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Simson is ondertussen groot geworden. Nadat de Engel des HEEREN aan Manóach en 
zijn vrouw verschenen was, hebben zij een jongetje gekregen. Ze hebben hem Simson 
genoemd. Zo staat het in Richteren 13, in het vorige hoofdstuk, in vers 24 en 25: Daarna 
baarde deze vrouw een zoon, en zij noemde zijn naam Simson; en dat knechtje werd 
groot, en de HEERE zegende het. En de Geest des HEEREN begon hem bij wijlen te 
drijven in het leger van Dan, tussen Zora en tussen Esthaol. 
Maar dat is ondertussen al jaren geleden. Inmiddels is die kleine Simson een grote, sterke 
kerel geworden. En bang is hij zeker ook niet, want hij gaat op stap naar… Thimnath. 
Het is misschien een uurtje lopen vanuit Zora, het dorpje waar zijn ouders wonen, in de 
richting van de Middellandse Zee. Thimnath is zeker geen bevriend dorp. De Filistijnen, 
de vijanden wonen er! 
 
Simson gaat naar Thimnath. Hij neust er wat rond, en ziet… ‘zo, dat is een knap meisje!’ 
Liefde op het eerste gezicht. Haar ogen raken de zijne, zijn hart slaat op hol…, ‘dit is ze!’ 
Het valt op dat er in vers 1 staat: gezien hebbend! 
Hij zag haar, hij laat zich leiden door zijn ogen, door zijn verbeelding: deze knappe jonge 
vrouw moet zijn vrouw worden! 
 
Vastbesloten gaat hij terug naar huis, naar Zora. 
‘Pa, ik heb een meisje gezien! Zeldzaam knap. Zij gaat het worden. Maar… eh, het is wel 
een Filistijnse…’ 
U kunt zich voorstellen…, het valt wel even stil aan de keukentafel in huize Manóach… 
‘Maar jongen, maar… moet het echt iemand van onze vijanden zijn? Een Filistijnse? Een 
dochter van die onbesneden Filistijnen? Is er geen vrouw onder ons, van ons soort 
mensen, van de Israëlieten, van het verbondsvolk?’ 
‘Pa, stoppen’ (lees maar in vers 3): Neem mij die, want ze is bevallig in mijn ogen. 
Zij is het, zij wordt het: die knappe jonge vrouw uit Thimnath. 
 
Je voelt, jongelui, de waarschuwing die hierin ligt. Zeker als je let op de afloop! Twee 
dingen doet Simson goed. 
Het is goed dat Simson overlegt met zijn ouders, dat moet je ook doen. Liefst wel wat 
geduldiger en langer en beter luisterend dan dat Simson deed. En hij gaat ook niet met 
haar samenwonen, hij vraagt toestemming voor een huwelijk. Maar tegelijkertijd zien we 
hier voor het eerst de zwakte van de nazireeër Simson. 
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Hij is op de wereld gekomen om God te dienen, om afgezonderd te leven, hij draagt de 
belofte van het nazireeërschap, maar het eerste wat hij doet is: hij gaat zijn ogen, hij gaat 
zijn verbeelding achterna, en hij gaat in zee met een heidense vrouw. 
 
Daar is in huize Manóach vast heel wat over gezegd: over de woorden van de Engel des 
HEEREN: deze zal beginnen Israël te verlossen van de vijand (Richteren 13:5), van de 
Filistijnen. Hè? En dan nu trouwen met iemand van de vijand? 
Er is in huize Manóach vast heel veel gezegd, ook over de grens van het verbond, over de 
wetten, de geboden van de Heere God, die een huwelijk met iemand van de Kanaänieten, 
en dus ook een huwelijk met een Filistijnse verbieden. 
Als Paulus al geleefd had, hadden ze vast ook op zijn woorden gewezen: Trek geen juk 
aan (trouw niet) met een ongelovige! (zie 2 Korinthe 6:14) 
Maar het baat allemaal niet: ‘Pa, neem ze voor mij!’ Einde discussie. 
 
En dan volgt iets heel opvallend in vers 4. Daar staat iets wat heel kenmerkend is voor dit 
hele hoofdstuk. Het gaat over een geheim, over iets dat verborgen is… 
Richteren 14 gaat over geheimen. We lezen in vers 4: Zijn vader nu en zijn moeder wisten 
niet, dat dit van de HEERE was, dat hij gelegenheid zocht van de Filistijnen; want de 
Filistijnen heersten te dier tijd over Israël. 
 
Er is een geheim. En er zijn meer geheimen. De preek van vanmorgen, die gaat over het 
hoofdstuk Richteren 14, heeft dan ook als thema: 

Vier geheimen en één oplossing. 
 
Er zijn vier aandachtspunten, vier geheimen, en uiteindelijk is er één oplossing. Dit zijn 
de vier aandachtspunten: 

1. Het geheim van Gods bedoeling 
2. Het geheim van het doden van de leeuw 
3. Het geheim van de honing 
4. Het geheim van het raadsel 

En uiteindelijk is er de ene oplossing:  
    Het begin van Gods verlossing 
Als eerste dus: 
 
1. Het geheim van Gods bedoeling 
Simson gaat aan de haal met een Filistijnse vrouw, maar (zo lezen in vers 4): Zijn vader 
nu en zijn moeder wisten niet, dat dit van de HEERE was, dat hij gelegenheid zocht van 
de Filistijnen. Ik doel, als het gaat om het geheim, vooral op deze woorden: dat hij 
gelegenheid zocht van de Filistijnen. 
 
Wie zocht er gelegenheid om de Filistijnen te raken? Simson? 
Dat ligt eigenlijk niet voor de hand. In de eerste plaats is het grammaticaal, zinstechnisch 
vanuit Hebreeuws niet logisch om hier te denken aan Simson. In de tweede plaats kan dit 
geen excuus voor Simson geweest zijn om te gaan rommelen met heidense vrouw. En in 
de derde plaats, uit alles blijkt dat het hem alleen maar gaat om schoonheid, begeerte en 
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plezier, om wat zijn ogen zien. Simson doet echt, en dat is typerend voor het hele 
Richterenboek: wat goed is in zijn eigen oog (zie 17:6, 21:25). 
 
Zijn vader nu en zijn moeder wisten niet, dat dit van de HEERE was, dat hij gelegenheid 
zocht van de Filistijnen. 
Wie zocht gelegenheid? Simson? Nee, God! 
Dwars door de dwaasheid en de zonden van Simson heen, voert God Zijn raad uit. 
En niemand kan dat tegenhouden, ook Simson niet, ook zijn ouders niet. 
We zien hier dat God zelfs de zonde van Simson, Zijn knecht, gebruikt als camouflage bij 
de uitvoering van Zijn raad, van Zijn eigen plan. 
Dat maakt God zeker niet tot de Veroorzaker van deze zonde. Onze belijdenis, de Dordtse 
Leerregels zeggen: dat maakt God niet tot de Auteur van de zonde (DL II, 15). 
Simson is echt voor 100% verantwoordelijk voor zonde die hij doet. Maar, hier achter 
schittert wat Jesaja zegt over Gods leiding: Mijn raad zal bestaan en Ik zal al Mijn 
welbehagen doen (Jesaja 46:10). De altoos wijze raad Heeren houdt eeuwig stand (Psalm 
33:6, ber.). Terwijl Simson zijn eigen zondige weg gaat, is God in verborgen bezig met de 
uitvoering van Zijn plan. 
 
Veel ouders hebben dezelfde ervaring als Manóach en zijn vrouw. 
Zeker, we beseffen iets van onze eigen zonden en tekortkomingen in de opvoeding van 
onze kinderen, maar er liggen ook veel gebeden. Maar desondanks…, we zien ons kind of 
onze kinderen met een bloedend hart een eigen weg gaan, weg van de dienst van de 
Heere. 
Dit, ouders, wat hier staat, is bedoeld tot onze troost: Zij, de vader en moeder van 
Simson, wisten ook niet wat de Heere in het verborgen voor bedoeling had. Maar wat zij 
nu niet weten, zal uiteindelijk hun troost blijken te zijn. 
 
Mooi om te zien dat deze godvrezende ouders hun kind, het kind van de belofte, niet 
loslaten. Hoe hun verwachting ook gebroken is, ze laten hem niet los. Ze gaan zelfs mee 
naar het heidense Thimnath, ongetwijfeld met een bloedend hart, terwijl ze denken: ‘dit 
kan Gods weg niet zijn!’ Desondanks gaan ze mee om de bruiloft te regelen met hun 
aanstaande schoondochter en haar familie: Filistijnen, onbesneden Filistijnen! 
Ze laten hun kind niet los. En dus: doet u dat ook maar niet… 
 
Je vraagt je al lezend wel af: die Simson, wat is dat toch voor een man? 
Is hij knecht van God, is hij nazireeër? Is hij de man die Israël moet gaan verlossen? 
Hij is een voorbeeld, dat weten we, hij is een type van de dan nog komende Verlosser, 
van de Messias, van de Heere Jezus Christus, maar soms, heel vaak lijkt hij meer op het 
tegendeel! 
Zeker, de Heere voert Zijn plan uit door middel van deze knecht, maar hij, Simson zelf, 
dwaalt. De zondige begeerte van zijn hart en de begeerte van zijn ogen sturen zijn 
geestelijke roeping totaal in de war. 
Hij heeft twee soorten bloed in zijn aderen. Hij is zondaar, kind van Adam, diep gevallen 
en verloren in zichzelf, door en door zondig. Dat blijkt letterlijk uit alles! 
Maar tegelijkertijd is hij echt kind van de belofte, een man die een nieuw leven kent. 
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Er is in hem vlees, zondig vlees, en Geest, een klein beginsel van het werk van de Heere 
(Galaten 5:17). Hij is sterk in zijn God. Als de Geest van de Heere over hem komt, dan 
kan hij wel duizend Filistijnen aan! Maar tegen de ogen van een mooie vrouw en tegen 
een paar traantjes is zijn vlees niet opgewassen... 
Het staat hier allemaal tot waarschuwing van Gods kinderen. Denk niet dat je kracht hebt 
in jezelf. De geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak (Mattheüs 26:41). Dit moet ons 
waakzaam maken en nuchter in de gebeden (1 Petrus 4:7). Ons hart is in eigen kracht niet 
opgewassen tegen de kracht van de zonde en tegen de kracht van de duivel, die rondgaat 
als een briesende leeuw, zoekende wie hij zou mogen verslinden (1 Petrus 5:8). 
 
Tegenover deze zwakke, zondige nazireeër, die direct zijn ambt onteert door een heidense 
vrouw te nemen, staat Christus, de grote Nazireeër, die van eeuwigheid af afgezonderd is 
tot dienst van Zijn Vader. Hij heeft altijd de wil van Zijn Vader gedaan. Toen Hij nog 
maar een jongen was, zei Hij al tegen Zijn moeder: Wist u niet, dat Ik moet zijn in de 
dingen Mijns Vaders (Lukas 2:49)? 
Hij heeft nooit een vrouw begeerd, zoals Simson deed, maar was trouw in alles wat de 
Vader van Hem vroeg: geen beginnende, maar een volkomen Verlosser, Die volkomen 
kan zalig maken allen die door Hem tot God gaan (vgl. Richt. 13:5, Hebr. 7:25)! 
We gaan verder met onze tweede gedachte: 
 
2. Het geheim van het doden van de leeuw 
Ze gaan met zijn drieën op pad, om de bruiloft te regelen, lopend, van Zora in de richting 
van Thimnath: Manóach, zijn vrouw (ze lopen er maar stilletjes bij), en Simson. 
Ze kennen de weg, het pad dat afdaalt in de richting van de Middellandse Zee. Even 
neemt Simson een zijpaadje, je wil tenslotte ook weleens even alleen lopen… 
Even is hij alleen… Als hem plotseling een jonge leeuw brullend tegemoetkomt (vers 5). 
Ineens! Gebrul! Een leeuw! Dit wordt zijn einde. Hij kijkt dood in ogen… 
 
Toen (zo lezen in vers 6) werd de Geest des HEEREN vaardig over hem, dat hij hem 
vaneenscheurde, gelijk men een bokje vaneenscheurt. 
Hij pakt hem beet, met zijn handen, en scheurt en verscheurt die jonge leeuw … 
Van zichzelf was hij krachteloos, ten dode opgeschreven, maar als Geest van de HEERE 
over hem komt, dan overwint hij een leeuw! 
Even later voegt hij zich weer bij zijn vader en moeder, maar hij zegt niets, hij houdt het 
stil. 
Dit moet Simson diep in zijn hart getroffen hebben. Hij heeft de dood voor ogen gezien. 
Maar het was vooral ook een indringende herinnering aan zijn taak, aan zijn ambt, aan 
zijn opdracht: ‘je bent op weg, Simson, naar die mooie vrouw, maar Mijn doel met je 
leven is dat je door Mijn kracht de vijand verslaat, zoals Ik je nu de kracht gegeven heb 
om deze jonge leeuw te doden!’ 
 
Het lijkt een incident, een wonderlijk en geheimzinnig gebeuren, maar dit was, dit is 
profetie! Er loopt een leeuw rond op zoek naar prooi, om die op te eten, maar Simson, 
type van de komende Christus, scheurt de leeuw in tweeën. 
a. Het is profetie (in de eerste plaats) van wat in de heilsgeschiedenis dan nog te gebeuren 
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staat: de Heere Jezus Christus zal de duivelse leeuw verscheuren en in Zijn kracht 
overwinnen, in dit alles ondersteund door kracht van God Zelf (Jesaja 42:1). 
b. Maar dit, wat hier met Simson gebeurt, is (in de tweede plaats) ook beeld van de 
ervaring van Gods kinderen. Er zijn in het leven van Gods kinderen ook plaatsen waar de 
Heere hen op een bijzondere manier redde uit tijdelijke nood, soms zelfs uit levensgevaar. 
Maar het leven van Gods kinderen is vooral (en daar wil ik nu graag het accent op 
leggen), het leven van Gods kinderen is vooral ook een leven van geestelijke strijd. 
Soms is die strijd rustiger en gematigder, soms is die strijd hevig, zoals hier. Soms zijn er 
tijden waarin er als het ware een leeuw brullend op ons afkomt. 
Denk maar aan het volk Israël. Ze worden door de Heere verlost uit de slavernij van 
Egypte. Maar ineens staan ze klem aan de oever van de Rode Zee, met een woedende 
farao achter hen. Terug willen en kunnen ze niet. Voor hen is een gesloten weg. Ze zien 
geen uitkomst. Rechts bergen, links en voor de zee, en achter hen farao (Exodus 14)! 
Denk maar aan wat de dichter zingt: Toen mij geen hulp of uitkomst bleek, hulpeloos, 
hopeloos, reddeloos in mezelf, vanwege mijn verloren bestaan voor God, toen mijn geest 
in mij bezweek, toen… (gelukkig, het gaat verder) toen was U daar met Uw reddende 
macht (Psalm 142:1,2, ber.). 
 
Is dat in het leven van Gods kinderen eens en nooit weer? 
Nee, het zijn ook tijden die weer terug kunnen komen in het leven van Gods kinderen. 
Denk maar aan Job. Hij weet dat zijn Verlosser leeft, maar toch komt de leeuw brullend 
op hem af. 
Veel rampen (rampen!) zijn des vromen lot, maar (gelukkig, het gaat verder) uit die alle 
redt hen God. De Heere zal de Zijnen nimmer om doen komen in dure, in moeilijke tijd of 
hongersnood. 
 
Het leven van Gods kinderen is een leven van strijd. En we kunnen de zonde, de duivel, 
en ons eigen zondige hart nooit overwinnen in eigen kracht. Alleen door de kracht van de 
Heilige Geest. 
In de weg van de heiligmaking helpt het niet om te zeggen: ‘wat moet ik nu doen?’, 
‘dominee, vertel ons alstublieft hoe we nog beter nog heiliger kunnen worden?’ Voordat 
je die vraag gesteld hebt, ben je opgegeten door de leeuw van je zondige hart! In de weg 
van de heiligmaking leren Gods kinderen vragen en roepen: ‘Heere, help! 
Want, in mij is geen kracht.’ 
 
Doch hij gaf het zijn vader en zijn moeder niet te kennen, wat hij gedaan had (vers 6). 
Wat je van Simson ook zegt, hij is geen opschepper. Hij bewaart in stilte het wonder van 
deze wonderlijke redding in zijn hart, en gaat terug naar huis…? Nee, Simson gaat toch, 
desondanks, ondanks alles, door op de weg van de zonde. 
Wat een gevaar is dat in het leven van Gods kinderen, ook in het leven van ambtsdragers. 
We hebben een zegen ontvangen van de Heere, in de dienst van het Woord of in de 
bediening van de sacramenten, we hebben wonderlijke uitredding mogen ervaren (‘uit de 
muil van de leeuw verlost, 2 Timotheüs 4:17) en we bewaren die zegen in ons hart, maar 
dan toch… het gevaar om net als Simson door te gaan op het pad van de zonde... 
Als we ergens de oude mens in Simson zien, die wijst naar de oude mens in ons hart, 
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kinderen van God, dan is het hier. 
Laten we voordat we verder gaan zingen over dat, door het ingrijpen van God, gered 
worden uit grote nood, uit Psalm 142, de verzen 1 en 2. 

'k Riep tot den HEER' met luider stem; 
Ik smeekt' en riep vol angst tot Hem; 
'k Heb, voor Zijn aangezicht, mijn klacht 
In mijn benauwdheid voortgebracht. 
 
Als mij geen hulp of uitkomst bleek, 
Wanneer mijn geest in mij bezweek, 
En overstelpt was door ellend', 
Hebt Gij, o HEER', mijn pad gekend. 

 
Richteren 14 is een hoofdstuk vol geheimen. We zijn toe aan het derde geheim, ons derde 
aandachtspunt: 
 
3. Het geheim van de honing. 
Gemeente, het blijft allemaal zo dubbel. Paulus zou uitgeroepen hebben: Ik ellendig mens  
(Romeinen 7:24)! 
Het is ondertussen een poosje later. In vers 8 heet het: sommige dagen. 
De bruiloft komt eraan. En weer gaan ze met z’n drietjes op pad, dezelfde weg naar 
Thimnath, in de richting van de Middellandse Zee. 
En weer gaat Simson even de weg af, datzelfde paadje als toen. We lezen in vers 8: 
En na sommige dagen kwam hij weder, om haar te nemen; toen week hij af, om het aas 
van de leeuw te bezien, en ziet, een bijenzwerm was in het lichaam van den leeuw, met 
honig. 
Hij moet stil en verwonderd zijn geweest. Op deze plaats had hij bijna het leven gelaten… 
En nu, terwijl hij in stilte dichterbij komt, nu blijkt dat in dat karkas, in die dode, 
verdroogde, in die door de zon gemummificeerde leeuw een zwerm bijen huist. En die 
bijen hebben ondertussen heel veel honing gemaakt. Hij pakt het met zijn hand en eet 
ervan, en hij geeft het later ook aan zijn vader en moeder. 
 
Er is iets triests. Weer breekt Simson zijn nazireeëropdracht. Hij moet zich ver houden 
van wat dood is. Dit is onrein. 
Maar toch is dit ook een ander beeld, voor hem, voor Gods kinderen nu. 
Dit was een plaats van groot gevaar. Dit was een Mara. Maar door de wonderlijke leiding 
van de Heere is dit nu een plaats geworden van veel zoetheid, een Elim. 
Hij had de dood verdiend, maar de leeuw is gedood (beeld van de overwinning op satan), 
en nu is er honing, nu is er zoetheid. 
 
Is dat niet vaker ook zo in het leven van Gods kinderen nu? 
a. In de eerste plaats in het geestelijke leven? Op plaatsen waar schrik en angst ons 
aangreep, omdat we zagen dat we zo tegen God gezondigd hadden, omdat we zagen dat 
we voor God niet konden bestaan, op de plaats waar we ons berouw over onze zonden 
voor de Heere hebben uitgesproken, biddend en smekend in het verborgen, op diezelfde 
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plaats wordt later zo vaak zoetheid ervaren. Immers de dichter zingt: ‘s avonds vernacht 
het geween, ‘s morgens is er (op diezelfde plaats) gejuich! Vanwege het wonder van 
Gods genade, vanwege het werk dat de Heere gedaan heeft (Psalm 30:5). 
Hoe groter de nood was, hoe groter de verwondering wordt. 
Hoe hartelijker de belijdenis was, hoe groter de verbazing wordt. 
Hoe dieper de schaamte en verootmoediging waren, hoe zoeter de honing van de genade 
is. 
 
b. Is het ook niet vaker zo in het leven van Gods kinderen, als zij (in de tweede plaats) 
zien op het werk van de Heere Jezus Christus? Als we daarover horen uit Zijn Woord, en 
de tekenen ervan zien in de sacramenten? De tekenen van de bitterheid van Zijn lijden en 
van Zijn diepe smart? 
In het overdenken van de dood van onze Heere en Zaligmaker is bitterheid, als we eraan 
denken dat al de machten van de hel als een woedende leeuw op Hem aangevallen zijn. 
Maar Hij overwon, Hij verscheurde de macht van de zonde, de duivel en de dood. 
En dus zijn de tekenen van de bitterheid van Zijn dood en van Zijn liefdevolle trouw 
tegelijkertijd zoet voor…? Voor mensen zoals Simson, voor mensen die altijd maar weer 
dwalen en eigen zondige wegen gaan. 
 
Als we zien op de bitterheid en de zwaarte van dat lijden, laten we dan toch niet denken, 
kinderen van God, dat wij in eigen kracht Zijn voetstappen kunnen drukken. 
Juist daar waar we ons eigen totale onvermogen moeten inleven (oog in oog met de 
leeuw), juist daar vinden Gods kinderen nadien vaak veel zoetheid. Als blijkt en gebleken 
is: Alle roem is uitgesloten, het was genade alleen, want de Heere heeft ons gered! 
Hij heeft mijn ziel gered van de dood, mijn oog van tranen, mijn voet van aanstoot  
(vgl. Psalm 56:14)! 
 
c. Is dit (dat vinden van zoete honing op een plaats van eerder groot gevaar) (in de derde 
plaats) niet vaker zo in het leven van Gods kinderen, ook wat betreft ons tijdelijke leven? 
Als we letten op de wegen van Gods voorzienigheid? De wegen van de Heere kunnen zo 
bitter zijn, zo beangstigend. Terwijl de Heere zegt: Wat Ik doe weet u nu niet, maar u zult 
het na dezen verstaan (Johannes 13:7). 
En later is er honing, als we mogen zingen van Gods wonderlijke wegen: dan zingen wij 
in God verblijd, aan Hem gewijd, van ’s Heeren wegen. Als Hij kromme wegen recht 
maakt en door de woeste baren een pad baant. Dan zingen we: Heilig zijn, o God, Uw 
wegen. 
We gaan verder met het vierde geheim: 
 
4. Het geheim van het raadsel. 
Simson maakt een groot feest (zo staat het in vers 10). Het woord doet denken aan een 
feest waar stevig gedronken wordt. 
‘Simson, hoe staat het met je nazireeërbelofte?’ 
Jongelui, hoe staat het met je gedoopte voorhoofd op de plaatsen waar je op zaterdag- 
avond bent? In de kroeg, in de stad? Gezellig heel veel drinken…? 
Hoe staat het met ons leven, ouderen, in het bijzonder met ons leven, kinderen van God? 
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Komen leer, roeping en ambt overeen met ons leven? Of leiden een dubbel-leven? 
Uiterlijk vroom, maar in het verborgen verblind en verleid door vrouwelijk schoon (al dan 
niet digitaal), door teveel drinken, en ga zo maar door? 
 
Dertig mannen krijgt hij om zich heen, zo staat in vers 11. Het lijken bruidsjongens, maar 
het heeft er alle schijn van dat het een soort van geheime agenten zijn. Pas op deze 
Simson, houd hem goed in de gaten, deze man is gevaarlijk (zie Richteren 13:25)! 
Het is opvallend dat de vijand het gevaar nog beter ziet, dan dat Simson dat zelf ziet. 
 
Zeven dagen duurt het feest. En onder het genot van veel drank en met veel plezier 
probeert Simson de mannen aan te zetten om hun hersens te laten kraken. Met een raadsel 
en een weddenschap eraan vast. Inzet? Dertig stuks onderkleding en dertig stuks nieuwe 
bovenkleding, dertig nieuwe pakken. 
Dit is het raadsel (vers 14): En hij zeide tot hen: Spijze ging uit van de eter, en zoetigheid 
ging uit van de sterke. En zij konden dat raadsel in drie dagen niet verklaren. 
Dit, jongens en meisjes, is geen gemakkelijk raadsel… 
Een eter eet, die eet zelf. Maar deze eter, daar komt eten uit. 
En een dode leeuw, die verspreidt een hele nare lucht, maar dit keer is er zoetigheid 
(tenminste, dat weet Simson). 
‘Zeg het maar, mannen, ik hoor het antwoord wel, als jullie eruit zijn.’ 
 
Let toch op de verleiding en de zuigkracht van de zonde op dit soort feesten. Hij vergeet 
zijn taak, hij schendt zijn nazireeër-zijn, hij gaat trouwen met een mooie, maar met een 
heidense vrouw, en zet (als dieptepunt!) zijn bijzondere geestelijke ervaring en troost nu 
in als spel en weddenschap. 
 
Geweldig is de frustratie bij de Filistijnen! Dit is natuurlijk hun tegenstander. Hij lijkt een 
vriend, maar hij is een vijand. Het leek een goede deal te worden, maar dit raadsel is niet 
te kraken! 
En dus wordt er dreiging, dus wordt er chantage in het spel gebracht. 
‘Zeg, aanstaande vrouw van Simson, heb je er weleens aan gedacht dat je huis kan 
afbranden? En het huis van je vader?’  
Een beetje druk op de bruid… En dat helpt. Zij weet hoe ze deze Simson om haar vinger 
kan binden. Met een paar traantjes, en met: ‘als je het niet zegt, Simson, dan hou je echt 
niet van me (vers 15-16)’.  
En Simson breekt. Duizend Filistijnen zijn niet in staat hem te breken, maar één vrouw 
met een paar traantjes wel. 
 
Dit is echt tot onze waarschuwing opgeschreven. Je kan denken, ook als kind van God, 
dat je sterk bent in de strijd tegen de zonde. Maar de satan, die nog steeds rondgaat als 
een briesende leeuw, weet onze zwakke plekken en valt aan. 
En niets is in staat om ons daartegen te beschermen dan alleen… het wapen van het 
gebed, van het gebed dat een beroep doet op Gods kracht: Leid ons toch, Heere, niet in 
verzoeking, maar verlos ons van de boze. 
Tot slot, er waren vier geheimen, en nu is er nog één oplossing: 
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Het begin van Gods verlossing. 
Zo was het eerder gezegd, zo was het eerder beloofd over Simson: Hij zal beginnen Israël 
te verlossen uit de hand van de Filistijnen (Richteren 13:5). 
Opnieuw komt De Geest des HEEREN over Simson. De Geest des HEEREN drijft hem. 
Dat wil zeggen: de Heilige Geest port hem aan om zijn roeping gehoorzaam te zijn, de 
Heilige Geest grijpt hem aan met grote kracht en drang. 
 
Hij gaat naar (het waarschijnlijk dichtbij gelegen kleine dorpje) Askelon, doodt er dertig 
mannen, ontdoet die van hun kleding, geeft ze aan zijn tegenstanders en… gaat woedend 
naar huis (vers 19). 
Is dit de wraak van een ongrijpbare, onbeheerste man?  
Nee! Dit is de Geest des HEEREN, zo staat er! 
Dit keer niet om een leeuw te doden, maar om de vijanden van het volk Israël te doden. 
Dit gaat helemaal niet meer over Simson en zijn karakter, dit gaat over God en Zijn 
macht. 
En zo eindigt dit hoofdstuk, vol van menselijk drama, vol van zonde en kwaad, 
uiteindelijk met de schittering van Gods trouw en zorg, met de beginnende overwinning 
van God op Zijn vijanden. 
  
De vijand denkt: ‘de overwinning is binnen’. Dat dacht de vijand op Golgotha ook. En dat 
denkt de vijand in het leven van Gods kinderen ook zo vaak. 
Zo veel zonden klagen ons aan, de strijd lijkt zo vaak verloren! 
Maar God volvoert Zijn raad, dwars door ons feilen heen, dwars door alle strijd heen. En 
het loopt om Hem, om Hem alleen uit op Zijn overwinning en op de verlossing van Zijn 
volk: Hij zal Zijn en onze vijanden verslaan (Zondag 19, aw. 52). 
Beschuldigers worden verjaagd, de wet wordt haar vloek ontnomen, de zonde wordt ge- 
dood, en uiteindelijk wordt de dood zelfs verslonden tot overwinning (1 Korinthe 15:54). 
En dan zingen wij, kinderen van God, in Hem verblijd, van Zijn wegen. 
 
Bij Simson is dat laatste nog niet zover. Hij gaat boos, hij gaat echt woedend naar huis. 
Hij laat zijn kersverse vrouw achter. Hij scheidt niet van haar. Daarvoor is geen Bijbelse 
grond. Alleen overspel breekt een huwelijk definitief stuk en is een gegronde reden voor 
echtscheiding. Maar hij gaat wel terug naar zijn ouderlijke huis om een poosje af te 
koelen. Wij zouden zeggen: hij leeft voorlopig even gescheiden van tafel en bed. 
Ondertussen wordt zijn vrouw door haar vader weggegeven aan de beste van de dertig 
bruidsjongens of bewakers. 
Het probleem Simson lijkt opgelost, het is voorlopig weer rustig in Thimnath. 
 
Gemeente, de geschiedenis van Simson is in de eerste plaats vooral een ernstige 
waarschuwing voor het gevaar van de zonde. De duivel gaat rond als een briesende 
leeuw. En hij weet precies onze zwakke plekken. En in ons is geen kracht. Waakt en bidt! 
Zijt nuchter en waakt, want uw tegenpartij, de duivel, gaat om als een briesende leeuw, 
zoekende, wie hij zou mogen verslinden (1 Petrus 5:8). 
Het is ook een waarschuwing tegen geestelijke hoogmoed. Laten we niet denken dat we 
beter zijn dan dit kind, dan deze knecht van God, en sterker zijn we al helemaal niet. 
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Onze catechismus zegt (Zondag 44, aw. 114): Zelfs (wie zou zich daarmee durven 
vergelijken?) de allerheiligsten, zolang als zij in dit leven zijn, hebben maar een klein 
beginsel van deze (nieuwe) gehoorzaamheid, doch alzo, dat zij met een ernstig voornemen 
niet alleen naar sommige, maar naar al de geboden Gods beginnen te leven. 
Een klein beginsel, maar ook een ernstig voornemen en een groot verlangen, om toch, in 
diepe afhankelijkheid van de Heere en Zijn kracht vernieuwd te worden, door God 
herschapen tot een nieuwe mens. 
 
Maar deze geschiedenis is vooral een bewijs van de kracht van God en van de 
overwinning door Jezus Christus. Van de kracht van God en van het werk van de Heilige 
Geest, die deze onbekwame en zondige dienstknecht van God vasthoudt in eenzijdige 
liefde en trouw, omdat Hij nooit laat varen het werk van Zijn handen. 
 
Waarom niet? 
Omdat de liefde van God tot Zijn kinderen een eenzijdige, eeuwige en blijvende liefde is, 
vast verankerd in Gods verkiezende welbehagen (Jeremia 31:3). 
En omdat Christus de Zijnen, ondanks hun ontrouw, liefgehad heeft tot het einde toe 
(Johannes 13:1). 
 

Amen. 
 
Slotzang Psalm 77:7, 8 
 
'k Zal gedenken, hoe voor dezen 
Ons de HEER heeft gunst bewezen; 
'k Zal de wonderen gadeslaan, 
Die Gij hebt van ouds gedaan; 
'k Zal nauwkeurig op Uw werken 
En derzelver uitkomst merken; 
En, in plaats van bittere klacht, 
Daarvan spreken dag en nacht. 
 
Heilig zijn, o God, Uw wegen; 
Niemand spreek' Uw hoogheid tegen; 
Wie, wie is een God als Gij, 
Groot van macht en heerschappij? 
Ja, Gij zijt die God, die d' oren, 
Wonderen doet op wonderen horen; 
Gij hebt Uwen roem alom 
Groot gemaakt bij 't heidendom. 
 


