
  Simson vecht 
 
Deze vertelling gaat weer over Simson. 
Weet je nog dat Simson getrouwd is met een vrouw van de Filistijnen? 
Op de bruiloft heeft Simson een raadsel gemaakt voor de vrienden die er waren. 
Als de vrienden het raadsel konden raden, kregen ze iets van Simson. 
Maar de vrienden konden het niet raden. 
Toen heeft de vrouw van Simson het raadsel verraden. 
Verraden is iets doen wat niet mag. 
Fout. 
Simson is boos op zijn vrouw. 
Hij loopt weg. 
Na een tijdje komt Simson weer terug. 
Zijn boosheid is voorbij. 
Simson  denkt, ik ga terug naar mijn vrouw en geef haar een cadeau. 
Simson gaat eerst naar de vader van zijn vrouw en zegt:”Ik wil naar mijn vrouw.” 
De vader zegt:”Nee, dat kan niet. Je vrouw is met een ander getrouwd. Ik dacht dat jij 
nooit meer terug zou komen. Jij was zo boos. Luister eens Simson, ik heb een 
andere vrouw voor jou. Die andere vrouw is de zus van jouw eerste vrouw.” 
 
Nee, Simson wil niet met een andere vrouw trouwen. 
Hij is weer boos. 
Simson zegt:” Als ik de Filistijnen kwaad doe, is het mijn schuld niet, maar uw 
schuld.” 
Wat doet Simson? 
Simson vangt driehonderd vossen. (dieren)  
Simson pakt ze twee aan twee en maakt een fakkel vast tussen de staarten. 
Een fakkel is en stuk hout dat van boven aangestoken wordt met vuur. 
De vossen rennen vooruit, als ze de brandende fakkel voelen tussen hun staart.  
Ze lopen door het koren en door de wijngaarden. 
Het koren verbrand en de vruchten in de wijngaarden ook. 
Dat is een ramp voor de Filistijnen. 
De Filistijnen zeggen :”Wie heeft dit gedaan?” 
De mensen zeggen :”Simson, omdat hij boos is omdat zijn vrouw met  een andere 
man getrouwd is.” 
 
Wat zijn de Filistijnen boos op de vader van Simsons vrouw. 
Weet je wat ze doen? 
Ze verbranden de vrouw en haar vader. 
Dat is erg. 
 
Als Simson dat hoort zegt hij:”Ik zal de Filistijnen straffen. 
Wat doet Simson? 
Hij slaat in één keer veel Filistijnen dood. 
De Filistijnen zijn vijanden van de Israëlieten. 
De Heere heeft Simson geroepen om de Israëlieten te verlossen van de vijanden. 
Het gaat anders dan Simson denkt, maar wat de Heere wil gebeurt. 
 
 
 



Soms gebruikt de Heere een leger (heel veel) soldaten om vijanden te doden. 
Soms gebruikt de Heere één man om vijanden te verslaan. (doden)  
In deze geschiedenis gebruikt de Heere één man om vijanden te doden. 
Die ene man is Simson. 
Simson is een alleen strijder. (vechter)  
 
Simson is een voorbeeld, een type van de Heere Jezus. 
De Heere Jezus heeft ook alleen gestreden toen Hij op aarde was. 
Toch is er een groot verschil. 
De Heere Jezus had geen zonde. 
Simson doet iedere keer zonde. 
Toch kiest de Heere een zondig mens om Israël te verlossen van de vijanden. 
De verlossing van de vijanden is niet het werk van Simson, maar van God. 
 
Als Simson met de vijanden gevochten heeft, gaat hij  op de hoogte van de rots 
Etham wonen. 
De Filistijnen zoeken Simson. 
Ze gaan naar de stam (familie) van Juda. 
De vijanden denken dat Simson daar woont. 
De mannen van Juda vragen verschrikt:”Wat komen jullie doen?” 
De Filistijnen zeggen:”Wij komen Simson zoeken.” 
De Filistijnen willen Simson doden. 
De mannen van Juda verraden Simson toch niet? 
Simson is een man van hun eigen volk. 
Weet je wat de mannen van Juda doen? 
Ze doen gemeen. 
Ze weten waar Simson is. 
Ze gaan naar Simson en binden hem met touwen vast. 
Ze zeggen:”Wij zijn gekomen om jou te vangen en aan de Filistijnen te geven.” 
Simson zegt:”Zullen jullie mij niet doden?” 
De mannen van Juda zeggen:”Nee, wij zullen jou niet doden, maar wel met touwen 
vastbinden.” 
 
Ze binden Simson met twee nieuwe touwen en nemen hem mee naar de vijanden. 
Dat is erg, om iemand van je eigen volk bij de vijanden te brengen. 
Dat is verraden. 
Kan Simson zich niet losmaken? 
Kan hij de mannen van Juda niet slaan? 
Simson heeft toch grote kracht? 
Ja, dat heeft hij. 
Maar Simson gebruikt zijn kracht alleen als hij met de vijanden vecht. 
Simson doet  nu niet wat hij kan. 
 
De Heere Jezus heeft Zich ook laten binden. 
Toen deed Hij ook niet alles wat Hij kon. 
En…Simson is een voorbeeld, een type van de Heere Jezus. 
 
 
 
 



 
Als de Filistijnen zien dat Simson eraan komt, zijn ze blij. 
Ze zingen. 
Ze denken, nu hebben we onze vijand, Simson, gevangen. 
Nu kunnen wij hem doden. 
Er gebeurt iets anders. 
Simson krijgt zoveel kracht van de Heere, dat hij zich in één ruk lostrekt. 
De sterke, dunnen touwen vallen als dunne draden van zijn handen. 
Simson kijkt om zich heen. 
Op de grond ligt een kaak van een dode ezel. 
Hij pakt de ezelskaak en slaat er mee op de Filistijnen. 
Er vallen duizend Filistijnen dood op de grond. 
Simson is trots. 
Hij maakt een lied voor zichzelf. 
Simson zingt :”met een kaak van een ezel heb ik één hoop, twee hopen, met een 
kaak van een ezel heb ik duizend man dood geslagen.” 
Simson zingt dat hij in zijn eigen kracht de Filistijnen gedood heeft. 
Is dat waar? 
Heeft Simson die kracht van zichzelf? 
Nee, die kracht heeft hij van de Heere gekregen. 
O, nu zingt Simson fout. 
 
Als Simson gevochten heeft is hij opeens moe en zijn krachten gaan weg. 
Wat heeft hij dorst! 
Er is geen water op de plaats waar Simson is. 
Simson is in nood. 
In deze nood leert de Heere Simson dat hij niets in eigen kracht kan doen. 
Nu verandert het lied van Simson. 
Simson kijkt omhoog en zegt:”Heere, U hebt mij de kracht gegeven om met de 
vijanden te vechten. De overwinning is niet mijn werk, maar Uw werk. Heere, moet ik 
hier van dorst sterven? Zullen de vijanden mij straks doden? 
Als Simson daaraan denkt wordt hij verdrietig. 
Weet je wat Simson het ergste vindt? 
Als de vijanden straks zullen spotten met God. 
De Heere ziet Zijn kind en knecht in deze nood. 
 
Nu volgt er een wonder. 
De Heere helpt in deze nood.( Als je in nood bent, heb je een probleem)  
Er staat in de Bijbel:”Toen kloofde God de holle plaats die in Lechi is en er ging water 
uit van dezelve, en hij ( Simson) dronk. 
Het betekent dat God voor  water zorgt op een plaats waar geen water is. 
De God van Simson is een God van wonderen. 
Hij neemt het probleem weg. 
Simson drinkt. 
Hij voelt zijn krachten weer terugkomen. 
Simson geeft deze plaats een naam. 
Deze naam : de fontein des aanroepers. 
Het betekent dat God water gaf, toen Simson in nood was en tot God riep. 
God hielp, toen Simson niet meer voor zichzelf zong, maar leerde dat zijn kracht van 
God kwam. 



Simson zal deze plaats niet vergeten. 
 
Wij mogen deze geschiedenis ook niet vergeten. 
Wij mogen niet vergeten dat God Simson hielp, toen hij een groot probleem had. 
Simson zat in nood. 
De God van Simson leeft nog. 
Hij kan en wil nog helpen, als je problemen hebt. 
Hij wil nog krachten geven als je het alleen van Hem verwacht. 
Vraag of je die God mag leren kennen met je hart. 
Hij blijft altijd Dezelfde. 
 
 
 
Lees uit de Bijbel : Richteren 15:1-20 
Geef antwoord op de vragen! 
 
Welk cadeau geeft Simson aan zijn vrouw?   vers 1 
Wat doet Simson als hij boos is?     vers 4 en 5 
Wat doen de Filistijnen?      vers 6 
Wat doet Simson daarna?      vers 8 
Wat doen de mannen uit Juda, 
als de Filistijnen Simson zoeken?    vers 11,12 en 13 
Wat doet Simson met de kaak van een ezel?   vers 15 en 16 
Simson zingt een lied als hij gevochten heeft. 
Wat is er fout in zijn lied? 
Wanneer verandert het lied van Simson? 
De Heere leert  Simson dat hij al zijn kracht van God krijgt. 
Moeten wij ook leren dat wij al onze kracht en hulp alleen 
van de Heere moeten verwachten? 
 
Leer uit je hoofd : de eerste twee  regels van psalm 84:3 (berijmd)  
 
 


