Bevrijder en bruidegom
Gesprekspapier n.a.v. Rechters 14
Wilt u de diensten terugluisteren? De preken over dit gedeelte zijn gehouden in de morgendiensten
op 12 november 2017 in de Maranathakerk en 3 december 2017 in de Jeruzalemkerk en de
Hoeksteen.

Vorige keer hebben we een begin gemaakt met Simson. We zagen dat hij een hoge roeping had
ontvangen. Dit keer zullen we zien dat hij zijn roeping niet waar kan maken. Desondanks wil de
Here hem gebruiken.

Ontmoeting met elkaar en terugblik
Neem de tijd om bij te praten en kom terug op de laatste opdracht van de vorige keer.
Heb je verder nagedacht over jouw roeping als gelovige? Heb je er met iemand anders
over gesproken? Deel jullie ervaringen.
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 430 en/of gezang 255 uit het Liedboek voor de Kerken
Bid of God met zijn Heilige Geest aanwezig wil zijn en jullie wil helpen bij het lezen in de
Bijbel en het luisteren naar God en naar elkaar.
Denk ook aan de dank- en gebedspunten die zojuist genoemd zijn.

Partnerkeuze
Lees Rechters 14:1-3
Uitleg

Simson – de door God aangewezen verlosser – krijgt in Timna oog voor een Filistijnse schone.
Direct gaat hij terug naar zijn ouders om – zoals gebruikelijk in de toenmalige cultuur – door zijn
vader een huwelijk in gang te zetten.
De ouders van Simson protesteren tegen deze keuze. Ze gebruiken voor hun bezwaren het
woord ‘onbesneden Filistijnen’, waarmee ze het religieuze onderscheid tussen het Joodse volk
en de Filistijnen benadrukken. De besnijdenis was een teken dat de grens markeerde tussen deel
hebben aan het verbond en erbuiten vallen. Nu wil zelfs de geboren verlosser van Israël deze
grens voor onbelangrijk verklaren. In de wet wordt uitdrukkelijk gewaarschuwd voor het gevaar
van niet-Israëlitische vrouwen. Lees bijvoorbeeld Ex. 34:16 of Deut. 7:1-3.
Opvallend is overigens wat zijn ouders niet zeggen. Zowel zijn moeder als zijn vader wijzen
Simson niet op zijn wonderlijke geboorte-aankondiging en de daaruit voortvloeiende roeping om
een begin te maken met de bevrijding van Israël. Zijn ze dat begin misschien vergeten? Of hebben
ze de hoop opgegeven?
In plaats van te beginnen met de bevrijding van Israël, haalt Simson de banden met de vijand
aan. Ironisch genoeg zijn het juist zijn amoureuze verbintenissen die zullen zorgen voor de
vijandigheden tussen Simson en de Filistijnen. Ook in dit hoofdstuk zien we dat: het huwelijk –

teken van eenheid en liefde – wordt een voertuig voor vijandschap en verdeeldheid.
Opvallend zijn de woorden die Simson hier gebruikt (en ook in vers 7): “Neem háár voor mij,
want zij is in mijn ogen de juiste”. We horen hierin terug wat we later in 17:6 en 21: 25 opnieuw
zullen tegenkomen, maar dan als trieste diagnose van de situatie van Israël: “In die dagen was
er geen koning in Israël: eenieder deed wat juist was in zijn ogen”. We zien dat de neerwaartse
spiraal vanaf Gideon zich heeft voortgezet en de nieuwe Richter is nu iemand die zich in niets
onderscheid van het volk dat hij moet leiden. Sterker zelfs: Simson, die alleen maar zijn eigen
plan trekt en zich van God niets aantrekt, staat symbool voor heel het volk Israël. Simsons leven
is een gelijkenis van de ontrouw van Israël.
Vragen

Wat vind je van Simsons motivatie in vers 3? Vind je hem complimenteus? Zou je graag zo
in de aandacht willen staan van een ander?
Is het mogelijk om een liefdesrelatie/huwelijk te hebben met een niet- of andersgelovige?
Probeer met elkaar helder te krijgen waar je in zo’n geval als partners allemaal tegen aan
loopt. Misschien is er wel iemand aanwezig die hier ervaring mee heeft. Luister naar
zijn/haar ervaringen.
Vind je het belangrijk dat we ook met onze jongeren hierover spreken? Wat zouden we hen
dan moeten mee geven? Op welke manier zouden we met hen hierover het gesprek kunnen
aan gaan?
Neem tijd om te bidden voor huwelijken in het algemeen. Vraag God of Hij ons wil helpen
om trouw te zijn in onze relaties. Denk in het bijzonder aan broers en zussen die getrouwd
zijn met niet- of andersgelovigen? Vraag God om hen kracht te geven om vol te houden.
Bidt voor jongeren dat zij de juiste keuze maken als het gaat om hun partnerkeuze.

Raadselachtig
Lees Rechters 14:4-20
Uitleg

In het vervolg lezen we van twee opvallende gebeurtenissen. Eerst lezen we Simson die een
leeuw overmeestert zonder het zijn ouders te vertellen. Een week later komt hij het karkas van
de leeuw tegen en vind hij er honing in.
Daar lijkt niet zoveel mis mee, maar we moeten één ding niet vergeten. Simson is nazireeër en
mag dus geen wijn drinken en geen dode mensen of dieren aanraken. Hij loopt hier tussen de
wijnvelden van Timna en heeft geen enkel probleem met aanraken van de dode leeuw. Simson
is duidelijk alleen maar met zichzelf bezig en zijn roeping speelt geen enkele rol.
Dat blijkt ook uit het vervolg. Als blijkt dat de Filistijnen met hulp van zijn vrouw het raadsel
hebben opgelost, doodt hij dertig willekeurige Filistijnen. Net als bij het verhaal met de leeuw,
lezen we dat de Geest in hem voer. Dat betekent echter niet dat Simson ook geestelijk handelt!
Bij de leeuw overtreedt hij Gods geboden en vergeet hij zijn roeping. Hier doodt hij in een vlaag
van woede zo maar dertig nietsvermoedende Filistijnen. Dertig willekeurige mannen doden is
gewoon moord en heeft weinig van doen met de verlossing van Israël, maar alles met een
persoonlijke vendetta. Simson is een richter die niet alleen doet wat goed is in eigen ogen, maar

zich ook helemaal laat leiden door zijn eigen emoties. Anders dan in het Nieuwe Testament zorgt
de Heilige Geest bij Simson niet voor een innerlijke verandering, maar is Hij ‘slechts’ de drijfkracht
die mensen in beweging zet.
Toch gebruikt God ook deze Simson om een begin te maken met de bevrijding van Israël. In
zekere zin komen we in 14:4 de sleutel tegen om de verhalen rond Simson te kunnen begrijpen.
God gebruikt de seksuele aantrekkingskracht die de Filistijnse op Simson uitoefent om hem een
gelegenheid te geven om een begin te maken de bevrijding van Israël. Als God geen gebruik kan
maken van onze sterke karaktereigenschappen, dan gebruikt Hij wel onze zwakheden om Zijn
doel te bereiken. Daarmee praten we de overtredingen van Simson niet goed, maar
onderstrepen we de macht van God, die zelfs onze mistappen kan en wil gebruiken in de redding
van zijn volk.
Vragen

“Anders dan in het Nieuwe Testament zorgt de Heilige Geest bij Simson niet voor een
innerlijke verandering, maar is Hij ‘slechts’ de drijfkracht die mensen in beweging zet.”
a. Kun je bij jezelf merken dat de Heilige Geest je vanbinnen verandert?
b. Heb je jezelf weleens aangevuurd gevoeld door de Heilige Geest?
c. Heb je de Heilige Geest weleens teleurgesteld door toch voor jezelf te kiezen?
(Vgl. Ef.4:30)
God gebruikt de zwakheden van Simson om Zijn doel te bereiken. Zou Hij vandaag ook nog
zo werken? Kun je wellicht in je eigen leven hiervan een voorbeeld geven?
Dat je door God wordt gebruikt, betekent dus nog niet dat je automatisch dicht bij God
leeft. Wij hebben de neiging die twee door elkaar te halen. Als het gaat om onszelf of om
anderen. Herken je dit in je eigen leven? Praat eens over dit onderscheid, en hoe dat bij jou
werkt.
Simson laat zijn bruid tenslotte achter op haar bruiloft. Simson de bruidegom is geen
succes. Hier is hij een negatief beeld van Jezus. Waar Simson 30 mannen doodt en zijn
vrouw achterlaat, geeft Jezus zijn eigen leven voor zijn Bruid, om haar voor altijd lief te
hebben. Kun je wat met dat beeld van Jezus de Bruidegom? Wat spreekt je erin aan?
Simsons pijnlijke omgang met vrouwen raakt ook aan pijn in onze levens. Liefde en
seksualiteit zijn geweldig mooie gaven van God, maar ze zijn verschrikkelijk geschonden
door de zondeval. Dat ondervinden we soms aan den lijve. Praat met elkaar even door over
de avond op 25 januari over prostitutie in Groningen, en neem tijd om te bidden voor de
gebedspunten die begin december zijn uitgedeeld rondom dit onderwerp.

Afsluiting
Noteer de acties/aandachtspunten van de laatste vraag en help elkaar in de komende tijd
bij het realiseren hiervan. Bemoedig elkaar in contactmomenten en/of via de app-groep.
Kom hier de volgende keer op terug.
Sluit af met een kort dankgebed en zing met elkaar staande ‘onze Vader’.

