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Simsons overwinning op de Filistijnen 
ds. J. IJsselstein – Richteren 15 

 
Liturgie dienst 
Psalm 42:1,5 
Psalm 119:16 
Lezen Richteren 15 
Psalm 56:1,4,6 
Psalm 69:4 
Psalm 89:7,8 

 
Gemeente, door de geschiedenissen van de richter Simson heen zien we steeds twee 
lijnen, twee lijnen die als het ware door elkaar heen gevlochten zijn. 
In de eerste plaats is er de lijn van de mens Simson. Die lijn springt direct in het oog. 
Soms is hij moedig en sterk in zijn God, dan weer is hij zwak, tot hinken en zinken ieder 
ogenblik gereed (Psalm 38:17, ber.). 
Maar telkens is er ook die andere lijn, soms meer verborgen, dan weer helderder: God is 
bezig Israël te verlossen. 
Wat Simson verkeerd doet, dat blijft voor zijn rekening. Maar God is ondertussen bezig 
met de uitvoering van Zijn plan, met de volvoering van Zijn raad. 
 
Wat heeft God aan Simson een moeilijk kind, een moeilijke knecht. 
Wat een spiegel is dat voor mij, voor ons als ambtsdragers, maar ook voor al Gods 
kinderen. Wat heeft God een werk aan ons. 
Alles in Simson roept ook om de komst van de grote Verlosser, de Heere Jezus Christus.  
Aan Hem had de Vader geen werk. Hij deed altijd de wil van Zijn Vader. Dat was Zijn 
spijs en drank (Johannes 4:33). Hij zei het al in de stille eeuwigheid: Zie, Ik kom; in de rol 
des boeks is van Mij geschreven. Ik heb lust, o Mijn God! om Uw welbehagen te doen en 
Uw wet is in het midden Mijns ingewands (Psalm 40:8-9).  
En zo was het ook in de tijd, toen Hij zei: Uw wil geschiede (Mattheüs 26:42). 
 
We zien die twee vervlochten draden van de mens Simson en de uitvoering van Gods 
raad ook in Richteren 15, het hoofdstuk dat ons is voorgelezen en dat we vanmorgen 
samen met elkaar willen overdenken. Ik lees als samenvatting de climax van het 
hoofdstuk: Richteren 15:18, waar we het Woord van God als volgt lezen: 

Als hem nu zeer dorstte, zo riep hij tot de HEERE, en zeide: U hebt door de hand van 
Uw knecht dit grote heil gegeven; zou ik dan nu van dorst sterven, en vallen in de hand 
dezer onbesnedenen? 

 
Gemeente, als we dit hoofdstuk overzien, dan is er één woordje dat steeds terugkomt.  
Dit hoofdstuk gaat over vuur. U zult dat ook terugzien in de aandachtspunten van de 
preek. 
Het thema van de preek is, en dat staat ook boven het hoofdstuk in onze Statenvertaling: 
     Simsons overwinning over de Filistijnen 
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We letten op vijf aandachtspunten. We letten in de eerste plaats op vurige fakkels (u kunt 
dat lezen in vers 1 tot en met 5). Daarna, als tweede, op vurige wraak, waarbij ik denk aan 
de wraak van de Filistijnen in vers 7 en aan de wraak van Simson in vers 8.  
Daarna letten we op onheilig vuur, bij de mannen van Juda, zoals staat in de verzen 9 tot 
en met 13. Daarna letten we op een verterend vuur onder de Filistijnen, vers 14 tot en met 
17, en tot slot op een brandende dorst en een vurig gebed in vers 18 en 19. 
Dus: Simsons overwinning over de Filistijnen 

1. Vurige fakkels 
2. Vurige wraak 
3. Onheilig vuur 
4. Verterend vuur 
5. Brandende dorst en een vurig gebed 

Als eerste dus: 
 
1. Vurige fakkels 
Het is een prachtig mooie, zomerse dag in de maand mei. Simson kan dan wel boos zijn, 
maar hij is ook een man die weer kan afkoelen. 
Kijk, daar staat hij, voor de deur van het huis van zijn schoonvader in Thimnath. Hij 
klopt, glimlach op zijn gezicht, twinkeling in zijn ogen, jong geitje onder zijn arm, 
bedoeld als cadeau, als verzoenend gebaar… 
Het is duidelijk: hij is bereid om te vergeven en te vergeten. 
 
De deur gaat open… Schoonvader… 
‘Simson…’  
Een misselijkmakend gevoel draait door zijn maag…  
‘Simson…?’ 
‘Schoonvader, ik wil mijn vrouw, maak de slaapkamer maar klaar.’ Laat mij tot mijn 
huisvrouw ingaan in de kamer (vers 1). Zonder enige gêne, onomwonden seksueel 
geladen: ‘Laat mij met haar naar bed gaan’. 
 
‘Ja, maar (vers 2) Simson, ik dacht dat je haar haatte. Dus heb ik haar aan een ander 
gegeven. Maar ik heb nog wel een andere dochter, haar jongste zusje. Is dat niet iets voor 
je…?’  
Toen zeide Simson (vers 3) tot henlieden: Ik ben ditmaal onschuldig van de Filistijnen, 
wanneer ik aan hen kwaad doe. 
Is dit heilig vuur? Is dit het drijven van de Heilige Geest? Zeker, Gods doel wordt 
uiteindelijk wel bereikt, daar zorgt de Heere Zelf wel voor. Maar het ‘ik’ van Simson staat 
hier wel heel erg centraal: ik ben onschuldig, als ik kwaad doe. Later we zien hetzelfde in 
vers 11: zoals zij mij gedaan hebben, zo heb ik hun gedaan. Zo zij, zo ik! 
Of is er dwars door dat egocentrische, dwars door dat ik-gerichte van Simson toch ook 
iets van de verborgen drang van de Heere om de vijand te verslaan? Zonder twijfel. 
 
Simson vangt, we lezen dat in vers 4, driehonderd vossen. In Nederland zou dat zo 
gemakkelijk niet gaan, maar het Filistijnse land zat vol vossen. Dat blijkt bijvoorbeeld uit 
1 Samuel 13:17, waar het land van de Filistijnen letterlijk Saul wordt genoemd: 
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vossenland. En bovendien hij krijgt toch ook, zo blijkt uit alles, bijzondere kracht en 
vermogen van de Heere? 
Simson vangt driehonderd vossen. Hij bindt ze met hun staarten in koppels van twee aan 
elkaar, met een fakkel ertussen en die steekt hij in brand. Die vossen raken natuurlijk 
totaal in paniek. Van angst en pijn rennen die beesten overal heen, dwars door het rijpe 
koren. Ze verspreiden zich letterlijk als een ‘lopend vuurtje’, als een leger van viervoetige 
brandstichters dwars door het land van de Filistijnen en verwoesten de complete oogst: 
vurige fakkels.  
We gaan door naar onze tweede gedachte: 
 
2. Vurige wraak 
Er komt vurige wraak, eerst bij de Filistijnen (in vers 6), en dan bij Simson (in vers 7-8). 
De Filistijnen zijn woedend. Ze verbranden het huis van de vrouw van Simson en van 
haar vader met vuur. De eerder geuite dreiging, bij het moeilijke raadsel dat Simson opgaf 
in het vorige hoofdstuk, wordt uiteindelijk toch uitgevoerd. 
En Simson beantwoordt hun wraak weer met de doden van heel veel Filistijnen. We lezen 
in vers 8: En hij sloeg hen, de schenkel en de heup, met een groten slag. 
Het klinkt als: hij hakte ze in de pan, hij sloeg ze kort en klein. Het lijkt alsof het besef 
van zijn roeping uiteindelijk begint door te dringen: niet trouwen met een Filistijnse, maar 
de vijanden van de Heere moeten verslagen worden, want zijn volk moet verlost worden. 
En hij ging af (vers 8), en woonde op de hoogte van de rots Etam. 
 
Hier, en trouwens in heel dit hoofdstuk, is iets voelbaar van heilige ironie, van heilige 
spot. Steeds denken de vijanden, steeds denken de Filistijnen dat ze Simson een stapje 
vooruit zijn. 
Ze komen triomfantelijk met het antwoord op zijn moeilijke raadsel.  
  Maar dat kost hen dertig man. 
Dan denken ze: ‘gelukkig, Simson is weg, eindelijk rust in Thimnath.’  
  En dan rennen er ineens 300 brandende fakkels rond. 
Dan nemen ze brandstichtend wraak.  
  Maar dan blijkt de wraak van Simson nog veel groter te zijn. 
En straks juichen ze bij Lechi.  
  Maar als Simson dan losbreekt, dan is voor hen de ramp helemaal niet meer te overzien. 
 
Hier is iets voelbaar van wat staat in Psalm 2:4: Die in de hemel woont, zal lachen; de 
HEERE zal hen bespotten. Dat geldt Gods vijanden. Maar het komt dichterbij. Het geldt 
uiteindelijk alle mensen die niet voor Hem hebben willen buigen. Dit: Die in de hemel 
woont, zal lachen; de HEERE zal hen bespotten. 
Of zoals de Spreukendichter opschrijft uit de mond van de Heere: Dewijl Ik geroepen 
heb, en ulieden geweigerd hebt; Mijn hand uitgestrekt heb, en er niemand was, die 
opmerkte; En u al Mijn raad verworpen, en Mijn bestraffing niet gewild hebt; Zo zal Ik 
ook in ulieder verderf lachen; Ik zal spotten, wanneer uw vreze komt (Spreuken 1:24-26). 
Vijanden van God, ook hier, wees gewaarschuwd! 
Onze derde gedachte: 
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3. Onheilig vuur 
Ik bedoel onheilig vuur bij de mannen van Juda, zoals we lezen in vers 9 tot en met 13. 
Simson vindt een veilige plek op de hoogte van een rots bij Etham, ergens in de buurt van 
zijn ouderlijke huis in Zora.  
Maar (zo lezen we in vers 9) de Filistijnen komen achter hem aan en belegeren, in 
dezelfde buurt, Lechi.  
En dat leidt tot vragen. Kijk maar in vers 10 en 11: En de mannen van Juda zeiden: 
Waarom bent u tegen ons opgetogen? En zij zeiden: Wij zijn opgetogen om Simson te 
binden, om hem te doen, gelijk als hij ons gedaan heeft. Toen kwamen drie duizend 
mannen af uit Juda tot het hol der rots Etam, en zeiden tot Simson: Wist u niet, dat de 
Filistijnen over ons heersen? Waarom hebt u ons dan dit gedaan? En hij zeide tot hen: 
Gelijk als zij mij gedaan hebben, alzo heb ik hunlieden gedaan. 
 
‘Zeg Simson, weet je niet dat de Filistijnen hier de baas zijn?’  
Wat een misverstand! 
Juda was een leeuwenwelp, maar Juda is nu bang als een haas (Genesis 49:9). 
‘Simson, dit heet wel Israël, maar de Filistijnen zijn hier de baas, zij zijn hier heer en 
meester’. 
Ze schikken zich erin, ze zijn er tevreden mee. Ze zijn tevreden met het leven onder de 
zeggenschap van de vijand. En de verlossing van de aanstaande verlosser zien ze nota 
bene als bedreiging van hun vrede! 
 
Dit is uit het leven gegrepen. Uit ons leven. Uit uw leven, onbekeerden! 
U zegt: ‘laat me met rust. Ik dien de vijand, maar ik heb me erin geschikt.’ 
U dient de duivel, maar u hebt er geen last van. Liever dat, dan onrust en slapeloze 
nachten. Liever dat, dan hartelijke tranen van berouw. 
Uw hoort wel graag de verlossingsverhalen van anderen. U zegt wel: ‘vertel me, hoe God 
Zijn kinderen bekeert, maar… laat mij met rust!’   
O, dodelijk gevaar. O, dodelijke rust.  
Och of u heden bekende, wat tot uw vrede dient. U hebt een tijd van oorlog verklaard tot 
een tijd van vrede. U roept: ‘vrede, vrede, geen gevaar, terwijl een haastig verderf dreigt 
(1 Thessalonicenzen 5:3). 
 
U bent tevreden met de dienst van de duivel en hebt geen oog voor de Verlosser. 
Er is een Verlosser door God tot u gezonden. En Hij is beschikbaar voor u. Het woord der 
zaligheid is tot u gezonden (Handelingen 13:26). De Heere roept u toe: Bekeert u, want 
waarom zou u sterven (Ezechiël 33:11)? 
Maar u zegt: ‘laat me met rust. Laat me genieten van wat ik heb. Ik leef dan wel onder de 
zeggenschap van de duivel, maar verstoort u mijn rust toch niet. Ik zeg nog liever nee 
tegen de Verlosser, dan dat ik iets van Hem verwacht.’  
 
Is dat niet uw leven, onbekeerden? Tevreden, en ondertussen vechtend tegen de 
Verlosser?  
O, hoe beklagenswaardig en gevaarlijk is uw toestand! 
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Wat doet Simson? 
Hij zegt: ‘dood mij niet, mannen van Juda, maar u mag mij wel overleveren in de handen 
van de Filistijnen.’  
We lezen in vers 13: En zij spraken tot hem, zeggende: Nee, maar wij zullen u wel binden, 
en u in hunlieder hand overgeven; doch wij zullen u geenszins doden. En zij bonden hem 
met twee nieuwe touwen, en voerden hem op van de rots. 
 
Gemeente, dit is profetie. Dit hebben de Joden, dit hebben wij gedaan met de Verlosser, 
met de Zaligmaker, de Heere Jezus Christus. 
‘Simson, wij doden u niet. Nee, dat laten we aan de Filistijnen over.’ 
Nee, wij zelf wilden zo slecht niet lijken. Dus hebben we de Zaligmaker overgeleverd in 
de handen van de Romeinen. ‘Nee, wij doodden Hem niet, dat deden zij’.  
Ja, zij hadden de handen, maar het kwam uit ons hart!  
En dus hebben wij toch Zijn kroon gevlochten en Zijn beker gevuld. Met diepe haat tegen 
de Zaligmaker hebben wij Hem verworpen. En velen van ons verwerpen Hem nog steeds, 
tot op de dag van vandaag, terwijl u roept in uw hart: ‘weg met Hem! Wij willen niet dat 
Hij Koning over ons is. Geef ons de Filistijnen maar!’ 
O, doorzie toch uw lot, lieve vrienden, zie toch wat uw hart en uw handen doen. Niet één 
keer, zoals hier, maar al zo vaak, zovele malen: u verwerpt de Verlosser, u verwerpt de 
Zaligmaker. En u zegt: ‘laat me maar met rust, het is goed zo. Laat de Filistijnen, laat de 
duivel maar over mij heersen.’ 
 
Hier zien we de zwartheid van onze zonden, van onze haat tegen God en Christus. 
En tegelijkertijd schittert hier, tegen die zwarte achtergrond, de liefde van Christus en de 
liefde van God tot Zijn volk. 
Juda verwacht veel verzet. Ze komen met drie duizend mannen op Simson af (vers 11). 
De Romeinen verwachtten destijds ook veel verzet in Gethsémané, en dus kwamen ze 
met een leger, gewapend met zwaarden en stokken (Markus 14:43). 
 
Maar Simson geeft zich vrijwillig over en laat zich binden. 
De Heere Jezus Christus gaf Zich ook vrijwillig over. Hij liet Zich binden en zei: ‘als u 
Mij zoekt, laat dezen dan heengaan. Ik ben immers gekomen om Mijn ziel te geven tot 
een rantsoen voor velen. Ik ben gekomen om te dienen, om Mijzelf te vernederen, om 
Mijzelf te vernietigen tot in de dood van het kruis. Hier, bind Mij maar!’ 
 
Overgegeven en verlaten wordt Simson door de mannen van Juda, door zijn broeders. 
Overgegeven en verlaten werd de Heere Jezus Christus, door Zijn vrienden, door Zijn 
discipelen. Ze hebben Hem allen verlaten. Hij moest klagen met de dichter van  
Psalm 69: Mijn broeders ben Ik vreemd, door elk onteerd en onbekend de zonen van Mijn 
moeder (Psalm 69:4, ber.). 
En uiteindelijk is Hij in de diepste diepten van Zijn lijden in de ervaring van Zijn hart 
zelfs verlaten door Zijn Vader, toen Hij moest uitroepen: Mijn God, Mijn God, waarom 
hebt U Mij verlaten (Mattheus 27: 46). 
Waarom? Ons avondmaalsformulier zegt: opdat wij, die door Zijn genade tot kinderen 
van God zijn aangenomen, nimmermeer door God verlaten zouden worden. 
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Laten we voordat we verder gaan eerst zingen uit die genoemde psalm, Psalm 69, het 
vierde vers. 

Mijn broederen ben ik vreemd, door elk onteerd, 
En onbekend den zonen mijner moeder; 
'k Vind onder hen noch schutsheer, noch behoeder; 
Want d' ijver van Uw huis heeft mij verteerd. 
Ik draag den schimp, den smaad en overlast 
Dergenen, die, alziende God, U smaden; 
Ik heb geweend, mijn ziel heeft steeds gevast, 
Maar 'k word te meer met smaadheid overladen. 

 
We gaan verder met onze vierde gedachte 
 
4. Een verterend vuur 
Ik bedoel een verterend vuur onder de Filistijnen, kijkend naar vers 14 tot en met 17. 
Laten we samen even verder lezen vanaf vers 13b: En zij bonden hem met twee nieuwe 
touwen, en voerden hem op van de rots. Als hij kwam tot Lechi, zo juichten de Filistijnen 
hem tegemoet. 
Weer juichen de Filistijnen te vroeg. Zoals de vijand te vroeg juichte op Golgotha. Zoals 
de vijand zo vaak ook te vroeg juicht in het leven van Gods kinderen, als hij denkt: de 
overwinning is voor mij. 
 
Daar wordt Simson gebonden en overgeleverd. 
Daar wordt Heere Jezus Christus gebonden en overgeleverd in de handen van de vijand.  
Maar, zo staat in vers 14: De Geest des HEEREN werd vaardig over hem; en de touwen, 
die aan zijn armen waren, werden als linnen draden, die van het vuur gebrand zijn, en 
zijn banden versmolten van zijn handen. En hij vond een vochtig ezelskinnebakken, en hij 
strekte zijn hand uit, en nam het, en sloeg daarmede duizend man. 
Als de Geest des HEEREN over hem komt, zoals de kracht van de Allerhoogste de 
Knecht des HEEREN ondersteunde (Jesaja 42:1), dan breken die nieuwe touwen 
waarmee hij gebonden is als linnen draadjes die door vuur verteerd worden.  
Zijn handen zijn vrij! En hij pakt (schrik, Simson, dit is onrein!), hij pakt een vochtig 
ezelskinnebakken, een vochtige, verse kaak van een dode ezel (niet oud en breekbaar, 
maar vers, dat wil zeggen: de tanden zitten er nog in…, dit is een machtig wapen!) en hij 
doodt (de Filistijnen stuiven weg!) er duizend man mee! 
 
Het wapen is klein. Net als de ossenstok van Samgar, net als de pin van Jaël, net als de 
slinger van David. Zo klein was het wapen van Simson. 
Nog kleiner was het wapen van de meerdere Simson, de Heere Jezus Christus.  
Hij had er geen. Maar Hij overwon desondanks met Goddelijke kracht de macht van de 
vijand. Hij verbrak de banden van de dood en de hel, en Hij stond op uit de dood, als 
teken van grote overwinning. 
Hier is het vooruitzicht op de grote overwinning van de toen nog komende Christus. Hij 
brak eigenhandig de banden van de dood en de boeien van de satan. 
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Opdat…, en dat is de troost van deze profetie, opdat Hij ons, kinderen van God, 
ontbinden zou. Opdat Hij ons verlossen zou van de knellende boeien van onze zonden en 
van de drukkende banden van onze schuld en ongerechtigheid.  
In Hem alleen is leven, redding, verlossing en behoud. 
 
Dus, denk nu niet, ook niet als de Heere u gebracht heeft op de weg van het leven, denk 
nu niet, dat u ooit zelf in staat zal zijn om iets aan te brengen of toe te voegen. 
Tegen het leger van de Filistijnen was alleen Simson opgewassen. 
Tegen het duivelse leger en de macht van de zonde is alleen de grote Simson opgewassen. 
En dus ligt de zaligheid, de vergeving van zonden, maar ook de kracht in de strijd tegen 
de zonde, alleen in Hem. En wij kunnen die kracht alleen uit Hem putten, als we in Hem 
gebracht worden, zijn en blijven. 
 
Maar schrik…, deze grote overwinning verbleekt, in het 16e vers: Toen zeide Simson: Met 
een ezelskinnebakken, een hoop, twee hopen, met een ezelskinnebakken heb ik duizend 
man geslagen. 
Het is eigenlijk een rijmpje: ‘met een ezelskaak heb ik ezels, heb ik ezels van ze gemaakt, 
met een ezelskaak heb ik duizend man gedood!’ 
Heb ik…, heb ik… Het is een rijmpje vol van narcistische flair, vol van trots. 
Simson is verwonderd over zichzelf. Hij berooft God van Zijn eer als hij zegt: ‘dit heb ik 
gedaan!’ En dus noemt hij de heuvel waar het gebeurt ook niet naar God, maar naar 
zichzelf: Ramath-Lechi, kaakbeenheuvel. 
Kijk maar naar vers 17: En het geschiedde, als hij geëindigd had te spreken, zo wierp hij 
het kinnebakken uit zijn hand, en hij noemde dezelve plaats Ramath-Lechi. 
 
Wat is ook dit uit het leven gegrepen, ook uit het leven van Gods kinderen en knechten. 
Hier dringt de oude Adam scherp naar de voorgrond: ik ben, ook na ontvangen genade, 
geneigd om God van Zijn eer te beroven. 
Ik ben geneigd om God Zijn eer te ontroven in mijn (1) persoonlijke leven. Ik ben zo 
geneigd om trots te zijn op wat ik heb, op wie ik ben, op wat ik gedaan heb. Ik ben zo 
geneigd om trots te zijn op mijn liefde, mijn tranen, mijn ootmoed, mijn nederigheid, mijn 
gebed, mijn geloof en vrijmoedigheid… 
Ik ben geneigd om God Zijn eer te ontroven, ook in mijn (2) ambtelijke leven. Ik ben zo 
geneigd om trots te zijn op wie ik ben, op wat ik gezegd heb, op wat ik gedaan heb, op de 
overwinning die ik denk dat ik behaald heb. 
 
Ik, in plaats van God. Dat komt uit het paradijs! Dat komt uit mijn verloren Adamshart. 
Zegt de Heere niet: De sterke beroeme zich niet in zijn sterkheid (Jeremia 9:23)? 
Maar dit mijn trotse hart wil, ook na ontvangen genade, ook in de dienst van de Heere, 
van zichzelf niet buigen. En dus moet de Heere er Zelf aan te pas komen. Zoals we zien in 
onze laatste gedachte: 
 
5. Brandende dorst en een vurig gebed 
De Heere moet eraan te pas komen. En dat gebeurt ook in vers 18, kijk maar: Als hem nu 
zeer dorstte, zo riep hij tot de HEERE, en zei: U hebt door de hand van Uw knecht dit 
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grote heil gegeven; zou ik dan nu van dorst sterven, en vallen in de hand dezer 
onbesnedenen? 
De Heere vernedert Simson. Plotseling voelt die trotse geweldenaar zich uitgeput, 
dodelijk vermoeid van dorst. De Heere ontneemt hem zijn kracht, de Heere ontneemt hem 
bijna zijn levenskracht. 
 
Als we God de eer niet geven, in ons persoonlijke leven: het is door U, door u alleen om 
het eeuwige welbehagen… 
Als we God de eer niet geven in ons ambtelijke leven: Gij, Heere, alleen Gij zijt 
Verwinnaar in de strijd… 
Als we God de eer niet geven, dan zal de Heere ons zonder twijfel tegengekomen. 
 
En hier zien we, hoe nodig dat is. Hoe nuttig wegen van tegenspoed en lijden zijn, in het 
leven van Gods kinderen en knechten. Om niet hoog, om niet trots te zijn en te blijven, 
maar om te buigen, omdat de Heere ons diep vernedert. 
 
In tijden van geestelijke hoogmoed (dat is de richting die wij uit willen!), in tijden van 
geestelijke hoogmoed brengt de Heere Zijn kinderen en knechten vaak in de nood.  
Want we bedroeven met onze hoogmoed de Heere en beroven Hem van Zijn eer, van Zijn 
eer, die Hij aan geen ander geven wil (Jesaja 48:11). 
De Heere vernedert ons, totdat we met de dichter van Psalm 116 uitroepen: ‘Ik was 
uitgeteerd, maar (o, wonder van vrije en onverdiende genade!) toen zag Hij op mij neder 
(Psalm 116:4). 
 
Grote dorst breekt de kracht, en vooral de hoogmoed van Simson. 
En dan? Dan zijn er drie dingen die ons opvallen: 
  
1. In de eerste plaats dit: Dit is de eerste keer dat we dit lezen over Simson, en daar was 
deze weg voor nodig… Dus laten we niet zo mopperen in wegen van tegenspoed en 
lijden. Dit is Gods goede doel, en de Heere werkt het door een weg van vernedering…  
Dit is de eerste keer dat we lezen: hij riep tot de HEERE! Hij kan geen kant uit, dan alleen 
deze kant: roepen naar boven! 
Dit tekent ons harde hart. Zo diep moet het gaan, voordat we roepen. 
Dit tekent Gods Vaderlijke zorg voor Zijn kinderen en knechten: Hij vernedert, opdat we 
zouden gaan roepen. Als hem nu zeer dorstte, zo riep hij tot den HEERE, en zeide: U hebt 
door de hand van Uw knecht dit grote heil gegeven 
 
2. In de tweede plaats wil ik wijzen op dat wat Simson zegt: HEERE (dat wil zeggen: 
trouwe God van Uw verbond met Uw volk), U(!) hebt door de hand van Uw knecht dit 
grote heil gegeven. 
Het was alleen maar door mijn hand, ik was slijk aan Uw vingers, maar U hebt het 
gedaan! Ineens, juist door die weg van afbraak, door die weg van diepe vernedering, door 
het voelen van zijn eigen totale onvermogen, de dood voor ogen…  Ineens, juist door die 
weg, roept Simson om Gods trouw, en gaat het hem weer om de Naam van de HEERE.  
Ik zal U loven, want U hebt het gedaan! Gij toch, Gij zijt de kracht van onze kracht. 
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3. En het derde wat opvalt is dit: ineens, in die weg van diepe vernedering, krijgt Simson 
weer zicht op zijn ambt en roeping.  
God breekt soms de krachten van Zijn dienaars, om ze weer zicht te geven op hun taak, 
op hun roeping. Het gaat niet om mij, het gaat niet om mensen, het gaat niet om de eer 
van mensen, maar het gaat om U, o Heere! Om de verlossing die U wilt werken door de 
hand van Uw knecht.      Zou ik dan (vers 8) nu van dorst sterven en vallen in de hand van 
deze onbesnedenen? 
Ziet u wel, het gaat hem weer om de eer van de Heere. Waarom zouden de heidenen 
zeggen: waar is zijn God? Hoe zou Uw Naam ontheiligd worden onder de heidenen 
(Ezechiël 36:23). 
 
En dan? Zo is onze God! Als de nood in het leven van Zijn kinderen en knechten hoog is, 
dan opent de Heere Zelf een weg tot redding en behoud. Kijk maar in vers 19: Toen 
kloofde God de holle plaats, die in Lechi is, en er ging water uit van dezelve, en hij dronk.  
De Heere opent de rots, een uitholling in de rots, en er stroomt water uit voor de dodelijk 
vermoeide en dorstige Simson. 
Het is een beeld dat terugwijst naar hoe Israël in het verleden tijdens de woestijnreis 
water dronk uit de gespleten steenrots (Exodus 17:6; Numeri 20:8,11). En die rots, en 
deze rots, was en is beeld van Christus (1 Korinthe 10:4). 
 
Waar krijgt Hij, Christus, waarde voor ons hart, voor ons persoonlijk? 
Niet waar wij trots zijn op wie wij zijn en op de genade die wij gekregen hebben. Niet 
waar wij bouwen op onze liefde, onze ijver, ons geloof, onze tranen, onze gebeden of op 
ons vrijmoedige getuigenis. Maar daar, waar wij niets meer hebben.  
We dreigen van dorst om te komen. We zijn alle kracht verloren, we zijn alle hoop op 
onszelf kwijtgeraakt. Want er moet aan Gods gerechtigheid genoeg gedaan worden 
(zondag 5), en in mij is niets dan ongerechtigheid. 
 
In de diepte van de vernedering van ons hart (o, zalige plaats), daar geeft God Zelf Zijn 
kinderen te drinken van het water des levens uit de steenrots Christus. Daar ontvangen we 
de verkoelende vertroosting van Zijn genade en van de vergeving van onze zonden. Daar 
scheppen we met vreugde water uit de fonteinen des heils (Jesaja 12:3). 
 
Daar roepen we van dorst en zeggen: ‘Ik heb gezondigd, ik heb gedaan wat kwaad is in 
Uw oog. Ik heb altijd mezelf bedoeld. Ik heb Uw eer geschonden, ik ben Uw gramschap 
dubbel waard.’ 
Maar juist daar, in de diepte, gaat ook klinken op Gods tijd: toen hoorde God, Hij is mijn 
liefde waardig. Juist daar, in de diepte, ervaren Gods kinderen: Hij geeft de moede kracht 
en sterkte aan degenen die geen sterkte heeft (Jesaja 40:29). 
 
Zo krijgt Christus waarde, persoonlijk, voor ons hart. 
Zo krijgt Christus ook waarde, net als bij Simson, in onze ambtelijke dienst.  
Daar, waar wij diep vernederd buigen, ons totale onvermogen belijden, onze trots en 
hoogmoed, ons ik gericht zijn, ons Adam-zijn, onze altijd maar weer blijvende neiging 
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om de Heere van Zijn eer te beroven, om te zeggen: ‘ik heb het gedaan’, in plaats van: ‘U 
hebt het gedaan.’ 
Maar als de Heere ons dan, naardat het Hem goeddunkt, in Zijn goedheid, wijsheid en 
liefde vernedert, als de Heere ons dan een ogenblik laat voelen ons totale onvermogen tot 
Zijn dienst en lof, dan wil Hij ons - juist daar! - in het leven behouden, en ook behouden 
in de dienst van onze roeping en van ons ambt. Maar wel in het blijvende besef, dat dat 
alleen maar kan, als we het levende water drinken uit Hem, uit Hem die gezegd heeft: 
Zonder Mij kunt u niets doen (Johannes 15:5).  
 
Toen (vers 19b) kwam zijn geest weder, en hij werd levend. Daarom noemde hij haar 
naam: De fontein des aanroepers, die in Lechi is, tot op dezen dag. 
Het was Ramath-Lechi, kaakbeenheuvel, vol van mijn overwinning.  
En het wordt (en dat is wat er overblijft in het leven van al Gods kinderen en knechten): 
fontein des aanroepers, roepersfontein. 
Plaats waar U, Heere, uit enkel genade een fontein geopend hebt, tegen mijn zonde en 
tegen mijn onreinheid (Zacharia 13:1). Plaats waar U Zelf, uit enkel genade een fontein 
van levend water geopend hebt voor een verloren, maar roepend mens. 
En zo blijft er uiteindelijk in het leven van Gods kinderen en knechten maar één ding 
over: Gij, Heere alleen, Gij zijt Verwinnaar in de strijd en geeft Uw volk de zegen  
(Psalm 3:4, ber.). 
 
Hebt u zo’n plaats in uw leven? Persoonlijk, en wij, broeders, ambtelijk? 
Een plaats waar we onze trots moesten inleven, en inleveren, zo’n plaats waar we leerden 
buigen en roepen? 
En nadien was er water voor een roeper? Roepersfontein…? 
Daar hoorde God, Hij is mijn liefde waardig…? Hebt u zo’n plaats in uw leven? 
 
En hij (vers 20) richtte Israël, in de dagen der Filistijnen, twintig jaren.  
 

Amen. 
 
Slotzang Psalm 89:7,8 
 
Hoe zalig is het volk, dat naar Uw klanken hoort! 
Zij wandelen, HEER, in 't licht van 't Godd'lijk aanschijn voort; 
Zij zullen in Uw naam zich al den dag verblijden; 
Uw goedheid straalt hun toe; Uw macht schraagt hen in 't lijden; 
Uw onbezweken trouw zal nooit hun val gedogen, 
Maar Uw gerechtigheid hen naar Uw woord verhogen. 
 
Gij toch, Gij zijt hun roem, de kracht van hunne kracht; 
Uw vrije gunst alleen wordt d' ere toegebracht; 
Wij steken 't hoofd omhoog en zullen d' eerkroon dragen, 
Door U, door U alleen, om 't eeuwig welbehagen; 
Want God is ons ten schild in 't strijdperk van dit leven, 
En onze Koning is van Israëls God gegeven. 


