
 
De bruiloft van Simson 
 

Weet je nog waar de vertelling de vorige keer over ging? 
Over Simson, de nazireeër. 
Wat is een nazireeër? 
Een nazireeër is een bijzondere knecht van God. 
Een nazireeër mag zijn haar niet knippen en geen wijn drinken. 
Dat mag Simson ook niet. 
Als Simson groot is, moet hij met de Filistijnen gaan vechten. 
Dat heeft de Heere gezegd. 
De Filistijnen zijn vijanden van het volk Israël. 
Simson hoort bij het volk Israël. 
Simson hoort bij God. 
Hij moet doen wat God zegt. 
Als God zegt:”Simson, vecht met de Filistijnen,” moet hij dat doen. 
Alleen? 
Ja, alleen. 
Maar God geeft hem kracht om te vechten. Sterke kracht. 
En dan kan Simson doen wat God wil. 
 
Als Simson groot is gebeurt er iets. 
Op een dag gaat Simson naar het land van de Filistijnen. 
Wat ziet hij daar? 
Simson ziet een lief meisje. 
Hij wil met dat meisje trouwen. 
 
Simson gaat naar zijn vader en moeder en zegt:”Ik heb een lief meisje gezien in het 
land van de Filistijnen, daar wil ik mee trouwen.” 
De vader en moeder van Simson schrikken. 
Ze zeggen:”Simson, jij moet niet met een meisje van de Filistijnen trouwen. Dat mag 
niet van God. De Filistijnen zijn onze vijanden. In het land Israël zijn toch ook lieve 
meisjes? Trouw met een meisje uit je eigen land.” 
 
Simson zegt:”Nee, ik wil met het Filistijnse meisje trouwen.” 
 
Simson zoekt een meisje dat God niet kent. 
Dat is fout. 
Toch stuurt de Heere Simson naar de Filistijnen, om straks te gaan vechten met de 
vijanden. 
Vechten met de vijanden, dat is het plan van God. 
En…het plan van God gaat door. 
De wil van Simson is: trouwen met het meisje. 
De wil van God is : vechten met de Filistijnen. 
De wil van God is sterker dan de wil van Simson. 
 
Op een keer gaat Simson met zijn ouders naar Timnath. 
In die plaats woont het meisje waar Simson mee wil trouwen. 
 
 



 
Onderweg loopt Simson even een ander kant. 
Plotseling ziet hij een leeuw op hem afkomen. 
Een leeuw is een wild dier. 
Een leeuw kan mensen doden. 
Is Simson bang? 
Nee. 
Hij voelt dat hij nu veel kracht van de Heere krijgt. 
Hij loopt naar de leeuw, trekt zijn bek open en maakt het dier in één keer dood. 
Wat is Simson sterk! 
Die kracht krijgt hij van de Heere. 
Die kracht heeft Simson straks nodig om met de Filistijnen te vechten. 
Dat is het plan van God. 
Simson vertelt niets aan zijn vader en moeder. 
Ze lopen samen naar Timnath en gaan op bezoek bij het meisje. 
Ze maken een afspraak om op een andere keer te trouwen. 
 
Simson en zijn ouders gaan naar huis. 
 
Op een andere keer gaan ze weer naar Timnath. 
Nu gaan ze voor de bruiloft van Simson. 
Onderweg kijkt Simson even naar de plek waar hij de leeuw gedood heeft. 
Wat ziet hij? 
In de dode leeuw hebben bijen voor honing gezorgd. 
Simson proeft van de honing, loopt naar zijn ouders en laat hen ook proeven. 
Hij vertelt niet waar hij de honing gevonden heeft. 
 
Als ze in Timnath komen, begint de bruiloft. 
Bij ons duurt een bruiloft één dag. 
Bij Simson en zijn vrouw duurt de bruiloft zeven dagen. 
Er zijn veel mensen op de bruiloft van Simson gevraagd. 
Er is familie uitgenodigd en dertig vrienden uit de Filistijnen. 
Simson denkt, ik maar een raadsel op mijn bruiloft. 
De dertig Filistijnen moeten het raadsel raden. 
Als ze het raadsel raden, krijgen ze iets van mij. 
Als ze het niet kunnen raden, moeten de vrienden iets aan mij geven. 
Simson denkt aan de leeuw en de honing. 
Hij denkt, hier maak ik een raadsel van. 
Hij roept de dertig vrienden uit de Filistijnen en zegt:”Ik heb een raadsel voor jullie. 
Als jullie het raadsel raden, krijgen jullie allemaal onder en bovenkleren van mij. 
Als jullie het raadsel niet kunnen raden, moeten jullie dertig onder en bovenkleren 
aan mij geven.” 
De Filistijnen zeggen:”Goed, Simson, vertel het raadsel.” 
Simson vertelt zijn eigen gemaakt raadsel. 
Hij zegt:”Spijze (= honing) ging uit van de eter (=leeuw) en zoetigheid (=honing) ging 
uit van de sterke. (=leeuw)  
Wat betekent het raadsel? 
 
Simson denkt, de Filistijnen kunnen het raadsel nooit raden. 
Niemand van de Filistijnen weet wat er gebeurd is met de leeuw en de honing. 



 
Het is spannend. 
De Filistijnen denken de hele dag aan het raadsel. 
Wat betekent het raadsel? 
Ze weten het niet. 
Misschien weten ze het morgen wel. 
Nee, de andere dag weten ze het nog niet. 
Wat zou het raadsel betekenen? 
Ze vinden het moeilijk. 
De Filstijnen zeggen tegen elkaar:”Weet jij het? Weet jij het?” 
Niemand weet het. 
De Filistijnen kunnen het niet raden. 
Ze willen weten wat het betekent. 
Als ze het niet weten, moeten ze dertig onder en bovenkleren aan Simson geven en 
dat willen ze niet. 
Op de  zevende dag gaan ze naar de vrouw van Simson. 
De Filistijnen vragen aan de vrouw:”Weet jij wat het raadsel betekent?” 
De vrouw zegt:”Nee, ik weet het niet, Simson heeft het niet verteld.” 
De Filistijnen zeggen tegen de vrouw:”Vraag jij eens aan Simson wat het raadsel 
betekent. Als je het niet doet, verbranden wij je huis en het huis van je vader.” 
Wat is dat gemeen van de Filistijnen. 
 
De vrouw gaat huilend naar Simson. 
Simson zegt;”Waarom huil je?” 
De vrouw zegt:”Simson, jij hebt mij niet lief. Jij hebt een raadsel voor mijn vrienden 
gemaakt en je hebt mij niet verteld wat het raadsel betekent.” 
Simson zegt:”Ik heb het niet eens aan mijn vader en moeder verteld, zou ik het dan 
aan jou vertellen?” 
De vrouw blijft huilen bij Simson. 
Ze blijft vragen:”Simson, vertel het raadsel aan mij.” 
 
Wat doet Simson? 
Hij vertelt het raadsel aan zijn vrouw. 
Wat doet de vrouw? 
Ze loopt snel naar de Filistijnen en zegt:”ik weet wat het raadsel betekent.” 
De Filistijnen zeggen :”Vertel het.” 
De vrouw zegt:”Het raadsel betekent:”Wat is zoeter dan honing en wat is sterker dan 
een leeuw?” 
 
De Filistijnen zijn blij. 
Op de laatste feestdag gaan de Filistijnen naar Simson. 
Ze kijken blij en zeggen:”Wij weten wat het raadsel betekent. 
Het betekent: Wat is zoeter dan honing en wat is sterker dan een leeuw?” 
 
Simson begrijpt wat er gebeurd is.  
Zijn vrouw heeft het verraden. 
Simson zegt:”Jullie hebben de betekenis van het raadsel aan mijn vrouw gevraagd, 
anders hadden jullie het niet geraden.” 
 
 



 
Wat gebeurt er? 
De Geest van de Heere geeft Simson kracht. 
Simson is toch een nazireeër? 
Hij moet vechten met de Filistijnen, de vijanden van het volk Israël. 
Simson gaat naar Askelon en slaat dertig Filistijnen dood. 
Hij trekt hun boven en onderkleren uit en geeft ze aan de dertig Filistijnen die op het 
feest zijn. 
Ze krijgen wat Simson beloofd heeft, maar er zijn  wel dertig Filistijnen dood. 
Simson moet zijn taak, zijn werk, niet vergeten. 
Hij moet met de Filistijnen vechten van de Heere. 
Simson moet geen vriend van de Filistijnen worden. 
De Heere wil dat Simson de Israëlieten zal verlossen van de vijanden. 
Als Simson werkt door de Geest van God, doet hij wat God wil. 
Als Simson zijn eigen zin doet, gaat het fout. 
 
Wat heeft Simson nodig voor  zijn foute dingen ? Voor zijn zonden? 
Simson heeft vergeving nodig. 
Simson heeft iedere dag het bloed van de Heere Jezus nodig voor verzoening van 
zijn zonden. 
 
Wat heb jij nodig voor je foute dingen, voor je zonden? 
Jij hebt vergeving van je zonden nodig. 
Jij hebt het bloed van de Heere Jezus nodig voor verzoening van je zonden. 
Vraag om het reinigend bloed van de Heere Jezus. 
 
Simson is boos en loopt weg van zijn vrouw. 
Weet je wat er met zijn vrouw gebeurt? 
De vrouw van Simson trouwt met een andere man. 
 
( De volgende keer DV gaan we verder met de geschiedenis over Simson)  
 
 

 

 
 
Lees uit de Bijbel : Richteren 14 
 
Geef antwoord op de vragen! 
 
Wat ziet Simson, als hij in het land van d Filistijnen komt? 
Wat wil Simson? 
Vinden de vader en moeder van Simson goed wat hij wil? 
Wat zeggen ze tegen Simson? 
Luistert  Simson naar zijn ouders? 
Wat doet Simson op een keer als hij naar Timnath gaat? 
Van Wie krijgt Simson de sterke kracht? 
Wat ziet Simson op een andere keer in de dode leeuw? 
Wat doet hij? 
 



Simson maakt een raadsel op zijn bruiloft. 
Kun jij het raadsel zeggen en wat het betekent? 
Wat krijgen de dertig vrienden als ze het raadsel raden? 
Wat moet Simson hebben, als ze het raadsel niet kunnen raden? 
Kunnen de vrienden het raadsel raden? 
Wat vragen ze aan de vrouw van Simson? 
Wat doet de vrouw? 
Wat gebeurt er nu? 
Mag Simson vriend worden van de Filistijnen? 
Wat moet Simson doen van God? 
Doet Simson alles goed? 
Wat heeft Simson nodig voor zijn foute dingen, voor zijn zonden? 
Wat heb jij nodig voor je foute dingen, voor je zonden? 

 


