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De sterke en de sterkste 
 

 

Simson wordt in zijn Achilleshiel getroffen: zijn zwak 

voor vrouwen. Wat is jouw zwakke plek? 
 

Zwak 
In Rechters 16 lezen we nog een keer over de geweldige 

kracht van Simson: hij hijst de poorten van de Filistijn-

se stad Gaza op een berg, tientallen kilometers verder-

op. Tegelijk zien we hoe zwak Simson is: hij bezoekt 

een hoer. De sterke heeft een zwakke plek: vrouwelijk 

schoon. 

 Het bezoek aan de hoer in Gaza was wellicht een inci-

dent. Maar in zonde vallen wordt tot in zonde leven: 

Simson begint een relatie met Delila en levert zich aan 

haar uit. 

 Het is ontdekkend te lezen, hoe dat ging. Simson was 

in het begin niet van plan het geheim van zijn kracht te 

verraden. Hij heeft er heel wat stappen voor moeten zet-

ten. Een mens gaat nooit in één keer verloren. Jakobus 

schrijft erover: ‘Is de begeerte bevrucht, dan baart ze 

zonde’ (1, 14-15). Het is een proces. Je komt al meer in 

de invloedssfeer van de boze. Het is een duivels spel: 

het lijkt in het begin nog onschuldig, maar later kom je 

erachter dat je met je leven hebt gespeeld. 
 

Strijd 
Je ziet Simson in Rechters 16 strijden, maar niet tegen 

de Filistijnen. Hij moest vechten tegen zichzelf. Zijn 

leven is heel scherp getypeerd als een ‘leven tussen 

kruistocht en hartstocht’ (Joh. de Wolf). 

 Ook wij kunnen dat herkennen: je bent niet een mens 

uit één stuk, maar wordt heen en weer getrokken, tussen 

een leven met de Heer en het toegeven aan de duivel. Je 

hebt een zwakke plek: je trots, je woede, je angst, je 

verdriet. Ben je je daarvan bewust of voel je de span-

ning niet (meer)? 

 Ga ermee naar Jezus. In Hem is geen enkele dubbel-

heid. De duivel had bij Hem geen ingang. Daardoor kon 

Hij de macht van de duivel breken. Hij deed dat door te 

sterven aan een kruis en op te staan uit de dood. 

 Een christen mag leven en strijden vanuit de overwin-

ning die Jezus behaald heeft. Doe dat! Denk van jezelf, 

van je eigen kracht, niet te groot. Speel geen spel met 

de vijand, maar breng je zwakke plek onder bij Jezus 

(zie Hebreeën 4, 14-16)! 
 

Genade 
Het is groot feest in Gaza: de Filistijnen hebben einde-

lijk Simson te pakken. Blind en weerloos moet hij hen 

vermaken: wat een vernedering voor Simson! 

 Maar het is vooral een vernedering voor de God van 

Simson. Want het feest wordt gehouden in de tempel 

van Dagon: de Filistijnen vieren de overwinning op 

Simson als een succes van hun god. Een reactie van de 

God van Israël kan niet uitblijven. 

 

 

De HEER grijpt in, op het gebed van Simson. God had 

de rechter al laten zien dat Hij genadig is: het haar van 

Simson groeide weer aan (vers 22). Het zal Simson aan 

het denken gezet hebben. Hij gaat bidden, keert terug 

naar zijn God: ‘HEER, mijn God, denk toch aan mij!’ 

 En dan is het duidelijk wie de sterkste is. Duizenden 

Filistijnen sterven. Ze zijn deze klap niet meer te boven 

gekomen. Mannen als Samuel, Saul en David kunnen 

jaren later het karwei afmaken. 
 

Jezus 
Simson wordt genoemd in Hebreeën 11 (vers 32): aan 

zijn geloof kunnen we een voorbeeld nemen. Hij mocht 

een begin maken met de verlossing van zijn volk (zie 

Rechters 13, 5). Meer dan een begin was ook niet mo-

gelijk, omdat hij belemmerd werd door de zonde. Er 

was een andere rechter nodig om volledige bevrijding te 

geven. 

 Hij is gekomen. Er is opvallend veel overeenkomst 

tussen Simson en Jezus: denk aan de geboortegeschie-

denis, de overlevering in de handen van vijanden, de 

manier van sterven. Maar tegelijk is Jezus Christus veel 

meer dan Simson: Hij stierf niet mét de vijanden, maar 

vóór zijn vijanden. Simson was sterk, maar Jezus is de 

sterkste: Hij heeft door zijn dood afgerekend met de 

echte vijand, de duivel (Kolossenzen 2, 15). We zien uit 

naar Hem, die straks de overwinning gaat opeisen, zo-

dat de vijand definitief verslagen is. We blijven niet 

staan bij de sterke, maar eren de sterkste! 
 

Slot 

Ja, we eren Jezus, de volkomen rechter. Hij geeft ons 

door zijn Geest de kracht om sterk te zijn! 

 

 

OM OVER NA TE DENKEN: 

 

1 Waar zit jouw Achilleshiel? Waar ben je het meest 

kwetsbaar voor de aanvallen van de boze? Breng je 

dit in gebed bij Jezus Christus? 
 

2 Helpt de manier waarop Simson stierf je bij het be-

sef van wat Jezus heeft bereikt door zijn dood? 
 

3 God werkt door gebrekkige mensen in te zetten, 

zoals Simson. Vind je dat ook niet heerlijk bevrij-

dend? En maakt het je nederig? 
 

4 Hebben de preken over Simson jouw liefde voor 

Jezus Christus verdiept en het verlangen naar zijn 

komst versterkt? 
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