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De vijand in beeld 
 

 

Simson pakt zijn taak als rechter op: hij begint de strijd 

aan te binden tegen de Filistijnen. Maar om de strijd te-

gen de vijand goed te kunnen voeren, moet je hem wél 

eerst kennen! 
 

Huwelijk 
Simson wil trouwen met een Filistijns meisje, tegen de 

zin van zijn ouders. Het is in hen te prijzen dat ze be-

zwaar maken tegen de plannen van Simson. Tegelijk is 

er meer aan de hand: ‘Hij zocht een aanleiding om de 

strijd met de Filistijnen aan te gaan’ (vers 4). 

 Dit vers is cruciaal als het gaat om onze visie op 

Simson. Vaak wordt gezegd dat met ‘hij’ de HEER be-

doeld wordt. De uitleg wordt dan: Simson vergeet zijn 

roeping, handelt net als de andere Israëlieten en trouwt 

met een Filistijnse. God echter laat het huwelijk mis-

lukken en gebruikt de hele situatie om Simson tegen de 

Filistijnen op te zetten. 

 Maar een andere lezing is waarschijnlijker: ‘hij’ slaat 

op Simson. Simson is zich wel degelijk bewust van zijn 

taak. Hij wil de Filistijnen aanpakken, maar hoe? Er 

hangt namelijk geen vijandige sfeer tussen de Israëlie-

ten en de Filistijnen. Het huwelijk is niet goed te praten, 

maar het is in Simson wel te prijzen dat hij de confron-

tatie zoekt! 
 

Raadsel 
Dat Simson de Filistijnen uitdaagt blijkt ook uit het 

raadsel dat hij opgeeft tijdens de bruiloft (vergelijk ook 

1 Koningen 10, 1). Omdat zij het verhaal van de ver-

scheurde leeuw niet kennen, zullen ze de oplossing 

nooit kunnen raden! 

 De weddenschap zet kwaad bloed bij de Filistijnen: zij 

willen voor geen goud afgaan voor die Israëliet. En dan 

leert Simson hen kennen zoals ze zijn: ze schrikken er 

niet voor terug zijn vrouw op een gemene manier onder 

druk te zetten. Door het raadsel van Simson werden de 

Filistijnen gedwongen hun ware aard te tonen. 

 En dan is het oorlog: Simson gaat naar Askelon en 

doodt dertig Filistijnen. Hij doodt niet in een vlaag van 

woede, maar voert de strijd die God hem opgedragen 

had. Het staat er ook: de Geest van de HEER komt over 

hem (vers 19). Simson maakt een begin met zijn taak! 
 

Vijand 
De confrontatie zoeken, de vijand in beeld krijgen: hoe 

doe je dat vandaag? 

 We hebben niet tegen mensen te strijden, maar tegen 

een geestelijke macht (Efeziërs 6, 12). De duivel is onze 

vijand. Het is zijn specialiteit zich onzichtbaar te ma-

ken. Hij wil niets liever dan dat wij hem over het hoofd 

zien en geen vijandschap ervaren. 

 Jezus heeft als geen ander voor hem gewaarschuwd. 

Hij noemde hem ‘een aartsleugenaar, de vader van de 

 

 

leugen’ (Johannes 8, 44). Door zijn dood op Golgota 

heeft Jezus de duivel overwonnen. Hij heeft definitief 

met hem afgerekend (Hebreeën 2, 14). 

 Tegelijk is de duivel nog volop actief. Petrus verge-

lijkt hem met een leeuw die op zoek is naar een prooi (1 

Petrus 5, 8). Zijn we ons daarvan voldoende bewust? 

De duivel is op veel meer manieren bezig dan we vaak 

denken: hij wringt zich tussen een man en zijn vrouw, 

legt beslag op onze agenda’s en is actief waar mensen 

boos zijn en elkaar niet willen vergeven. Hij vormt echt 

een gevaar! 
 

Slot 

Hebben we de vijand in beeld? We kunnen leren van de 

rechter Simson: ga de confrontatie niet uit de weg! Je 

staat sterk met Jezus Christus. Zijn Geest zal je aangrij-

pen en je helpen in de strijd! 

 

 

OM OVER NA TE DENKEN: 

 

1 Ga eens na hoe in Rechters 14 Gods werk en het 

doen en laten van mensen in elkaar grijpen. Ben je 

erdoor verrast? Wat kun je ervan leren? 
 

2 Zie jij de vijand nog? Op welke fronten speelt de 

(geestelijke) strijd zich vandaag af, volgens jou? 
 

3 Wat weet jij van de tactiek van de duivel? Herken 

je zijn werkwijze? Wat zegt het je dat de duivel 

door Jezus ‘de vader van de leugen’ wordt ge-

noemd? 
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