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Voorbereidend 
Simson is een figuur uit de Bijbelse geschiedenis die veel mensen aanspreekt. Wie kent niet het kinder-
liedje: ‘Simson, Simson, sterke held’. Ook  grote componisten hebben muzikale werken over hem ge-
maakt. Tegelijk, wie de geschiedenis van Simson leest, kan zomaar voor vragen komen te staan.  
‘Wat is eigenlijk het verschil tussen Simson en een zelfmoordterrorist?’  
‘De verwoesting van die tempel, was dat niet een ordinaire terreurdaad?’ 
‘Hoe zit dat eigenlijk met dat geweld in het Oude Testament?’  
De preek van vanavond staat in het kader van de serie over Godsbeelden. We hopen ons te oefenen in 
het lezen van het Oude Testament. 

 
Lessen uit de kerkgeschiedenis: Marcion 
Een bekende figuur uit de kerkgeschiedenis is Marcion. Marcion was koopman uit Sinope uit het huidige 
Turkije. Hij had geleerd dat God in Jezus Christus liefde is. Dat geloof was voor hem de enige troost in 
leven en sterven. Tegelijk zag hij dat de wereld waarin hij leefde niet alleen door liefde gedreven werd. 
Er was veel onrecht, ellende, geweld. Hij las ook goed de Bijbel en vond dat God daar mensen de wreed-
ste dingen opdroeg, dat het doden van steden niet alleen werd goedgekeurd, maar zelfs geboden. Hij las 
dat God toornig was en rancuneus.  
Marcion kon het allemaal niet bij elkaar krijgen en besloot zich strikt te houden aan het meest centrale 
wat hij in het christelijke geloof had geleerd: God is liefde. Wat daarmee niet overeenstemt hoort niet 
bij God. De wereld met zijn onrecht, ellende en geweld is niet Gods wereld en het Oude Testament met 
zijn wrede en rancuneuze god is niet Gods openbaring. Het is allemaal het werk van een of andere la-
gere godheid die gelukkig vervangen is door God in Christus. Zo schoonde Marcion de canon op: het 
Oude Testament moest weg en van het Nieuwe Testament bleef alleen een gezuiverde versie van het 
Lukasevangelie en van de brieven van Paulus over.  
De kerk heeft deze leer afgewezen. Dat vormen van marcionitische theologie de laatste eeuwen weer 
opgang maken heeft ongetwijfeld te maken met een andere visie op lijden. De christelijke theologie 
heeft eeuwenlang geleerd dat lijden een weg is die ons gehoorzaamheid leert achter Jezus aan en ons 
traint in liefde en trouw. Lijden is zwaar, maar lijden is ook zinvol. Veroordeeld worden is zwaar, maar 
veroordeeld worden is ook zinvol. Het is de weg die Christus ons leert. 
(uit dr. A. van de Beek ‘Een lichtkring om het kruis’). 
 

Tekst voor de preek:  
Richteren 16:22-31 
1. Wat zien we hier van Simson? 
2. Wat zien we hier van God de 

HEERE? 
3. Wat zien we hier van Jezus? 
 

Om over door te praten: 

• Hoe denk je over het geweld in het Oude 
en Nieuwe Testament? Wat vind je lastig 
daarin, wat helpt jou een en ander te be-
grijpen? 

• Herken je de neiging tot zondigen die 
Simson had? Dat je daardoor schade op-
loopt. Hoe ben je daarmee omgegaan?  

• Ken je wraakgevoelens? Hoe spreek je 
daarover met God Die zegt: ‘Mij komt de wrake toe’? 


