opgedragen. 

Zijn kudde liet hij achter onder de hoede van iemand anders. Hij kwam 

juist bij het wagenkamp aan toen het leger onder het aanheffen van 

strijdkreten de linies betrok. 21De Israëlieten en de Filistijnen stelden zich 

in slagorde tegenover elkaar op. 22David gaf zijn spullen af aan de foerier 

en haastte zich naar de gevechtslinie. Daar vond hij zijn broers en hij vroeg 
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hun hoe het met ze ging. 23Terwijl hij met ze aan het praten was, trad uit 

de Filistijnse gelederen de kampvechter naar voren, Goliat uit Gat, en 

David hoorde hem de Israëlieten uitdagen zoals hij dat elke dag deed. 24Bij 

het zien van Goliat renden de Israëlieten angstig weg. 25‘Zien jullie die man 

daar?’ zeiden ze tegen elkaar. ‘Israël vernederen, daar is het hem om te 

doen! Wie hem verslaat, zal door de koning met rijkdommen worden 

overladen. Bovendien krijgt hij de koningsdochter tot vrouw en wordt zijn 

familie vrijgesteld van schatting en herendienst.’ 26David vroeg aan de 

soldaten die in zijn buurt stonden: ‘Wat gebeurt er met degene die die 

Filistijn daar verslaat en Israël van deze schande bevrijdt? Wat denkt die 

onbesneden Filistijn wel, dat hij de gelederen van de levende God durft te 

beschimpen!’ 27De soldaten herhaalden tegen hem wat ze zojuist gezegd 

hadden. 28Toen Davids oudste broer Eliab hem met de soldaten hoorde 

praten, viel hij woedend uit: ‘Wat doe je hier eigenlijk? Hoor jij niet in de 

woestijn op je schapen te passen? Echt iets voor jou, om met je brutale 

neus vooraan te willen staan als er gevochten gaat worden.’ 29‘Wat doe ik 

nu weer verkeerd?’ antwoordde David. ‘Ik vraag het toch alleen maar!’ 
30Hij draaide zijn broer de rug toe en legde zijn vraag nog aan anderen 

voor, en kreeg weer hetzelfde antwoord. 
31Davids vragen bleef niet onopgemerkt. Men vertelde het aan Saul, en die 

liet hem bij zich komen. 32David zei tegen Saul: ‘We hoeven om die Filistijn 

toch niet de moed te verliezen, heer. Ik zal met hem het gevecht aangaan.’ 
33‘Maar je kunt hem toch onmogelijk aan,’ wierp Saul tegen. ‘Jij bent nog 

maar een jongen en hij is al van jongs af aan gewend om te vechten.’ 34‘Ik 

heb altijd de kudde van mijn vader gehoed,’ antwoordde David. ‘Wanneer 

er een leeuw of een beer kwam om een schaap of een geit uit de kudde te 

stelen, 35ging ik erachteraan, overmeesterde hem en redde het dier uit zijn 

muil. En als hij me wou aanvallen greep ik hem bij zijn kaken en sloeg ik 

hem dood. 36Leeuwen en beren heb ik verslagen en die onbesneden 

Filistijn zal het net zo vergaan, omdat hij de gelederen van de levende God 

heeft beschimpt! 37De HEER, die me gered heeft uit de klauwen van 

leeuwen en beren, zal me ook redden uit de handen van deze Filistijn.’ ‘Ga 
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dan,’ zei Saul tegen David, ‘en moge de HEER je bijstaan.’ 38Hij gaf hem zijn 

eigen uitrusting en hielp hem die aan te doen: een bronzen helm voor op 

zijn hoofd en een borstkuras. 39Ten slotte gordde David het zwaard om en 

probeerde een paar passen te lopen, omdat hij aan zo’n zware uitrusting 

niet gewend was. ‘Ik kan hier niet mee lopen,’ zei hij tegen Saul, ‘ik ben 

dat niet gewend.’ En hij deed de uitrusting weer af. 40Hij pakte zijn stok, 

zocht vijf ronde stenen uit de rivierbedding en stopte die in zijn herders-

tas. Toen liep hij op de Filistijn af, zijn slinger in de hand. 
41Met zware stappen kwam de Filistijn op David af, voorafgegaan door zijn 

schildknecht. 42Hij nam David, een knappe jongen met rossig haar, gering-

schattend op 43en zei: ‘Ben ik soms een hond, dat je met een stok op me 

afkomt?’ En hij vervloekte David in de naam van zijn goden. 44‘Kom maar 

op,’ zei hij, ‘dan maak ik jou tot aas voor de gieren en de hyena’s.’ 45‘Jij 

daagt me uit met je zwaard en je lans en je kromzwaard,’ antwoordde 

David, ‘maar ik daag jou uit in de naam van de HEER van de hemelse 

machten, de God van de gelederen van Israël, die jij hebt beschimpt. 
46Maar vandaag zal de HEER je aan mij uitleveren: ik zal je verslaan en je 

hoofd afhouwen, en ik zal de lijken van de Filistijnen aan de aasgieren en 

de hyena’s ten prooi geven, zodat de hele wereld weet dat Israël een God 

heeft. 47Dan zal iedereen hier beseffen dat de HEER geen zwaard of lans 

nodig heeft om te overwinnen, want hij is degene die de uitslag van de 

strijd bepaalt en hij zal jullie aan ons uitleveren.’ 48Toen kwam de Filistijn 

op David af en wilde tot de aanval overgaan, maar David was hem te snel 

af. Hij rende hem tegemoet, 49stak zijn hand in zijn tas en haalde er een 

steen uit, slingerde die weg en trof de Filistijn zo hard tegen het voorhoofd 

dat de steen naar binnen drong en de Filistijn voorover stortte. 50Zo 

overwon David de Filistijn met een slinger en een steen; hij trof hem 

dodelijk zonder dat hij daar een zwaard bij nodig had. 51Hij rende naar de 

Filistijn toe, boog zich over hem heen en trok diens zwaard uit de schede. 

Daarmee gaf hij hem de genadestoot en sloeg hem zijn hoofd af. Toen de 

Filistijnen zagen dat hun held dood was, sloegen ze op de vlucht. 52Nu 

sprongen de Israëlieten en Judeeërs op, hieven de strijdkreet aan en 
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achtervolgden hen tot aan Gat en de poorten van Ekron. De hele weg van 

Saäraïm tot aan Gat en Ekron lag bezaaid met gesneuvelde Filistijnen. 53En 

toen de Israëlieten van hun achtervolging terugkwamen, plunderden ze 

het Filistijnse legerkamp. 54David nam het hoofd van de Filistijn mee om 

het naar Jeruzalem te brengen; de wapens die hij hem had afgenomen 

legde hij in zijn tent. 
55Terwijl Saul toekeek hoe David de Filistijn tegemoet trad, vroeg hij aan 

zijn opperbevelhebber Abner: ‘Zeg eens, van wie is die jongen een zoon?’ 

‘Zo waar u leeft, koning,’ antwoordde Abner, ‘ik weet het niet.’ 56‘Zoek dan 

uit van wie die jongeman een zoon is,’ droeg de koning hem op. 57Toen 

David na zijn overwinning op de Filistijn terugkwam, wachtte Abner hem 

op en leidde hem naar Saul. Het hoofd van de Filistijn had hij nog in zijn 

hand. 58‘Van wie ben jij een zoon, jongen?’ vroeg Saul, en David antwoord-

de: ‘Ik ben de zoon van uw dienaar Isaï uit Betlehem.’ 

 

2 Samuël 21: 1-14 

Tijdens de regering van David heerste er eens drie jaar achtereen hongers-

nood. David wendde zich tot de HEER, en de HEER antwoordde: ‘Het komt 

door Saul en zijn moordenaarsbende, omdat hij de Gibeonieten heeft 

gedood.’ 2De Gibeonieten namelijk behoorden niet tot het volk van Israël. 

Het waren overlevenden van de Amorieten, en de Israëlieten hadden hun 

gezworen dat ze hen met rust zouden laten, maar Saul had in zijn ijver 

voor Israël en Juda geprobeerd hen uit te roeien. David liet de Gibeonieten 

bij zich komen 3en vroeg hun: ‘Wat kan ik doen om het onrecht goed te 

maken dat u is aangedaan, zodat de vloek die er wegens u op Gods eigen 

land rust ongedaan wordt gemaakt?’ 4De Gibeonieten antwoordden: ‘Wij 

willen geen recht doen gelden op het goud en zilver van Saul en zijn 

familie en we hebben het recht niet om iemand uit Israël te doden.’ De 

koning zei: ‘Wat u ook vraagt, ik zal het u toestaan.’ 5‘De man die ons heeft 

willen verdelgen en plannen heeft beraamd om ons uit heel Israël weg te 

vagen!’ antwoordden ze. 6‘Lever zeven van zijn mannelijke nakomelingen 

aan ons uit, dan zullen wij die in Sauls woonplaats Gibea terechtstellen en 
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ophangen ten overstaan van de HEER, die ooit Saul had uitverkozen.’ 

‘Goed,’ zei de koning. 7Hij spaarde echter de zoon van Sauls zoon Jonatan, 

Mefiboset, vanwege de eed die David en Jonatan elkaar bij de HEER 

gezworen hadden. 8Daarom nam hij Armoni en Mefiboset, de twee zonen 

die Saul had gekregen bij Rispa, de dochter van Ajja, en de vijf zonen die 

Sauls dochter Merab had gekregen van Adriël, de zoon van Barzillai uit 

Mechola. 9Hij leverde hen uit aan de Gibeonieten, die hen boven op een 

berg ophingen ten overstaan van de HEER. Ze werden alle zeven tegelijk 

ter dood gebracht, in het begin van de oogsttijd, in de tijd van de gerste-

oogst. 10Rispa, de bijvrouw van Saul, spreidde een kleed op de rotsen en 

bleef daar van het begin van de oogsttijd totdat de eerste herfstregens 

vielen om overdag de aasvogels van de lijken te verjagen en ’s nachts de 

wilde dieren. 11Toen David hoorde wat Rispa had gedaan, 12liet hij het 

gebeente van Saul en diens zoon Jonatan weghalen bij de burgers van 

Jabes in Gilead. Die hadden immers heimelijk de lijken geborgen van Saul 

en Jonatan, die na de slag bij Gilboa door de Filistijnen waren opgehangen 

op het plein van Bet-San. 13-14Hij liet hun gebeente overbrengen naar Sela 

in Benjamin en begroef hen samen met de lijken van de gehangenen in het 

graf van Sauls vader Kis. Alles gebeurde zoals de koning het beval, en God 

liet zich ten gunste van het land vermurwen. 

 

Psalm 42 
1Voor de koorleider. Een kunstig lied van de Korachieten. 
2Zoals een hinde smacht  

naar stromend water, 

zo smacht mijn ziel 

naar u, o God. 
3Mijn ziel dorst naar God, 

naar de levende God, 

wanneer mag ik nader komen 

en Gods gelaat aanschouwen? 
4Tranen zijn mijn brood, 

bij dag en bij nacht, 

want heel de dag hoor ik zeggen: 

‘Waar is dan je God?’ 
5Weemoed vervult mijn ziel 

nu ik mij herinner hoe 

ik meeliep in een dichte stoet 

en optrok naar het huis van God, 

een feestende menigte, 

juichend en lovend.
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6Wat ben je bedroefd, mijn ziel, 

en onrustig in mij. 

Vestig je hoop op God, 

eens zal ik hem weer loven, 

mijn God die mij ziet en redt. 

 
7Mijn ziel is bedroefd, 

daarom denk ik aan u, 

hier in het land van de Jordaan, 

bij de Hermon, op de top van de Misar. 
8De roep van vloed naar vloed 

de stem van uw waterstromen – 

al uw golven slaan 

zwaar over mij heen. 
9Overdag bewijst de HEER mij zijn liefde, 

’s nachts klinkt een lied in mij op, 

een gebed tot de God van mijn leven.

10Tot God, mijn rots, wil ik zeggen: 

‘Waarom vergeet u mij, 

waarom ga ik gehuld in het zwart, 

door de vijand geplaagd?’ 
11Mij gaat door merg en been 

de hoon van mijn belagers, 

want ze zeggen heel de dag: 

‘Waar is dan je God?’ 

 
12Wat ben je bedroefd, mijn ziel, 

en onrustig in mij. 

Vestig je hoop op God, 

eens zal ik hem weer loven, 

mijn God die mij ziet en redt.

 

Klaagliederen 3: 1-29 
1Ik ben de mens die te lijden heeft onder de stok van zijn toorn. 
2Hij leidt mij en voert mij – in een lichtloos duister. 
3Tegen mij heft hij zijn hand op, steeds opnieuw, dag na dag. 
4Mijn vlees en mijn huid doet hij wegteren, en al mijn botten breekt hij. 
5Hij sluit mij in en omringt me met gif en tegenspoed. 
6Hij laat mij in duisternis wonen, als de doden van eeuwen her. 
7Hij trekt een muur rond mij op, ik kan er niet uit; zwaar zijn mijn bronzen 

ketenen. 
8Al schreeuw ik en roep ik om hulp, hij wil mijn gebed niet horen. 
9Hij verspert mij de weg met rotsblokken, mijn paden maakt hij krom. 
10Als een beer loert hij op mij, als een leeuw in het verborgene. 
11Hij dringt me opzij, hij verscheurt me en verwoest mijn leven. 
12Hij spant zijn boog en kiest mij als doelwit voor zijn pijlen. 
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13Hij treft mij in het hart met de pijlen uit zijn koker. 
14Dag na dag moet ik het ontgelden in het spotlied van mijn volk. 
15Hij verzadigt mij met bittere kruiden, hij geeft me alsem te drinken in 

overvloed, 
16hij laat me mijn tanden stukbijten op stenen, hij drukt mij neer in het 

stof. 
17Mijn leven is verstoken van vrede, geluk is mij vreemd geworden. 
18Steeds denk ik: Verdwenen is mijn glans, vervlogen mijn hoop op de 

HEER. 
19Gedenk mijn nood en mijn zwervend bestaan, de alsem en het gif. 
20Telkens als ik mijn lot overdenk, ben ik diep terneergeslagen. 
21Toch geef ik de hoop niet op, want hieraan houd ik vast: 
22Genadig is de HEER: wij zijn nog in leven! Zijn ontferming kent geen 

grenzen. 
23Elke morgen schenkt hij nieuwe weldaden. – Veelvuldig blijkt uw trouw! 
24Ik besef: mijn enig bezit is de HEER, al mijn hoop is op hem gevestigd. 
25Goed is de HEER voor wie hem zoekt en alles van hem verwacht. 
26Goed is het geduldig te hopen op de HEER die redding brengt. 
27Goed is het als een mens zijn juk draagt in zijn jeugd. 
28Laat hij neerzitten, eenzaam en geduldig, als het hem wordt opgelegd. 
29Laat hij zich neerwerpen en stof likken, misschien is er hoop. 

 

Marcus 4: 35-41 
35Aan het eind van die dag, toen het avond was geworden, zei hij tegen 

hen: ‘Laten we het meer oversteken.’ 36Ze stuurden de menigte weg en 

namen hem mee in de boot waarin hij al zat, en voeren samen met de 

andere boten het meer op. 37Er stak een hevige storm op en de golven 

beukten tegen de boot, zodat die vol water kwam te staan. 38Maar hij lag 

achter in de boot op een kussen te slapen. Ze maakten hem wakker en 

zeiden: ‘Meester, kan het u niet schelen dat we vergaan?’ 39Toen hij 

wakker geworden was, sprak hij de wind bestraffend toe en zei tegen het 

meer: ‘Zwijg! Wees stil!’ De wind ging liggen en het meer kwam helemaal 
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tot rust. 40Hij zei tegen hen: ‘Waarom hebben jullie zo weinig moed? 

Geloven jullie nog steeds niet?’ 41Ze werden bevangen door grote schrik 

en zeiden tegen elkaar: ‘Wie is hij toch, dat zelfs de wind en het meer hem 

gehoorzamen?’  

 

Romeinen 8: 18-39 
18Ik ben ervan overtuigd dat het lijden van deze tijd in geen verhouding 

staat tot de luister die ons in de toekomst zal worden geopenbaard. 19De 

schepping ziet er reikhalzend naar uit dat openbaar wordt wie Gods kinde-

ren zijn. 20Want de schepping is ten prooi aan zinloosheid, niet uit eigen 

wil, maar door hem die haar daaraan heeft onderworpen. Maar ze heeft 

hoop gekregen, 21omdat ook de schepping zelf zal worden bevrijd uit de 

slavernij van de vergankelijkheid en zal delen in de vrijheid en luister die 

Gods kinderen geschonken wordt. 22Wij weten dat de hele schepping nog 

altijd als in barensweeën zucht en lijdt. 23En dat niet alleen, ook wijzelf, die 

als voorschot de Geest hebben ontvangen, ook wij zuchten in onszelf in 

afwachting van de openbaring dat we kinderen van God zijn, de verlossing 

van ons sterfelijk bestaan. 24In deze hoop zijn we gered. Als we echter nu 

al zouden zien waarop we hopen, zou het geen hoop meer zijn. Wie hoopt 

er nog op wat hij al kan zien? 25Maar als wij hopen op wat nog niet 

zichtbaar is, blijven we in afwachting daarvan volharden. 26De Geest helpt 

ons in onze zwakheid; wij weten immers niet wat we in ons gebed tegen 

God moeten zeggen, maar de Geest zelf pleit voor ons met woordloze 

zuchten. 27God, die ons doorgrondt, weet wat de Geest wil zeggen. Hij 

weet dat de Geest volgens zijn wil pleit voor allen die hem toebehoren. 
28En wij weten dat voor wie God liefhebben, voor wie volgens zijn voor-

nemen geroepen zijn, alles bijdraagt aan het goede. 29Wie hij al van 

tevoren heeft uitgekozen, heeft hij er ook van tevoren toe bestemd om 

het evenbeeld te worden van zijn Zoon, die de eerstgeborene moest zijn 

van talloze broeders en zusters. 30Wie hij hiertoe heeft bestemd, heeft hij 

ook geroepen; en wie hij heeft geroepen, heeft hij ook vrijgesproken; en 

wie hij heeft vrijgesproken, heeft hij nu al laten delen in zijn luister. 
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31Wat moeten wij hier verder over zeggen? Als God voor ons is, wie kan 

dan tegen ons zijn? 32Zal hij, die zijn eigen Zoon niet heeft gespaard, maar 

hem omwille van ons allen heeft prijsgegeven, ons met hem niet alles 

schenken? 33Wie zal Gods uitverkorenen aanklagen? God zelf spreekt hen 

vrij. 34Wie zal hen veroordelen? Christus Jezus, die gestorven is, meer nog, 

die is opgewekt en aan de rechterhand van God zit, pleit voor ons. 35Wat 

zal ons scheiden van de liefde van Christus? Tegenspoed, ellende of ver-

volging, honger of armoede, gevaar of het zwaard? 36Er staat geschreven: 

‘Om u worden wij dag na dag gedood en afgevoerd als schapen voor de 

slacht.’ 37Maar wij zegevieren in dit alles glansrijk dankzij hem die ons 

heeft liefgehad. 38Ik ben ervan overtuigd dat dood noch leven, engelen 

noch machten noch krachten, heden noch toekomst, 39hoogte noch 

diepte, of wat er ook maar in de schepping is, ons zal kunnen scheiden van 

de liefde van God, die hij ons gegeven heeft in Christus Jezus, onze Heer. 

 
Openbaring 12 
1Er verscheen in de hemel een indrukwekkend teken: een vrouw, bekleed 

met de zon, met de maan onder haar voeten en een krans van twaalf 

sterren op haar hoofd. 2Ze was zwanger en schreeuwde het uit in haar 

weeën en haar barensnood. 3Er verscheen een tweede teken in de hemel: 

een grote, vuurrode draak, met zeven koppen en tien horens, en op elke 

kop een kroon. 4Met zijn staart sleepte hij een derde van de sterren aan 

de hemel mee en smeet ze op de aarde. De draak ging voor de vrouw 

staan die op het punt stond haar kind te baren, om het te verslinden zodra 

ze bevallen was. 5Maar toen ze het kind gebaard had – een zoon, die alle 

volken met een ijzeren herdersstaf zal hoeden –, werd het dadelijk wegge-

voerd naar God en zijn troon. 6De vrouw zelf vluchtte naar de woestijn. 

God had daar een plaats voor haar gereedgemaakt, waar twaalfhonderd-

zestig dagen lang voor haar gezorgd zou worden. 
7Toen brak er oorlog uit in de hemel. Michaël en zijn engelen bonden de 

strijd aan met de draak. De draak en zijn engelen boden tegenstand 8maar 

werden verslagen; sindsdien is er voor hen in de hemel geen plaats meer. 
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9De grote draak werd op de aarde gegooid. Hij is de slang van weleer, die 

duivel of Satan wordt genoemd en die de hele wereld misleidt. Samen met 

zijn engelen werd hij op de aarde gegooid. 10Toen hoorde ik een luide 

stem in de hemel zeggen: ‘Nu zijn de redding, de macht en het koning-

schap van onze God werkelijkheid geworden, en de heerschappij van zijn 

messias. Want de aanklager van onze broeders en zusters, die hen dag en 

nacht bij onze God aanklaagde, is ten val gebracht. 11Zij hebben hem dank-

zij het bloed van het lam en dankzij hun getuigenis overwonnen. Zij waren 

niet aan het leven gehecht en hebben hun dood aanvaard. 12Daarom: 

juich, hemel, en allen die daar wonen! Maar wee de aarde en de zee: de 

duivel is naar jullie afgedaald! Hij is woedend, want hij weet dat hij geen 

tijd te verliezen heeft.’ 
13Toen de draak zag dat hij op de aarde gegooid was, achtervolgde hij de 

vrouw die een zoon gebaard had. 14Maar de vrouw kreeg de twee vleugels 

van de grote adelaar om naar haar plaats in de woestijn te vliegen, waar 

gedurende een tijd en twee tijden en een halve tijd voor haar gezorgd zou 

worden, buiten het bereik van de slang. 15Toen spuwde de slang een 

stroom water als een rivier achter de vrouw aan om haar daarin mee te 

sleuren. 16Maar de aarde schoot haar te hulp: de aarde sperde haar mond 

open en dronk de rivier op die de draak had uitgespuwd. 17De draak was 

woedend op de vrouw en ging weg om strijd te leveren met de rest van 

haar nageslacht, met allen die zich aan Gods geboden houden en bij het 

getuigenis van Jezus blijven. 18Hij ging op het strand bij de zee staan. 

  



 

 


