Eind goed al goed?
Gesprekspapier n.a.v. Rechters 16:4-31
Wilt u de diensten terugluisteren? De preken over dit gedeelte zijn gehouden in de morgendiensten
op 19 november 2017 in de Maranathakerk, 10 december 2017 in de Jeruzalemkerk en …
november 2017 in de Hoeksteen.

In het vorige gesprekspapier zagen we al dat Simsons hart sneller ging kloppen van vrouwelijk
schoon. In hoofdstuk 16 zien we dat nog een keer. Het begint met Simson die verliefd wordt op
een hoer en als een echte krachtpatser de stadsdeuren van Gaza met de blote hand verwijdert.
Ook in het vervolg draait het grotendeels om een vrouw. Simsons verlangens gaan meer uit naar
vrouwen dan naar God.

Ontmoeting met elkaar en terugblik
Neem de tijd om bij te praten en kom terug op de laatste opdracht van de vorige keer.
Hoe is het met de concrete aandachtspunten/actiepunten gegaan? Hebben jullie in
tussenliggende periode elkaar hierin bemoedigd/geholpen?
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.
Neem een moment om met elkaar door te spreken over je verlangens. Waar verlang jij
het meest naar? Waar droom je van? En: speelt God daarin ook een rol?

Gebed
Zing met elkaar Opwekking 520 en/of Psalm 63: 1 en 3
Neem tijd om te bidden en vraag God of Hij jullie verlangens wil vormen

Simson en Delila
Lees Rechters 16:4-23
Uitleg

Opnieuw vat Simson de liefde op voor een vrouw. Er staat niet expliciet bij dat ze een Filistijnse
is, maar het feit dat ze samenwerkt met de stadsvorsten doet dat wel vermoeden. Haar naam is
veelzeggend: Delila, d.w.z.: ‘zij die week maakt’. Ook zit er een verwijzing naar het woord ‘Laila’
(=nacht) in verborgen. Zo doet alleen deze naam al vermoeden dat Simson donkere tijden
tegemoet gaat.
De Filistijnse stadsvorsten halen Delila ertoe over om het geheim van Simson te ontfutselen.
Delila vraagt aan Simson om haar zijn geheim te vertellen. Tot drie keer toe liegt Simson haar
voor: eerst met zeven verse pezen, vervolgens met nieuwe touwen en tenslotte met
weefgetouw. Elke keer als ze heeft gedaan wat Simson heeft gezegd komen de Filistijnen om
Simson gevangen te nemen.
Toch is het opvallend dat Simson telkens opnieuw ingaat op haar verzoeken. Hij zou toch na de
eerste keer al moeten weten dat deze vrouw uit is op zijn ondergang! Het lijkt erop dat Simson
bezig is om z’n eigen ondergang voor te bereiden. Wordt hij overmoedig? Of is hij zo in de ban
van de charmes van Delila?
Na drie keer trekt Delila de liefde van Simson voor haar in twijfel en ze dringt er bij Simson sterk
op aan en valt hem zelfs lastig. Uiteindelijk bezwijkt Simson en vertelt hij aan Delilah zijn geheim:
als hij geschoren zou worden, zou hij net als alle andere mensen zijn. Opvallend genoeg weet

Simson nu dus wel te vertellen dat hij een Nazireeër is. In zijn gedrag heeft hij er niets van laten
merken, maar in theorie weet hij precies hoe het zit.
Wanneer Delilah Simson in slaap heeft gebracht scheert zij hem en verlaat zijn kracht hem. Het
is opvallend dat Simson rustig bij Delilah blijft, terwijl zijn niet alleen zijn geheim weet, maar ook
nog heeft bewezen op zijn ondergang uit te zijn. Zou Simson misschien gedacht hebben dat het
wel mee zou vallen met het verdwijnen van zijn kracht? Of heeft hij iets teveel op?
Maar dit keer nemen de Filistijnen hem gevangen want de Here is van Simson geweken. Vol
goede moed probeert hij zich nog te verdedigen, maar dit keer heeft hij zijn hand overspeelt. Hij
is te veel gaan vertrouwen op zijn eigen kracht en te weinig op de Here.
De Filistijnen steken hem de ogen uit. Simson, die deed wat goed was in eigen ogen, krijgt hier
de rekening gepresenteerd van zijn handelen. Ze nemen hem mee naar Gaza – waar inmiddels
de poortdeuren wel weer teruggeplaatst zullen zijn (vgl. 16:3) – en laten hem meel malen.
Vragen

Delila maakt Simson week en trekt hem bij God vandaan. Wat maakt jou week? Wie/wat is
jou Delila/weekmaker?
Simson weet in theorie precies wat hij moet doen, maar in de praktijk maakt hij andere
keuzes. Vind je dat herkenbaar? Bespreek met elkaar hoe je hierin elkaar zou kunnen
helpen.
Neem tijd om voor elkaar te bidden en benoem in dat gebed richting God de weekmakers
die naar voren zijn gekomen. Vraag God om kracht om Zijn wil te doen.

Beeld van Christus?
Lees Rechters 16:24-31
Uitleg

We lezen dat het hoofdhaar van Simson weer begint te groeien. Zijn kracht komt langzaam weer
terug. Ondertussen komen de Filistijnse stadsvorsten bij elkaar om aan hun God Dagon een offer
te brengen omdat hij hen Simson in hun handen heeft gegeven.
We lezen dat hun hart vrolijk werd: een eufemisme voor dronkenschap. In hun overmoed willen
ze ter vermaak Simson erbij roepen. Simson wordt erbij gehaald en tussen twee pilaren
neergezet en vraagt aan de anonieme jongen of hij tegen de pilaren kan aanleunen. Simson zit
met z’n hoofd vol wraakgedachtes en hart vol wraakgevoelens. Nadrukkelijk vraagt hij aan de
Here of deze hem nog een keer sterk wil maken.
Simson grijpt de twee pilaren en met de uiterste krachtsinspanning weet hij de tempel in elkaar
te laten storten. De schrijver meldt dat hij in zijn dood een grotere slag heeft toegebracht aan de
Filistijnen dan tijdens zijn leven.
Net als bij veel dingen die Simson doet kun je hier wel je vragen bij hebben. Is dit wel goed te
praten? Is wat Simson hier doet wel anders dan een zelfmoordterrorist?
Die vragen zijn begrijpelijk. Maar tegelijk: die Filistijnen zijn niet onschuldig. Ze staan te dansen
om Simson heen, en dat alles om hem belachelijk te maken. Die Filistijnen lachen om het leed van
Simson en lachen om de door God gegeven rechter. Diezelfde Filistijnen onderdrukken Gods volk
en zijn gekeerd tegen Gods toekomst van een wereld van vrede en recht. Daar maakt Simson
met zijn daad een eind aan. En zo is hij op het eind van zijn leven terug bij zijn roeping: om het
volk van God te bevrijden van de onderdrukking.

En op deze manier is hij op het eind van zijn leven op en wonderlijke manier een beeld van
Christus. Simson gaf zijn leven voor Zijn volk, zoals later de Here Jezus zijn leven zou geven.
Inderdaad, er zijn immense verschillen zijn er tussen Simson en de Here Jezus. Maar stoere
krachtpatser en hoerenloper Simson is toch een beeld van Christus. Als Simson al een beeld is
van Christus, dan is het voor geen van ons allen toch onmogelijk om in ons leven iets te laten zien
van de liefde van Christus?
Vragen

Simson is – met al zijn tekortkomingen – toch een beeld van Christus. Op welke manier ben
jij in de afgelopen tijd een beeld van Christus geweest voor de mensen om je heen?
Het einde van Simson is net als veel van zijn leven omgeven met allerlei vragen. Bespreek
met elkaar hoe je als Bijbellezer met dit soort vragen om gaat. Vind je het juist
bemoedigend om te zien dat God gebruik maakt van mensen als Simson, of vind je het juist
moeilijk dat dit soort verhalen in de Bijbel staan?
Blik terug op de Simson verhalen. Neem een paar minuten de tijd zodat ieder voor zichzelf
puntsgewijs antwoord kan geven op de volgende vragen: wat heb je vanuit deze verhalen
geleerd over God? Wat heb je geleerd over jouzelf? Welke vragen heb je nog?

Afsluiting
Kom terug op de vraag over weekmakers. Laat ieder van de groep in de periode tot de
volgende bijeenkomst regelmatig bidden voor een ander groepslid en zijn/haar
weekmakers.
Zing Opwekking 427 en/of Liedboek voor de Kerken 481: 1, 4
Sluit af met een dankgebed

