
 
 

Korte samenvatting van de preek 
 
De periode David is de glorietijd van Israël na de donkere periode van de tijd van de rechters. 
Daarom gaan we nadenken over de vraag: Hoe kom je uit de crisis?  
1. de Filistijnse manier 
In die tijd was de Filistijnse cultuur dominant, een echte verwekkingscultuur: meer kinderen was 
meer macht/ welvaart/ kans op een goede toekomst. De rolmodellen van die tijd: grote sterke 
mannen (Goliat) en vrouwen met veel kinderen. Zo beheerste men de eigen toekomst. 
Die filistijnse normen waren het gezin van Elkana binnengekomen. Hanna was de loser, Pennina had 
het gemaakt. Het leidde tot ernstige conflicten 
Waar wij op Filistijnse manier (zonder God) de crisis proberen op te lossen gaan we vertrouwen op 
eigen kunnen, komen we in de greep van afgoden. Dat leidt tot crisis op crisis en veel onenigheid. 
2) op Gods manier  
a. breek met de afgoden 
Alles waarin je je toekomst en geluk zoekt los van God wordt een afgod (kinderen vrs 6, romantische 
liefde vrs 8). Door het bij God te zoeken begint de verandering 
b. bid en verwacht het van de Heer 
Uit de crisis komen begint met je ellende bij God brengen en het van Hem verwachten. Actie zonder 
gebed is Filistijns. 
c. geloof voordat je ziet 
Hanna vindt vrede voordat ze een kind heeft, want ze gelooft de belofte. In de crisis hoop hebben 
kan als je op God vertrouwt en zijn beloftes gelooft.  
d. herken Gods stijl 
Gods verandering begint altijd bij mensen in de marge en in een doodgelopen situatie: Hanna, maar 
eerder Abraham, Israël in Egypte, de geboorte van Johannes den Doper, maar vooral in de geboorte 
en het sterven van Jezus. Dat geeft hoop in doodgelopen situaties, en dat betekent dat wij er ook 
moeten zijn juist voor mensen in de marge. 
e. leef voor zijn koninkrijk 
Hanna wil geen kind meer voor zichzelf, maar om de Heer mee te dienen (vrs 11b). En dat gebruikt 
God op grootse wijze voor zijn Koninkrijk. Hij kan onze kleine stappen zegenen. 



Preekbespreking en gebed 

 
Wil je de preek nog naluisteren waar dit de bespreking bij is, dan 
kun je de preek hier terug luisteren (preek 28 augustus 2022) 
https://www.youtube.com/channel/UCKUh0lxf366wXiyXt2NrRJQ  
 

Bespreking 
 
1) reactie’s op de preek  

maak even kort een rondje, waarin iedereen gelegenheid krijgt te reageren op wat in de preek naar 

voren gebracht werd. Wat deed het je? Wat leerde je? 

 

2) de Crisis en jouw geloof 

Als de crisis toeslaat (bijvoorbeeld : Coronacrisis of klimaatcrisis) wat doet dat dan met je geloof, en 

hoe zouden we als kerk moeten reageren? 

Laat ieder daar wat over zeggen en bespreek dat vervolgens samen. 

 

3) Actie en/of gebed 

Wat zou er mbt de verschillende crisissen die er zijn gedaan worden in de gemeente? 

Waarin zijn we als Ichthuskerk sterker: actie of gebed? Hoe waardeer jij dat? 

Wat vindt je van de volgende stelling: een kerk die actie voert zonder te bidden is Filistijns geworden. 

 

4) Filistijns vandaag 

In die tijd was de Filistijnse cultuur dominant, een echte verwekkingscultuur: meer kinderen was 

meer macht, meer welvaart en meer kans op een goede toekomst. De rolmodellen van die tijd: grote 

sterke mannen (Goliat) en vrouwen met veel kinderen. Zo beheerste men de eigen toekomst. 

Vertaal dat eens naar onze cultuur vandaag: 

Waar stellen wij ons vertrouwen op voor het oplossen van de crisissen? Wat zijn de rolmodellen in 

onze samenleving? Hoe voorkom je dat je als kerk in die cultuur meegaat? 

 

 

Gebedsvorm 

(suggesties voor het gebed)) 

Noem een crisis, welke gebedspunten horen daar bij > breng het in gebed 
Doe dat eerst bij de klimaatcrisis, dan bij de vluchtelingencrisis, dan bij (de gevolgen van) de oorlog in 
Oekraïne, dan bij de Coronacrisis  (of kies zelf). 
Maak het vervolgens persoonlijk: wie kampt er met een crisis in zijn eigen situatie, breng wat 
genoemd wordt samen in gebed. 
 

https://www.youtube.com/channel/UCKUh0lxf366wXiyXt2NrRJQ

