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Wakker worden!
Het is niet het fijnste moment van de dag, wanneer ’s
morgens de wekker rinkelt. Maar toch fijn dat dat ding
er is, omdat je je anders zou verslapen en grote problemen krijgt!
Eenmansacties
Simson heeft zijn taak opgepakt: de eerste confrontatie
met de Filistijnen is achter de rug (Rechters 14). De
spanning loopt nu op. Het is een heen en weer van geweld, uitlopend op ongenadig pak slaag voor de Filistijnen, waarbij talloze slachtoffers vallen (vers 8a). Het
blijven echter schermutselingen: eenmansacties tegen
de vijand.
Simson doet zijn uiterste best een goede richter te zijn.
Dat dat niet echt lukt, ligt niet aan hem. Ja, hij maakt
fouten: aan het slot van het hoofdstuk, wanneer hij duizend Filistijnen heeft gedood, trekt hij alle eer naar zich
toe en vergeet hij de HEER (vers 16). Maar daarna herstelt hij zich weer: ‘Aan U, Heer, heb ik deze overwinning te danken’ (vers 18).
Het ligt niet in de eerste plaats aan Simson dat de
strijd tegen de Filistijnen niet van de grond komt: hi
krijgt het vólk niet mee.
Storend
Nadat hij zich gewroken heeft op de moordenaars van
zijn vrouw en haar vader, trekt Simson zich terug bij
Etam (vers 8b). Hij wil de Filistijnen naar het grondgebied van Israël lokken, zijn volksgenoten bij de strijd
betrekken.
Maar dat lukt hem niet. De Judeeërs willen met rust
gelaten worden: ‘Hoe kon je ons dit aandoen, Simson?
Je weet toch dat de Filistijnen hier de baas zijn’ (vers
11a). Schokkend is dat: de Israëlieten kunnen heel goed
leven met de vijand! Ze vinden die Simson maar lastig,
omdat hij hun rustige leventje komt verstoren.
Is dat ook niet precies wat met Jezus gebeurde? Hij
werd door de Joodse leiders gezien als een onruststoker,
iemand die de boel kwam opschudden. Daarom moest
Hij weg (Johannes 11, 47-48). Hoe reageren wij op
Hem?
Opstaan!
Jezus wil je wakker schudden. Hij komt je storen. Hij
wil dat je opstaat, dat je in het geweer komt tegen de
vijand. Geef je gehoor aan die boodschap? Doe je mee
in de strijd tegen de duivel en zijn rijk? Of ben je Jezus
liever kwijt dan rijk? Wat is belangrijker voor je: je rust
of je verlossing?
Vergis je niet: net als de Judeeërs in de tijd van
Simson houden we de vijand het liefst te vriend. We
denken dat het met de duivel wel meevalt; we laten ons
door hem beïnvloeden en hebben niets door. Het kan
zelfs een hele christelijke gemeente overkomen (Open-
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baring 3, 2-3). Hoe lang lig jij al te slapen? Wakker
worden!
En wat doe je dan als de wekker gaat rinkelen? Degene die jou komt wekken is je vriend. Hij heeft het beste
met je voor: hij wil dat je gered wordt. Zie je hem als je
vriend? Of heb je de duivel tot vriend gemaakt, waardoor degene die je wekt je vijand is geworden (zie ook
Jakobus 4, 4)?
Wekker
Je wordt vanmorgen gewekt: in de preek gaat een wekker af. En als je dan wakker bent, mag je zelf ook een
wekker zijn. Dat is het mooie van de kerk: we zijn er
om elkaar wakker te houden!
Wil je dat? Ben jij bereid anderen te wijzen op de invloed van de vijand op hun leven? Want dat is niet alleen iets voor een ouderling of dominee: we hebben
hierin allemaal een verantwoordelijkheid. Neem je die
of laat je de ander slapen?
Moeilijk is het wel. Want niet veel mensen worden
blij van een rinkelende wekker. Je komt soms alleen te
staan, net als Simson. Maar in het laatste vers van Rechters 15 staat dat hij twintig jaar lang als rechter optrad.
Nou, dan ben je trouw! Hij kreeg er de kracht en de
moed voor, van God.
En jij? Wees een wekker! Sla alarm. God wil je gebruiken!

OM OVER NA TE DENKEN:

1 ‘Je weet toch dat de Filistijnen hier de baas zijn,’

zeggen de Judeeërs tegen Simson. Wie is de baas
over jouw leven? Als dat iemand of iets anders is
dan God, berust je daar dan in of kom je ertegen in
opstand?
2 In hoeverre leef jij met het evangelie als een com-

fortabel verhaal, dat jou nooit in problemen
brengt? Mag Jezus jouw leven ondersteboven
gooien?
3 ‘Van een christen moeten de mensen last hebben’

(Okke Jager). Sta jij in je omgeving bekend als een
ordeverstoorder? Ga je wel eens rinkelend af?
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