Een goed begin
Gesprekspapier n.a.v. Rechters 13
Wilt u de diensten terugluisteren? De preken over dit gedeelte zijn gehouden in de morgendiensten
op 5 november 2017 in de Maranathakerk, 12 november 2017 in de Jeruzalemkerk en 19
november 2017 in de Hoeksteen.

We hebben de geschiedenis van Gideon achter ons gelaten en gaan ons de komende drie keer
bezighouden met Simson. Zijn naam betekent ‘zonnetje’, maar we zullen merken dat Simson niet
altijd straalt. Integendeel. We zullen zien dat de neerwaartse spiraal, die we in de verhalen rond
Gideon al ontdekten, zich verder doorzet. De verhalen over Simson doen verlangen naar een
volkomen verlosser.

Ontmoeting met elkaar en terugblik
Neem een moment om te vragen hoe het met elkaar gaat. Noteer dank- en
gebedspunten.
Neem de tijd om bij te praten en kom terug op de laatste opdracht van de vorige keer.
Heb je met een gemeentelid gesproken met wie je weinig contact had? Heb je gemerkt
dat je over dingen anders dacht? Heb je ook gemerkt dat er sprake was van eenheid?
Zijn er dingen die je vanavond wilt bespreken vanuit de preek die je hebt gehoord over
dit gedeelte? Noteer alle punten en kom er later op de avond op terug.

Gebed
Zing met elkaar Opwekking 464 en/of gezang 328 uit het Liedboek voor de Kerken
Neem tijd om te bidden en vergeet de zojuist genoemde dank- en gebedspunten niet.

Verbroken eenheid
Lees Rechters 13
Uitleg

Het verhaal van Simson begint (helaas) herkenbaar: de Israëlieten deden opnieuw wat slecht is
in ogen van de Here. En ook hier lezen we weer dat God hen overlevert in de hand van hun
vijanden. Dit keer zijn het de Filistijnen (cf. 10:7). Maar anders dan andere keren zoeken we in
heel de Simson-geschiedenis tevergeefs naar een roep om hulp van de Israëlieten. De cyclus van
Rechters wordt doorbroken.
Dat zegt in elk geval twee dingen. Allereerst kan het blijkbaar dus zover komen, dat zelfs Gods
volk niet meer vol verwachting tot de Here roept en de onderdrukking niet als zodanig ervaart.
De Israëlieten voelen zich wonderlijk op hun gemak tussen de Kanaänieten in het algemeen en
de Filistijnen in het bijzonder.
Daarnaast leren we uit de doorbreking van de cyclus dat God niet pas wacht tot ons roepen,
voordat Hij ingrijpt. Ook zonder dat het volk bij Hem komt, komt Hij tot het volk om hen te
verlossen. We leren in deze geschiedenis op een nog diepere manier de genade van God kennen.
Vragen

De Israëlieten richten zich niet meer tot God. Blijkbaar voelen ze zich wonderlijk op hun

gemak tussen de Kanaänieten en Filistijnen.
a. Voel jij je als gelovige weleens ongemakkelijk in deze wereld?
b. Wanneer heb jij voor het laatst tot God geroepen?
God wacht niet tot wij tot Hem roepen. Kun je vanuit je eigen ervaring daar een voorbeeld
van geven? Zie je ook een verband met de doop (van kinderen)?
Neem tijd om God te danken dat Hij niet wacht tot wij tot Hem roepen. Maak Hem groot
om Zijn genade en bidt of Hij door Zijn Heilige Geest jullie daar mee wil vullen.
Uitleg

De vrouw van Manoach is één van de verschillende vrouwen in het Oude Testament die
onvruchtbaar zijn en toch zwanger worden door een wonder van God. Denk bijvoorbeeld aan
Sara (Genesis 11:30; 18:9-15; 21:1-7), Rebekka (Genesis 25:21-26), Rachel (Genesis 29:31; 30:22-24;
35:16-20) en Hanna (1 Samuël 1:1-28). De zonen van deze vrouwen behoren allemaal tot de
belangrijkste figuren uit het Oude Testament: Isaäk, Jakob, Jozef en Samuël. Deze ene
mededeling van de Engel van de Here maakt daarom dat we vol verwachting uitkijken naar wat
deze wonderlijk geboren jongen allemaal niet teweeg zal brengen.
De wonderlijke geschiedenis doet natuurlijk ook denken aan de geboorte van de Here Jezus. Er
is echter een belangrijk verschil. Waar de wonderlijke geboorte voor al de vrouwen uit het Oude
Testament betekende dat hun schande werd weggenomen, betekende de zwangerschap van
Maria juist het tegenovergestelde. We lezen zelfs dat Jozef haar heimelijk wil verlaten. Jezus’
leven stond van het moment van conceptie in het teken van schande.
Vragen

Zou er een verklaring kunnen zijn dat God in het Oude Testament vaak onvruchtbare
vrouwen gebruikt om Zijn plannen te verwerkelijken?
Wat zegt het over Jezus dat Zijn leven vanaf het aller vroegste getekend is door schande?
Bid voor echtparen en singles die ondanks een kinderwens nooit kinderen hebben
gekregen. Bid voor echtparen die ondanks een kinderwens moeilijk kinderen kunnen
krijgen.
Uitleg

De engel zegt twee dingen over het kindje dat komt. Allereerst maakt hij duidelijk dat de zoon
een nazireeër zal zijn. Wat dat precies in houdt kunnen we lezen in Numeri 6:1-8. Drie kenmerken
van een Nazireeër zijn: (1) een Nazireeër mag geen wijn en/of sterke drank drinken (of de vrucht
van de wijnstok); (2) een Nazireeër zal zijn haar niet knippen en niet scheren; (3) een Nazireeër
zal niet in aanraking komen met doden. In de geschiedenis van Simson zullen we zien hoe hij alle
drie de bepalingen aan zijn laars lapt: ‘wijn en sterke drank’ (14:5, 10; Num 6:3); aanraking met
dode (14:8, Num. 6:6-8), haar geknipt (16:15-22; Num. 6:5-6).
Verder belooft de engel dat de jongen een begin zal maken met de verlossing van Israël. De
jongen zal Israël dus niet geheel verlossen van de vijandelijke onderdrukking (als die al zo ervaren
wordt), maar slechts gedeeltelijk. Zijn werk wijst dus vooruit op de volkomen verlossing die nog
uit staat.
Aan het einde van het hoofdstuk lezen we dat de Geest van de Here Simson begon aan te vuren.
Wat dit precies concreet betekent is niet helder, maar wel is duidelijk dat de Here hem aanspoort
tot actie. Simson handelt niet uit eigen kracht, maar in kracht van de Here. Het is

ontegenzeggelijk dat Simson een hoge roeping en veel gaven van God heeft ontvangen. De
vraag hiermee opgeroepen wordt is: zal Simson in wat volgt aan zijn hoge roeping
beantwoorden? Zal Simson de gaven die hij heeft gekregen ook op de juiste wijze gaan
gebruiken?
Vragen

Probeer in eigen woorden weer te geven wat we bedoelen wanneer we zeggen dat God
verlossing biedt. Wat betekende het voor Simson en de Israëlieten? Wat betekent het voor
ons in Nederland in de 21e eeuw? Wat betekent het voor jou persoonlijk?
Simson maakt een begin met de verlossing van Israël. De volledige verlossing staat nog uit.
Hoewel wij in de Here Jezus op een nog veel diepere wijze verlost zijn, staat ook voor ons
de verlossing nog uit. Praat met elkaar hierover door. In hoeverre is de verlossing nu al
werkelijkheid geworden in je leven? Op welke manier niet?
Simson heeft een hoge roeping. Voor hem is het duidelijk. Maar heb jij ook een roeping?
Probeer onder woorden te brengen wat de algemene roeping is van een gelovige. Probeer
ook heel persoonlijk onder woorden te brengen wat jij als Gods roeping voor jezelf ervaart.

Afsluiting
Neem in de komende periode de tijd na te denken over je persoonlijke roeping. Ga hierover
in gesprek met een broer of zus die je vertrouwt. Bidt God of Hij je een beter inzicht wil
geven in wat Hij van jou vraagt.
Zing opwekking 126 (zo mogelijk in canon)
Sluit af met een dankgebed

