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Simson, kind van de zon,
Bichteren 13

Lisd
Gezang 313

Meditaf e bii Richteren 13

Knd van de zon
Hii heefte Simson, zoveel als'kind van de
zon' (zondagskind zouden wij zeggen),
maat zijn leven bewoog zich vooftduend in
de schaduwen die over zijn bven vielen -
van de macht en van die anderc grond-
macht in het leven: de passles en de ero-
tiek. Dat maaQ hem levensecht.
Ziin gebootle was iets uizonde iiks, in een
huwelijk dat aan kinderloosleid gewend
was geraak, in een cultuur waat 'kinderen'
een voottttaarde warcn voot l1p-t vooftbe-
staan van de stam. Zo is hij teecht Wko-
men in de rceks: lsaak, Samudl en
Johanrcs de DopeL wier onveMachte ge-
booften geneaties vrouwen mel hoop vet-
vuld lEbben.
De tijd van Simson was een tEurige tijd : et
was geen koning in ls?,el, wordt steeotiep
g*egd, al zou (latel blijken dat koningen
geen garantie waren voor een tF-tet leven.
Wonderlijk eigenlijk dat de geschledschr,/-
ving van lsrael zo opnhaftig is geweest
over'hun' eerste begrn. Wii zouden ons
schamen over een dergelijke biogafie van
onze hmilb.
De stam 'Dan' stelde indie begintijdweinig
voor. Zii werden steeds rneer de bergen
in$jaagd.
Wie deed er wat tegen de Filistijnen?
God met et blijkbaar zell aan te pas ko-
men, maar - meteerbied gesproken: tEtzal
Hem niet meePvallen zijn wat er van dit
veelblovende leven lerecht is Wkomen.
Zijn vaderen m@der hadden'lzich onge-
twijleld ook anders voorglesl-./d

En loch... S,;msons naam wordl nog ge-
noemd in de briel aan de Hebeeen, nota
bene: onder de geloofsgetuipn. Dat zou-
den wij et niet van atgelezen hebben!

Verwachten

Het biibelboek Richteren hoort in de Hebreeuwse biibelthuis bijde aldeling'Profeten'. l'lier
ziin profetische stemmen aan het woord, die de geschiedenis van lsradl vanuit een
proletische invalshoek beschriiven. Verhalen over gebeurtenissen van lang geleden, over
de beginperiode van het volk in het b€loofde land, toen er nog geen koning was en het
land werd bestuurd door 'richters', worden zo opgeschreven dat je er wat van leert voor
het hier en nu en voor de toekomst.
Het bo€k Richterenvertelt over een periodewaarin het volk de dingen die in dewoestijntijd
ziin geleerd en algesproken in het land in praktijk moet brengen.
Het blijktvallen en opstaan. En er breekl een tijd aan van chaos en verwarring Nlaartelkens
staan er in deze verwarrende periode richters op, bsr'riiders. Mensen die een weg, een
richting wijzen. Mensen die Gods woord in praktiik (proberen) te brengen. Zo maakt het
proletische biibelboek Bichteren keer op keer duidelijk: God bevrijdt zijnvolkals het in het
nauw zit. En zoals God zijn volk lang geleden bevrijdde d.m.v. de richteren zo zal Hij het
opnieuw doen.
De laatste richter uit het biibelboek Richteren is Simson. En gedurende de laatste viif
zondagenvan het kerkeliikjaar luisteren we naar de verhalen die over hemworden verteld.
Hoopvolle veMachting over de bevrijdende daden van Simson, hii is als een licht in de
duisternis. Ontzetting over de chaos en de gruwelijkheden waarmee het bsr'Iijdendewerk
van Simson gepaard gaat.
Aan de hand van deze tegenstelling wordt geliik duideliik dat de Simsonverhalen verhalen
zijn diede luisteraar aan het denkenzetten. Watvinden we eigenlijk van de manier waarop
Simson zijn volk bevrijdt? Zouden wij op zo'n manier wakker geschud willen worden?
De vader van Simson is slechts met grote moeite wakker te krijgen. Hij is zo zeer gewend
aan de duisternis om hem heen. Hij ziet alles van de donkele kant en laat zich maar met
moeite overtuigen door het licht dat zijn ls,/en binnenkomt.
Heel anders is het met de moeder gesteld. Zij beglijpt meteen dat eI iets bijzonders gaat
gebeuren, iets dat met God heeft te maken. Zij is van al het begin in blijde verwachting.
Daarom speelt zii de hoo,drol in de verhalen voor vandaag.
VeMachten is het thema-woord dat vandaag in de diverse rubrieken wordt uitgewerkt.

Hanna van Dorssen
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Simson, kind van de zon, Richteren l3

De naam Simson is in het Hebreeuws veMant aan het woord voor zon. Er wordt de lezel
niet verteld waarom de moede(!) het kind de naam Simson geelt. Het zal misschien te
maken hebben met het feit dat hunwoonplaats vlak biide stad Bet-Sjdmes ligt, die naam
betekent: 'Huis van de zon'. Misschien ook was het omdat zii gerede hoop had dat haar
zoon wat licht in de duisternis zou brengen voor lsradl.
Volgens de inleiding van het ve{haal hadden de lsraelieten de naligheid waarin zij zich
bevonden aan zichzelf te danken. Ze hielden zich niet aan de plechtige belolte die zijvia
Jozua aan God hadden gedaan na de betreding van het land (Joz.24). En nu weld hun
leven verzuurd door andere bs,voners van dat land. Slechts at en toe waren er richters die
de lsraolieten op het rechte spoor terugbrachten en de viianden versloegen Aan het einde
van het vorige hoofdstuk zijn nog drievan die richters opgesomd. Korte, maar indrukwek-
kende berichten. Vooral die over lbsan en Abdon vanwege hun tahijke nageslacht. Bij

Abdon vormde dat zetls een heel bereden leger. Maa die tijd is voorbij. Abdon is dood
en begrar'en. De plaats van zijn grat klinkt al onheilspellend: 'in het gebergte der
Amalekieten', verwijzend naar de mensen die vanouds doodsvijanden van lsradlzijn. Hun
plaats lijkt nu te zijn ingenomen door nieuwe hardnekkige tegenstanders: de Filistiinen.
Maar wie neemt de plaats in van de voormalige richters?
Van Manoach en zijn wouw is niet veel te veMachten. Hun kinderloosheid staat in schril
contrast met de eerdere berichten over lbsan en Abdon.
Dan grijpt God in. Maar het duurt wel even voordat met name Manoach dat begriipt.
Blijkbaar is hij alzo gsr,/end aan het duister dat hii moeite heeft met het licht. Zijn - evenals
de engell - niet bij name genoemdevroLM is sneller van begrip, maar aan haar is de engel
dan ook het eerst verschenen. Deze vrouw speelt de centrale rol in dit hootdstuk.
Onverwacht wordt ze toch nog zwanger en daarmee leett ook de veMachting van de
verlossing van lsradl op. Dat zij een biizonder kind draagt, zal al tijdens de zwangerschap
aan haar te merken zijn. Haar zoon zaleen nazireedrzijn en aan het gedrag van de moeder
is dat nu alte zien: ook zij drinkt nu geen wijn. Deze opgelegde beperking (voor Simson
komter nog hetverbod om ziin haar te knippen bij)lijkt bedoeld tezijn om afstand te nemen
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van de verworvenheden van het gegeven land. Het beloolde land werd immers geken-
merkt door de overvloed aan druiven en wijn. Nu het leven in dat gegeven land door de
eigen ongehoorzaamheid niet brengtwat men ervan had veMacht, moet men als het ware
telug naar 'af': naar de tijd in de woestijn (ditzelfde ideevinden we later bijde Rekabieten:
zie Jer.35.). De veertig jaar onder het juk van de Filistijnen moeten een nieuwe leertijd
worden, de voorbereiding op een nieuw begin
Als het uiteindelijk, op grond van wat hij heeft gezien. echt tot Manoach doordringt dat hii
viaeen engelmetGod zelfte maken heeft, veMacht hijniet een nieuw leven, maar de dood.
Zijn vrouw brengt hem in het rechte spoor met een nuchtere overweging, op grondvanwat
zij eerder heelt gehoord. Hetzien en horen vullen elkaar aan. Zij lijkt opvallend genoeg ook
al iets te voorzien van de schaduwzijde van het verlossende werk van haar zoon. Want
wanneer zijmet eigenwoorden de boodschap van de engeldoorgeeft, vo€gt zijeraan toe
dat hii 'tot de dag van zijn dood' nazireeer zal zijn Dat klinkt als een veMiizing naar
hoofdstuk 16 (Simsons dood).
Toelevend naar de Adventstiid mogen ons de overeenkomsten met de geboorteverhalen
van Johannes en Jezus niet ontgaan (denk aan de nadruk op de rolvan me] name Maria
en zie biivoorbeeld ook de woordeliike overeenkomst tussen Richt.13:5 e., Luc.l :31). Wat
ook opvalt is hoezeer al deze werkers aan verlossing worden gegrepen door de Geest.

Litsratuur
Th.J.N,l.Naastepad, Simson. Verklaring van een biibelgedeette, Kok, Kampen 2.j.
Richteren, een vertaling om voor te lezen, NBGKBS 1982.
H.Blok e.a., Geen koning in die dagen. Over het boek Richteren als profetische geschied-
schlijUng, Ten Have, Baarn 1982. N.A.Schuman, 'Een schelmennovelle: het verhaalover
Simson,' inr Verbonden voor het leven, Meinema, Delft 1988. blz.111-122.
H.Abma, Profetie en podzie. Verhalen uit het boek Richteren, Kok, Kampen 1989.

Klaas Spronk
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Dertigste zondag door het iaar

Simson staat vanal nu vijl weken centraal in het leesrooster 'Context'. Omdat we een
overstap maken van Lucas als hooldlezing naar Simson en de tijd van de richters, kan in
de viering d.m.v. een inleiding op het bijbelboek aandacht worden besteed aan deze
overgang. De tijd waarin de Simson-verhalen zich alspelen kan worden toegelicht. De
evangelielezing voor vandaag, Lucas 18:9-14, de geliikenis van de Farizeear en de
tollenaar, zou dan kunnen vervallen. Het is niet eenvoudig om tussen deze tekst uit Lucas
en de lezing uit Flichteren een verband te leggen.
Het bijbelboek Flichteren is een nogalveMaarloosd bibelboek. Het is niet opgenomen in
de klassieke leesroosters en wanneer je in het Liedboek zoekt naat liederen onder
'Richteren'vind je niets. Maar dit maakt de uitdaging om met dit bijbelboek aan de slag te
gaan alleen maar groter.
Er zijn welverschillende kinderliederen gemaakt bijde Simson-verhalen: 'Simson' uit Alles
wordt nieuwlll,lied 7, Ney'. 'Simson' uit Zing alle dagen ll,lied27, NZy'.'Balladevan Simson
de zonneman'uit Zingen van het licht, lied 6, Kok. 'De haren van Simson'en 'De sterke
Simson' uit Biibelliederen voor jonge kinderen l, lied 22 enn 23, Boekencentrum. 'Simson
wil de stad uit' uit Bijbelliederen voor jonge kinderen ll, lied 23.
ln 1982 is er een vertaling verschenenvan het hele boek Bichteren in de serie'Eenvertaling
omvoorte lezen'van NBG en KBS. Dezevedaling, diedicht biide Hebreeuwse grondtekst
blijlt, kan eventueel worden gebruikt voor de lezingen op de komende vijl zondagen.
Een commentaarop het boek, waarin ook aandacht wordt besteed aan deSimson-cyclus
is het boek: 'Geen koning in die dagen, over het boek Richteren als profetische
geschiedschrijving', H.Blok e.a., Ten Have.
De intochtspsalm 34 past goed bij de ouders van Simson. Zij hebben geen kinderen. De
geboofte van Simson, het zonnekind, is een godsgeschenk. ln vers 3wordt de engelvan
de Heer genoemd, die ook rond de geboone van Simson een belangriike rol speelt.
Als Glorialied kunnen enkele verzen van Gezang 9 worden gezongen. Net als Hannazingt
de moedervan Simson haar lofzang uit. Gezang 'l62vemoordt het ongeloolvan de vadei,
die niet begrijpt dat de Heer nabii is.
Andere bruikbare liederen zijn: Gezang 120 waarin sprake is van 'Zonne der gerechtig-
heid'. Ook in de naam Simsonvindenwe een veruijzingterug naar de zon. En Geiang 12b,
waarin net als in de richterentiid, mensen heftig verlangen naar gerechtlgheid, naar iicht in
de duisternis.
Deze week is hetAllerheiligen en Allerzielen. Het is goed om te gedenken dat er voor wij
er waren heelveelis gebeurd en dat er na ons ook nog heelveelkan en zalgebeuren. We
werpen als het ware een blik door een venster op de levenden van nu, de levenden van
toen en de levenden van later. Van al die mensen is in het Liedboek genoeg te zingen,
bijvoorbeeld Gezang 488 of 489. E6n van deze liederen kan als slotlie-d dien-en. Oveiige
liederen die iv.m. Allerheiligen en Allerzielen in aanmerking komen zijn: ,Heer herinneiU
de namen', Gezang 273 of 299, 'Voor alle heilgen in de h;erliikheid,.'

Hanna van Dorssen
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lnlochtspsalm
Psalm 34:1 ,2 en 3

Drempehekst
Gij wacht op ons
totdat wij opengaan voor U
wij wachten op rlw woord
dat ons ontuankelijk maakt.
Stem ons at op rjw stem
op uw stilte.

Gij wekt het geloo, in onze harten
God, wie wii ook ziin.
Gij kent en Gij aanvaardt uw mensen
wat zii ook van [J vinden.
Spreek dan LJw woord
over de wereld uit,
kom met LIw hemel in ons midden,
geel uw zon aan goeden en kwaden
tot in eeuwigheid.

uit: Bid om wde, H.Oosterhuis, Anbo

Kyri6

Gloria
Gezang 9:1,2.6 en 10

Met de kinderen in de kerk
Neem enkele geboortekaartjes mee en
praat daar met elkaar over (biivoorbeeld
van mensen uit de gemeente). Lees de
verschillende teksten voor. Pak tot slot een
geel kaartie geknipt in de vorm van een
zonnetje. Op de kaart staat geschreven:
'we hebben er heel lang opgewacht, maar
nu is hijdan toch geboren: onszonnekind.'
Over wie zou dit gaan? Dat horen jullie
straks in de nevendienst. Neem het kaartje
maar mee.

Mst de kinder€n in d€ eigen ruirnte
We beginnen met het verhaal naar Richte-
ren '13, zie de rubrieken voor de iongere en
oudere kinderen. Hierna kunnen de kinde-
ren een geboortekaaftje maken, waarop
Simsons geboorte wordt aangekondigd.
Deel hErvoor kaartjes uit die geknipt ziin in
de vorm van een zonnetje.

, 804U%N.
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School

De Heer is mijn Herder,
Psalm 23
De schapen zijn elkaars broeders,
Psalm 133

Ere(kind€0dienst/Zondagsschool

Het raadsel van de bruidegom,
Richteren '13

Lied
Psalm 19

Meditatie bii Richteren 14

Hel boek Richtercn wijdt vier hooldstukken
aan Simson.
Hij is ongetwijleld de meest kbuniike rich-
ter, die bschreven wotdt - niet zo slim als
Gideon, waar wel reusachtig, agtessief en
de meest t,agische. Hij 'had' wat met de
Filistijnen en mel vrouwen. Via zijn hLweliik
lwam hij in de politiek teF-cht Nu ja, 'poli-
tiek' - het was meer een wild om zich l@n-
slaan, een persoonlijke vendetta, een
wtaakneming, zoals in Ruanda en op de
Balkan.
Het heeft hem uiteindelijk zijn leven gekost.
Hel zou anders gelopn zjn als hij naarzijn
vader geluislerd had: r€,em geen woLrw uit
de Filistijrcn! Er zijn 'bij ons' rner'sJes ge-
n@9. Net alsol de (latee) Edacteuren van
dit boek wilden zeggen: zo zie je maar wat
et van terecht komt als je builen je eigen
volk trouwt. Maar de neeste leeftijds-
genoten van Simson trokken zich niets aan
van dil sooft vade ijke vermaningen. Men
vrijde en trouwde door alle culturcn en
godsdiensten heen (Richt. 3:5).
Toch is er een opme*eliike loyaliteit aan
zijn ouders: zij moeten hem deze vroLlw
Wven. Uiteindelijk zwicht Manoach.
Voonaan zijn de lotgevallen van gmson en
de Filistijnen onverbrekelijk met elkaat ver-
bonden. Als een houwdegen gaat hij
tekeer. N op de dagvanziin huwelijk. ln die
weekwerd hijschaakmat gaet, tewijl hijer
diep van overtuigd was dat hij het monopo-
lie op l€t raadsel had. Maar dat komt eNan
wanner een ander - de naamloe vrouw
van Slmson - een andere, eigen loyaliteit
kent: de band en deveelichtingen aan het
eigenvolk. Zotre4 het antagonisme tussen
rassen, volken en culturen een diep spoor
door deze verhalen.
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Haden

Simson is niet de figuur om rustig thuis te bliiven zitten. Meteen al in het hoofdstuk na het
geboorteverhaallezen we hoe hijzijn ouderliik huis verlaat en notabene naar het land van
de vijandelijke Filistijnen vertrekt en daar nog verliefd wordt ookl
Simson gaat grenwerleggend te werk. En hij is beslist niet van plan conlrontaties in zijn
le'ren uit de weg te gaan.
Zin gedrag is onvoorspelbaar, een raadsel. Alhoa relvandaag ook meteen al de zwakke
plek van Simson duidelijk zichtbaarwordt: de lielde maakt Simson kwetsbaar, dan verliest
hU de voorzichtigheid uit het oog. Tegelijkertiid geeft dit Simson ook een menselijke kant.
Deze reusachtig sterke beer heeft een kwetsbare kant. En zo blijft hii ook voor ons
herkenbaar.
Maar, om terug te keren naar het begin van hoofdstuk 2, waarom steekt Simson in het
verhaalvan vandaag de grens or'er en betreedt hijhet landvan de Filistijnen?Waarom blijft
hijniet veilig in eigen gebied? ls het om te laten zien, datje het niet helpt als ieje terugtrekt
en alsluit voor de vijand? Wil hii laten zien dat ie er beter op af kunt siappeh om te tonen
wie je bent?
ln ieder geval komt Simson cfr'er de grens voor verrassingen te staan We had kunnen
denken dat de Filistiinen zell in hun antwoord op het raadsel dat Simson hen opgeeft,
zouden veMijzen naar de Tora, naar psalm 19:1 '1?l Daar wordt van de Tora gezegd dat
zijzoeter is dan honing. Maar Simson heeft geen tiid om met deze weemdelingen overde
Tora te praten. Hij wordt voortgedreven door de Geest, rusteloos. De reden voor zijn
gedrag bliift moeiliik te raden... En ook wijvragen ons af : wie is toch deze naziree6r? Wat
kunnen we van dit wonderlijke mensenkind leren? Baden is het thema-woord dat vandaag
in de diverse rubrieken wordt uitgq rerkt.

Hanna van Dorssen

Het raadsel van de bruUegom, Richteren 14

Het is een raadsel waarom Simson zich gedraagt zoals hier wordt beschreven Hij is zo
ongeveer het tegendeel van wat je van een nazireeer mag veMachten. Van zo iemand
wordt zelfbeheersing gevraagd, nuchterheid en eerbiediging van de wetten op de
reinheid. l\,laar Simson laat zich volledig leiden door gevoelens en opwellingen, hij gaat
naar een stad bekend om zijn wijn en raakt zomaar een kadaver aan, sterker nog: hij eet
er uit. Daarmee staan we ook voor het raadselwaarom God nu juistviadeze man een begin
wil maken met de verlossing van lsradl
De verteller licht een tipie van de sluier op wanneer hij aangeelt dat God via Simsons
onbezonnen keuze voor een vrouw uit de Filistijnen de striid zoekt met die Filistijnen.
Simsons ouders zouden de contacten liever uit de weg gaan. Oat heelt mei het
beschermenvan de eigen identiteit te maken. maar het isookeen tekenvan zwakte. God
stuurt aan op een confrontatie om zijn krachttetonen. Uiteindelijk gaat het om het duelmet
de god van de Filistijnen, Dagon. Alles wat daaraan voorafgaat is als een inleiding op de
aJrekening zoals beschreven in hoofdstuk 16. Ook het op het eerste gezichtzo merkwaar-
dige voorval met de dreigende en daarna dode leeuw kriigt ziin plarts. En niet voor niets
vertonen de verhalen duidelijke overeenkomsten. Let bijvoorbeeld alleen al op het begin
van dit hoofdstuk, dat bijna woordelijk herhaald wordt in 16.1.
Een terugkerend motief is de rolvan vrouwen in Simsons leven. Al in hoofdstuk 13 was de
hooldrol voor zijn moeder. Ook daarna zijn het steeds wouwen die bij Simson de dienst
uitmaken.

Vergeleken met andere mannen steekt Simson ver boven iedereen uit. Hij durft heelveell
Tegenover dertig Filistijnen die elk een stel kleren inzetten, staat hij met een dertigMoudige
inzetzijn mannetje. En hij bliik niet atteen zeer daadkrachtig tezijn. bok in detaalis hijd;e
keer heer en meester. Want het raadseldatop het eerste gezicht onoplosbaar lijktvoor wie
niets weet van wat Simson ondeMeg heeft gezien, is eigenlijk een spel met woorden. Er
is in het Hebreeuws namelijk een woordvoor honing dat hetzelfde klinkt als het woord voor
leeuw Waarschiinlijk heeft Simson daarnaarveMezen (bijde uitleg is dit langetijd over het
hoofd gezjen, omdat dit woord voor honing niet voor komt in de Bijbel. Het is'ontdekt in
een veMante Kanaanitische taal).
Maar erzitten ook nog andere kanten aan dit raadsel. Het moet bijSimsonzijn opgekomen
toen hij nadacht over dat wonderlijke schouwspel onderweg. En het bood hem een
onverwacht en prettig inzicht in hoe de dingen kunnen samenhangen
Op de bruiloft krijgt het raadsel een heel andere wending. Sirison doet er nieuwe
lsr'enswiisheid meeop. Hiiverklapt het antwoord aanzijn gelieide. En daarmee ondervindt
hl dat hl ondanks al ziin kracht niet opgewassen is tegen het aandringen van een vrouw.
Hll leert ook dat er een kracht is die zijn spierkracht te boven gaat: de lielde. Juist daarnaar
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verwijst het raadsel dat de Filistijnse jongelingen hem als eeri antwoord geven: 'Wat is
zoeter dan honing, wat issterker daneen leeuw?'Dat isde oplossingvan Simsons raadsel
en tegelijkertijd is het een verwijzing naar de manier waarop ze daar achter zijn gekomen,
namelijk via Simsons liefde voor zijn vrorlw.

Enkele elementen uit dit verhaal komen terug in Psalm 19. Deze psalm begint met een
loflied op de zon (denk aan de naam Simson, die is afgeleid van het woord zon): 'die als
een bruidegom uit zijn bruidsvertrek treedt'. De psalm eindigt met een lollied op de wet
ffora), die'zoeter is dan honing'. Op grond van diewet is de slachting die Simson aanricht
onder de Filistijnen niet te rechtvaardigen. Die wet leert juist eerbied voor de weemdelin-
gen. Maar hij waarschuwt ook voor de andere volken. Het is voor lsra6l niet goed om er
al te snel en onkritisch relaties mee aan te gaan. Want daarbii zou de centrale plaats van
lsraeb God in het gedrang kunnen komen.

Klaas Spronk
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Eenendertigste zondag door het iaar

Bij Richteren'14, hetverhaalvan Simsons bluiloft, kan Gezang 490 wolden gezongen. Dit
lied past goed bii een feest dat in het water valt
Vanuit het perspectief van Simsons bruid kan Gezang 129 worden gezongen, een lied
geinspireerd op de Klaagliederen.
Het liedboek bevat meer liederen over bruiloften. Als Glorialied kan bijvoorbeeld Gezang
1 12 worden gezongen.

De psalm van de zondag is Psalm 119. Er zal een keus uit de verzen gemaakt moeten
worden. Als introitus kunnen vers 66n, twee en zeven in de liturgie worden opgenomen.
Na Votum en Kyri6 kunnen eventueel nog vers drie en zes als Gloria worden gezongen.
Psalm 119laat zich overigens ook heelgoedzingen opde prachtige melodie die Bernard
Huijbers voor Gezang 487 schreef.

Lied van de week is de'simsonpsalm' Psalm 19, waarvan vooralvers 2van de berijming
associaties met Simson heeft. Op de regel 'Zo vroliik als een held, die tot de zege snelt',
een regeldiewezo niet in de bijbehekst terug vinden, iswelwat aanle merken. lnde Bijbel
wordt gewoonlijk niet zo vrolijk gedaan over de zege of over helden en wordl de vreugde
over de oveMinning getemperd door gedachten aan het lot van de verslagenen. Die
spanning zien we meer dan elders in de verhalen rond Simson.

Een andere spanning deze zondag is die tussen de lange lotzang op de Tora die Psalm
119 isen de persoonvan Simson, de nazireeer die hoereerde en zijn vrorMen bijvoorkeur
uit de volkeren koos. Hoe kan iemand die deze dingen doet tegeliik een bevrijder en richter
van lsratll worden genoemd?l
Willen we die lijn doortrekken en de zondag zien als de derde zondag v66r Advent dan is
het aardig ook een stukje geslachtsregister uit het eetste hooldstuk van Mane0s te lezen,
bijvoorbeeld de eerste zevenverzen. Hierin wordt duidelijk dat ook onder hetvmrgeslacht
van Jezus vrouwen worden geplaatst uit de volkeren en zelfs een ho€r. Toch wordt juist
deze m-ens nog in ditzellde geslachtsregister messiasgenoemd. Bijde Matte0slezing kan
Psalm 87 worden gezongen.
W-e vinden deze spanning ook terug in de evangelielezing voor vandaag uit Lucas 1g:l -
10, over Zache0s de tollenaar. Juist het huis van deze 'zondaar, gaat Jezus binnen: ,want

de Zoon des mensen is gekomen om het verlorene te zoeken en te redden.,

Omdat Smson naar_aanleiding van zijn naam wel 'kind van de zon, wordt genoemd, zrjn
ook de Gezangen 374 en 377 wellicht bruikbaar in de liturgle

Kind en Zondag - NZV

Arnold Renkema

zondag 5 november '1 995

lillilt DE GEMEENTE VIERT

lntochtspsalm: Psalm 119:1,2 en 7

Kyriit

Gloria: Psalm 119:3 en 6 of Gezang 112

Met de kinderon in de k6rk
Verzamel van te voren een aantal raadsels
ol geel kinderen en enkele volwassenen bij
binnenkomst in de kerk een papierwaarop
ze een raadsel mogen schrijven. Zoek er
een aantal uit en lees die voor of vraaq
enkele kinderen om de raadsels voor te
lezen. Na elk raadsel proberen we met z'n
allen de oplossing te raden.

Vandaag geeft Simson, over wie we vorige
week voor het eerst hebben verteld, een
raadsel op aan de mensen bij wie hrj op
bezoek is.
Wanneer u beschikt over 'Zondags gaan
we naar de kerk', het blad met verwelkin-
gen bij 'Kind en Zondag', kunt u de kinde-
ren het werkblad meegeven waarop een
raadselstaat. Als ze terugkomen, willen we
graag weten wat de oplossing is van dat
raadsel

Met de kinderon in d€ eigen ruimte
U begint met een vertelling naar Richteren
14, zie de rubrieken voor de jongere en
oudere kinderen. Daarnawerken de kinde-
ren verder met het werkblad uit 'Zondags
gaan we naar de kerk'. Of ze maken kleine
verrassings pakjes, die straks kunnen wor
den uitgedeeld in de kerk. Zorg voor
crCpepapier, cadeaulinten honrngdropjes.
Elk kind maakt van een stukje crdpepapier
eenzakie, honingdropjeerin, lint erom heen
en eventueel nog versieren met plakkertjes.

Esrste lezing: Richteren 14

Zingen: Gezang 490

Tweede l€zing: Lucas 19:1-10 ol l\,latte0s
1 .1-7

Zingen: Gezang 129 ol Gezang 47 .2 en 3

Ovemeging

Zingen: Gezang 325

lees verdet op pag. 14
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Week 45 - zondag '12 november 1995

llllllll courEn llllllll rHEMA

School

Koninklijke gerechtigheid,
Psaim 72
Goedertierenheid en trouw ontmoeten
elkaar, Psalm 85

Ere(kinder)di€nst/Zondagsschool

De strijd met de ezelskinnebak,
Bichteren 15

Lied
Gezang 281

Meditatie bii Richteren 15

Het grcte geweld
Geschiedenls is het grove materiaal, de
grondstof, waarin het leven gevormd wotdt,
en waatin ook gestalten van het heil ge-
sc/Eist en ingeweven worden - vaak ter-
nauwemood zichtbaar.
Dit hooldstuk uit Richterenverhaalt van en
wraakneming met absutde propotlies.
De ruzie die Simson uitvecht gaat om de
'vrouw uit Timna'. Op het monEnt dat
Simson zijn wouw wil bz@ken b€ginl dit
verhaal . Simson is niet welkom . Toen hij na
zijn huwelijk woedend en wnakuchtig
weggelopen was, had haar vader haar aan
e n bru id sjonke r gegeven.
Dan gaat hij (weel alseen wilde tekeer. Het
was een persoonlijke wraakneming, waar
aan ook zijn vrouw en schoonhmilie ten
otfer vielen: hun huis werd in brand gesto-
ken.
Wij moeten bii dit soon verhalen maar gen
preclese'vragen ste en als: hoe krijgt hii
'zomaar' driehonderd vossen bij elkaar: en
h@ laten duizend Filistijnen zich 'zomaat'
afslachten doot &n man? We moeten be-
denken dat de vezarnelaars van deze @r
oude verhalen (na de ba ingschap) l]P-t

bc€k Richteren hebben ondergebncht on-
der de prcfeten. De ons bekende bijbelver-
talingen zelten ons eigenlijk op een ver
keerd spoot. Histotici zijn uit op het detail en
willen de iuiste t@dracht weten. Profeten
'hebbn andeE dingen aan hun hoold . Niet
de lotgevallen van de volken maar in hun
ach en wee de geschiedenis die de HeE
zich maakt om hunnentwil , zijn weg naar de
stad van de toekomst. Zijn postuur dat hij
onthult in ls,ael.' (Naastepad)
Maar ook daar, in alle geweld, 'grep de
Geest des Heren he m aan' . Vreemd - God
was dus toch in dat geweld. Raadselachtig.

Rechtzetten

Simson zet in het verhaalvan vandaag een aantalzaken opeen voor hem typerende wijze
recht Gsrr'eld, slimme listen enverraad, hetzijn stukvoor stuk ingredienten uiteen roman.
Vandaag vinden we ze allemaal terug in het verhaal over Simson.
Aan het eindevan dit hoofdstuk komt er een voorlopig einde aan hetverhaalvan Simson,
want het eindigt met de mededeling: 'Hij richtte lsraelin de dagen der Filistiinen, twintig
jaar'. Maar juist door dat getal 'twintig'weten we aldatwe nog niet van Simson af zijn. De
gebruikelijke regel in Richteren is: 'toen had het land veertig jaar rust'. Bij Simson is er
sprake van twintig jaar. Simsons bevrijdende actieswerkenwel, maar slechtsvoor de helft.
Wat in het verhaal van vandaag ook opvalt is dat niet alleen Simson iets rechtzet (ten
opzichte van de Filistijnen), maar dat ook ziin volksgenoten, de Judeears, iets proberen
recht te zenen (tussen de Filistiinen en zichzelf). Helemaal aan het einde van het verhaal
is het God die iets rechtzet. Simson zou in het vuur van de strijd haast vergeten in wiens
opdracht hijals naziree€r zijn bevrijdende daden verricht. ln hetverhaalvanvandaag wordt
hii daar aan herinnerd. Als hil biina omkomt van de dorst is het God die verlossing biedt,
aan Hem heeft hij zijn leven te danken. Het is alsof Simson weer even bij de les wordt
gehaald.
Je kunt als mens zo opgaan in het bestriiden van het 0ou aangedane) onrecht datje God
en gebod vergeet en het belang van ie naaste over het hoofd ziet. Want ol het zo zinvol
is om op de wijze van Simson bevrijd te worden? De volksgenoten van Simson vinden in
ieder geval van niet. Zij zijn Simson lis,/er kwijt dan riik. Het 'rechtzetten' van Simson heeft
wel resultaat maar of het bestendig is?
Rechtzetten is het thema-woord dat in de diverse rubrieken centraal staat.

Hanna van Dorssen

llllllll ToELTcHTTNG

De striid met de ezelskinnebak, Richteren 15

Dit is een verhaal over rechtzetten, maar ook over machteloze woede. Simson loopt
voortdurend achter de ,eiten aan. Krachtig en voortvarend neemt hij de dingen ter hand,
maar hii slaagt er niet in ze werkelijk naar ziin hand te zetten.

Het begin is haast aandoenlijk. Simson is nog steeds niet los van zijn verlangen naar de
vrotM die hij ooit zag in Timna en met wie hii zou gaan trouwen. Beleefd en onbevangen
klopt hii aan bij het huis van haar ouders. Hij heeft een geschenk bijzichr een geitebokje.
Dat herinnert de hoorder aan de vergelijking uit het vorige hoofdstuk. Simson heelt toen
de aanstormende leeuw uiteengescheurd alsol het een bokje was, beeld van een teder,
kwetsbaar dier. En Simson die koft hiervoor nog zell rondging als een briesende leeuw
komt nu aan met zo'n bokje. Het geeft aan dat hij bedaard is. l\,!aar niet voor lang.
Tot zijn verbijstering hoort hij uit de mond van haar vader dezellde woorden die zijn liel
gebruikeom hem teverleiden haar deoplossing van het raadselte geven: 'Je gaf niet om
haar' (Ri. 15:2, zie eerder 14:16). Op het voorstel van haar vader, dat sterk doet denken
aan de manier waarop Laban ooit Jakob om de tuin leidde, gaat Simson niet eens in.
Verongeliikt ruilt hij het geitebokje in voor driehonderd vossen Ook in hem is het
onbeteugelde dier weer bovengekomen. En waar eerder de dode leeuw hem eten
bezorgde, beroven nu de in doodsnood rennende vossen de Filistijnen van hun oogst.
Het treurige resultaat van dit alles is dat uiteindelijk Simsons lief en haarvader toch nog het
lot ondergaan waarmee de iongelingen op de bruilolt hebben gedreigd (Ri.'15:6, zie
eerder 14 15). Dat onbedoelde gevolg brengt Simson tot nieuwe wraakacties. Er moet
weer wat worden rechtgezet.

N,laar al met al is het leven er niet wolijker op geworden, getuige ook de nare omgeving
waar Simson nu zijn toevlucht neemt. Tot overmaat van ramp laten nu de lsra6lieten
merkendat ze niet gediend zijnvan Simsons optreden. Het beginvan zijn werk heeftweinig
van het aangekondigde begin van de verlossing van zijn volk. Ze liiken er alleen maar
slechter van te worden en hebben er geen enkele moeite mee hem uit te leveren aan de
Filistijnen. De veMiidering is zo groot dat Simson ze zelfs nadrukkelijk moet vragen hem
niet te doden. De richter en zijn volk ziin bang voor elkaarl Simson staat er helemaalalleen
voor, zoals later Jezus overkomt wanneer zijn volksgenoten Hem uitleveren aan de
Flomeinen en zij niet inzien dat Hijjuist gezonden was om hen te verlossen.
Er lijkt iets van de oude orde te worden hersteld als de Filistiinen, zoals eerder de leeuw,
brullend op Simson alstormen en hij ze yerpletterend verslaat. Een kaaie orde is dit niet,
want na het aardige spelmetwoorden uit het vorige hoofdstuk is er nu nog slechts plaats
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voor weerzinwekkende rijmelarij; 'Met de kaak van de ezel, ezel, ezelsspan, met de kaak
van de ezelversloeg lk duizend manl' En de naam van de plaats zalaan deze gewelddaad
bliiven herinneren, want Lechi betekent kaak.

Door de plotselinge overgang van triomt naar doodsangst aan het slotvan dit hooldstuk
wordt er nog iets anders rechtgezet. Laat Simson nu niet denken dat hij opeens alles aan
kan en dat hij met zijn berekracht de dingen naar ziin hand kan zetten. Hij moet ook zrjn
zwakheiden kwetsbaarheid onderkennen enerkennen dat alleen God beschikt over lsyen
en dood. Opvallend is dat hiivanuit dit nieuw gq/onnen inzicht nu voor het eerst God direct
aanspreekt: 'Gij...' (vs.18). En pas nu, nadat dit alles is rechtgezet, wordt Simson richter
genoemd.

Klaas Spronk

LITURGISCHE TOELICHTING

Tweeondertigste door het iaar

'Waar Hij ook gaat, de vrede gaat Hem voor, lielde en trouw ontspruiten in zijn spoor, zo
zingt psalm 85, de psalm van deze zondag. De hooldlezing van vandaag, Richteren 15,
gaat daarentegen over veMoeste akkers, vuur dat verslindt en stapels lijken. Deze beelden
doen niet onder voor hedendaagse journaalbeelden en ze zullen bij de luisteraars de
nodige vragen oproepen. Het lijkt er niet op dat Gods koninkrijk terstond openbaar zal
worden (Lucas 19111) en lied 285 bliift de moeite van het zingen waard. Zngen we vers
4 ook, dan hebben we gelijk een soort schuldbeliidenis waarin we uitzingen dat ons eigen
felle hart en ome eigen boosheid ook van invloed zijn op de gang van zaken op aarde.

Als we even aannemen dat het niet de teneur van de preek wordt dat het een gode
welgevallige zaak zou zijn de goddelozen dood teslaan, dan wordt het een probleem wat
we naast Richteren 15 lezen. Lucas 19:41-48 stelt het rooster voor, maar dat lijkt minder
gelukkig. Onbedoeld wordt Simsons optreden onder de Filistijnen zoop 66n lijn gezet met
de tempekeiniging waarmee we noch Simson, noch Jezus, noch de exegese recht doen.
Misschien is het aardiger Lucas 19:11-27 te lezen of Lucas 20:9-18. Zo staan de zaken in
ieder geval in de lezingen op scherp.

Het lijkt ol de lezingen in deze periode v6r advent een zekere opbouw hebben die naar
een climax toe/erkt; alles wordt sleeds donkerder. Zoals we in de advent elke week een
kaars meer ontsteken zo zoujenu haastelkezondag de kerkwatdonkerderwillen hebben.
Ook deviering op de twee na laatstezondag v66r advent zalechterzijn lichtere momenten
hebbenen 66n daarvan is het prachtige zondagslied, Gezang 28i. Wiezichstoort aan het
geringe aantal verzen zinge op dezellde wijs vrolijk verder met verzen uit psalm 134,
Gezang 472 of 150, dat past namelijk wonderbaarlijk mooi.

Als Glorialied kunt u overwegen Gezang 134 te zingen. Zo komt dat lied ook eens terecht
op een plaats waar het hoort. in ome tijd en in onze dagen.

Kind en Zondag - NZV

Arnold Renkema

zondag 12 november '1995

llllllll DE GEMEENTE vrERr

lntochtpsalm: Psalm 85

Kyrit,

Gloria Gezang 134

Met de kind€ren in de k€rk
lets wat krom is weer recht maken, dat is
niet altijd gemakkelijk. Soms is het (bijna)
onmogelijk of het gaat maar heel lang-
zaam. Dan heb ie veel geduld nodig.
Denk maar eens aan de spullen dieworden
verkocht in de Wereldwinkel. Bilvoorb€eld
koflie ol chocolade. De mensen die kotlie-
bonen o, chocoladebonen verborMen in
de derde wereld landen kriigen voor die
spullen te weinig geld. Maar daar kunnen
ze haast niets tegen beginnen. De grote
kollie- en chocoladehandelaren zijn de
baas enbepalen deprijs. Totdater mensen
kwamen, die zeiden: 'wij betalen jullie een
eerlijke prijs', dat betekent genoeg geld
voor al dat werk 'En we gaan de kolfie en
chocola ook verkopen voor een eerlijke
prijs', dat betekent dat de mensen in Ne-
derland wel wat meer zullen moeten beta-
lenvoor onze koflie of chocolade, maarwe
vertellen er bij dat de boeren in de derde
wereld voor deze koflie en chocolade een
eerlijke prijs hebben gekregen.
ln het begin vonden veel mensen het maar
raar, die koflie en die chocolade voor een
eerliike prijs en er werd niet veel van ver-
kocht. Maar heel langzaam is dat aan ver
anderen. Heel langzaam wordt iets wat
krom is recht!
Vanmorgen krijgen jullie allemaal zo'n
stukje chocolade mee naar de nevendienst
om te progr'en van iets dat krom was en
recht werd.

Mol de kinderen in de eigen ruimte
We beginnen met het verhaal naar Richte-
ren 15, zie de rubriek voor de jongere o,
oudere kinderen. ln ditverhaalgaat Simson
het 66n en ander recht zetten, maar niet
iedereen is daar even blij mee. Hierna kun-
nen de kinderen aan de slag met deverwer-
kingssuggesties in bovengenoemde ru-
brieken of met het werkblad uit 'Zondags
gaan we naar de kerk'.

Eerste lszing: Richteren 15

Zingen: Gezang 285

Twsede lszing: Lucas 19:41-48, zieookde
liturgische toelichting

Zingen: Gezang 372

Overweging

Zing€n: Gezang 281

lees verder op pag. 20
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Week 46 - zondag 19 november 1995

llllllll coNrExr lllllllll rHEMA

School
Kinderen van Sion,
Psalm 87
Loof de Heer!
Psalm 118

Ere(kindeodi6nst/zondagsschool
Simson en Delila,
Richteren '16:1-22

Ued
Gezang 280

Meditatie bii Richteren 16:1-23

Op dtift
Simsonwas inzake de lielde vdjom te d@n
wat hij wilde.
Hij ging weet de kant op van de Filistijnen.
Filistijrgn hadden blijkbaat @n bijzondere
aantrekkingskracht op hem . Hel was g@n
overspel - ziin 'wettige' vrouw leelde im-
mers niet neeL maar bij hlila overs@elde
hij wel zijn hand.
Wanneet wii het vehaal lezen, verbazen wij
ons over h@ argeloos Simson erin gelopn
is. Maar dmma's als deze komen imners
nog alliid voor.
Wie 'op sale' spelt zal niet zo srFJl in zo'n
situatie terecht komen, maat sommige
mensen wa9n het er op.
Toch zijn et grenzen aan lF.t srF,l nEt de
ernst. T@gegeven: nbt akijd komt de ont
nuchteing a/s een mens met schrik ont-
waaft wat hijlzij allemaal op tIF.t srF.l gezet
l1@ft: niet aftijd is er dan nog enweg terug.
Voor Simson kwam let einde ten hij zijn
'gelain' prijs gat. Dat maad dit vethaal
duidelijk. En dan kanlwil God et ook niets
neer aan den. Voor sommigen is dat
misschien een onwennige gedachte: God
lElpt toch akiid? Dat staat nog te fuzien.
Hosea (4:16) signaleeft die gemalaucht bij
vel tijdgenoten. /srad/ is weerspannig a/s
en werspannige kc€. Nu zou de HeE hen
welden a/s een scha ap in let ruime veld?!'
Kom nou!
Ns nensen de ruimte willen hebbF-n, kun-
rcnzedievanGod kriipn. Maar dan m@-
ten wij nadien niet ach en wee repen.
Al doen wij dat dan wel. Zoals Simson dat
deed, kotte tijd later. Help nog #n keF.r,
Here God.
God hielp Em toen niet meer, maat lsnel
wel - @n 6€elje.

llllllll roElrcHlNG

Binden

Simson lijktzo'n ongebonden figuur, een vrijgevochten mens. Maar in hoofdstuk2 hebben
we alkennis gemaakt met dat wat hem kwetsbaar maakt: de liefde. ln het laatste hoofdstuk
over Simson, Richteren 16, is het zijn liefde voor Delila die hem fataalwordt. Simson laat
zich willens en wetens binden en geelt het geheim prijs van zijn kracht.
Gelukkig wordt dit verhaat vooralgegaan door een noi:pvotte lebeurtenis. Vlak voor ziin
ontmo€ting met Delila doobreekt Simson midden in de diepsie duisternis van de nacht
de banden van hetdod€nriik. Simson met dedeuren uitde stadspoorten van Ga2aop zijn
rug is eenopstandingsliguur, die de beknellende banden van de dood heett algelegd. En
dat geeJt hoop. Misschien loopt het verhaal van Simson toch minder droevig-at din het
nu lijkt. De Geest des Heren is dan welvan ziin zijde geweken, maar God is toch vanaf de
geboorte van ditbijzondere mensenkind, een nazireeer, met hemverbonden? En de God
van lsradl zal niet loslaten wat zijn hand begonnen is ,'lk zal er zijn, is zijn Naam.

Het gebonden ziin aan mensen ol dingen die je het zicht op jezelf ontnemen, komt ons niet
onbekend voor. Hoe vaak overkomt ons zoiets niet? En ho;hng kan het soms welduren
voordat je ie uit zo'n situatie weet te benijden. Soms luk dat nooit ol maar zeer ten dele.
Maar er zijn ook verbintenissen, waarin wederzijds respect voorop staat, vrijheid in
gebondenheid. Zo'n verbond wil God met mensen aangaan.

Binden is het thema-woord dat vandaag in de diverse rubrieken centraal staat.

Hanna van Dorssen

Simson en Delila, Richteren 16:'l-22

Het lijkt erop alsof Simson, door schade en schande wijs geworden, wat voorzichtiger is
in zijn contacten metvrouwen. Dit hooldstuk begint op dez;ttde manier als hooldstuk .14.

Op Filistijns terrein raakt Simson in de ban van een vroLrw. Maar nu houdt hii het contact
zakelijk. Toch lijkt het weer mis te gaan als de bewoners van Gaza achter zijn identiteit
komen. Maar Simson blifi heer en meester van de situatie en deze keer zelfs zonder
bloedvergieten. Hij verricht een imposant kunststuk door de enorme deuren van de
stadspoort niet alleen te lorceren maar ook nog weg te dragen naar het zestig kilometer
verderop gelegen Hebron. Die plaats heett htj niet voor niets oekozen Hebron is een
symbool van de verovering van het land op de Kanaanieten (ziE Ri"ht",en 1 :10 en 2O).
Later zou ook juist daar David ziin koningschap beginnen (ll Sam.S:1-4)

ln de christelijke kerk is dit verhaal ook wel verbonden met het evangelie van pasen, als
een voora,schaduwing van Jezus' oveMinning op de doodr Hij nah de poort van het
dodenrijkweg. Juist als men dit bedenkt valt het contrast met het nu volgenje verhaalnog
meer op. ln de ban van Delila speelt Simson een spel op leven en dood. En hiiveriiest.-

Het verhaalvan Simson en Delila doet wat de opbolM betreft denken aan Bichteren 13
Pas langzamerhand worden dedingen duidelijk, naveelheen enweer gepraat. Er ziin ook
parallellen met de geschiedenis van de bruilolt. Het getal zeven komi in beide veihalen
stee-ds terug. En net zoals dejongelingen drie dagen vergeels zochten naar het antwoord
op Simsons raadsel, doet Delila drie mislukte pogingen om achter het geheim van
Simsons kracht te komen. Vergeleken met de vror.rw uit Timna in hoofdstuk l4 komt Delila
er slechter af Zij wordt niet bedreigd zoals eerder Simsons aanstaande bruid Haar
verraad wordt gekocht
Delila is in zekerezin ookde tegenhangervan de moeder van Simson. Alleen zijn moeder
was op de hoogte van het geheim dat zijn kracht samenhangt met het verbod zich de
haren te knippen. Zij moet hetSimson hebben verteld. Nu is het een andere vroulM die hem
ditgeheim ondutseld. ln tegenstelling tot zijn moeder kriigtzijin hetverhaaleen naam l\,1aar
die is wel onheilspellend. Delila doet denken aan het HebreeLwse woord voor nacht lalla
ln de eerste verzen van het hoofdstuk wordt dat woord vier maal gebruikt. Toen wtst
Simson nog aan de nachtelijke dreiging te ontkomen. Tegen Delila,Jduistere praktijken
heeft hij tenslotte geen veMeer.

Terwijl Simson, die blijkbaar door zijn gevoelens voor Delila verblind is. meer en meer
verstrikt raakt in zijn steeds minder grote leugens, is God rn drt verhaal de grote afwezige.
Bij drergend geweld gript Gods Geest Srmson aan. Nu het wat subtielerioe gaat, biilkt
Gods Geest uiteindelijk van hem te zijn gs.,,eken (vs.20). Het verhaalvan Simson lijkt over
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en uit. Zijn ogen worden uitgestoken, een niet ongebruikelijke straf voor krijgsgevangenen.
Later zou de door de Babyloni6rs gevangen genomen koning Sedekia datzelfde lot delen
(ll Kon.25:7). Simson wordt afgevoerd naar de plaats die hij aan het begin van het
hoofdstuk nog heeftvernederd:Gaza. Simson dieleeuwen aan kon en vossen als wapens
hanteerde wordt nu zelf vernederd tot werkezel.
Hij, die een begin zou maken met de verlossing van lsrael, is nu aan handen en voeten
gebonden. Hrl heeft het afgelegd tegen Delila. ln vers 19 staat dat Delila Simson in haar
macht begon te krijgen. Oat herinnert aan de belofte in 13:5, dat Simson een begin zou
maken met deverlossing van lsraeluit de macht der Filistijnen. Alleen Delila lijkt haar werk
te hebben afgemaakt.
Ol zou God het er toch niet bij laten zitten? Met die vraag eindigt dit gedeehe ls het
groeiende haar teken van nieuwe hoop?

Klaas Spronk

|1ililt LITURGISCHE TOELICHTING

Drie6ndertigste zondag door het iaar

Voor de tweede maal in de Simson-cryclus horenwe in Richteren 16:1-22 hoe Simson, sul
gezeurd door een vror.lw die hii lief heeft, een geheim prijs geeft. ln Richteren 16 staat eI
echter me€. op het spel dan in Richteren 14.
De intochtspsalm 143lijkt opmerkeliik veelvan Simsons gevoelens te verwoorden, zowel
het suf gezeurd zijn (vers 4) alsdewanhoopwanneer hijgegrepen is (vers 4. Vers 10 klinkt,
denkendvanuitSimson, als een wanhoopskreet. Het is zaak dit gevoelvast te houden door
het glorialied heen. Misschien kan dat door delenvan Psalm 136 als lollied te zingen. Psalm
134 kan ook goed uitdrukken dat aan God altiid lof gezongen kan worden, ook in de
diepste donkerste nacht. Psalm 134 kan eventueel worden gezongen op de meel
aansprekende melodie van lied 281.

De door het rooster voorgestelde evangelielezing is het gesprek van Jezus met de
SadduceeCn over de opstanding : Lucas 20:27-38. Hoe waardevol dat gesplek ook is, het
Ieidt ons af van Simsons benarde positie. U kunt ook oveMegen Lucas 22:1-6 en 47-48
naast de lezing uit Flichteren te zetten

Zoals vorige week al gezegd, donkerder en donkerder woldt het in onze Simson-cyclus
v66r advent. Liederen waarin dat doorklinh en die gezongen kunnen worden tussen de
lezingen door ziin bipoorbeeld: Gezang271, Gezang 272 ol Psalm 130.
Bii Lucas 2:47 -48 past Gezang 353. Richteren 16:20 en 21 sluit wonderwel aan bij
Gezang 149, 'O God die met ons zijt'.

De nood, hetverraad en dedreiging klinken ook in hetzondagslied vanvandaag, Gezang
280: 'Hoor de bittere gebeden om de vrede die niet daagl', zo zingl vels 2. Dit kan geliik
de toon zetten voor de gebeden deze zondag. Wordt het lied na de overweging en voor
de gebeden gezongen dan kunnen de laatste vier regels in het gebed moeiteloos worden
opgenomen: 'Kroon de menselijke dromen met uw koninkrijk op aard. Laat de vrede
eindlijk komen, die uw hart voor ons bewaart.' Dat we daar zelf ook voor staan kunnen we
beliiden in het slotlied, Gezang 341 .
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lrtochtspsalm
Psalm '143.1,2,4,5,7 en 10

Kyri6

Gloria
Psalm 136:1,1 1,12 en 13

M6t de kinderen in d6 kerk
Neem een marionet mee en vraag iemand
die dat goed kan om met de marionet wat
tespelen voorin de kerk (let op dat het goed
zichtbaar is voor iedereen of vraag de kin-
deren om naar voren te komen). Daarna
gaan we de marionet eens wat beter bekij-
ken Zo'n pop is met handen en voeten
gebonden. Hij ol zii beweegt precies zoals
de poppenspeler dat wil. Stel je eens voor
dat je zell aan handen en voeten was ge-
bonden, dat je niet vrij was in je bewegrn-
gen... Simson, die stoere, ongebonden
Simson, is vandaag aan handen en voeten
gebonden, luister maar naar het verhaal.

M€t de kinder€n in de sigsn ruirnte
We beginnen met het verhaal naar Richte-
ren 16, zie de rubriek voor de jongere en
oudere kinderen.
Hiernakunnendekinderenaandeslag met
de venverkingssuggesties in de rubrieken
of met het veMerkingsblad in 'Zondags
gaan we naar de kerk'.

Eersie lezing
Richteren 16 1-22

Zingen
Gezang 149 ol'Jii bent van iou' uit Liturgi-
sche Gezangen l, lied 196, Gooien Sticht.
Op de bekende melodie'lc seg adieu'.

Jij bent van iou, onachterhaalbaar eigen
lk ben van mii, geen ander zal mij krijgen.
Wat ik iou waag, wat iij mij vraagt
is leeg en zonder zin gevraagd.
E6n oogwenk ver in vreemd gebied,
ooit verder komen doen wij niet.

lkwoueen leven meer, mocht injouvinden,
ik bond mij aan je vast, kon ik mij binden.
lk zou in jou vergaan, en jij
ontstaan in mii, en wij in wij.
Eens lag ik neer, versteend van kou,
ik droomde dat ik vocht met jou.

Die nachtwerd mijeen nieLjwe naam gege-
ven
Geschonken werd mij nog een tijd van
leven.
En even, tot de morgen daagt,
is wat ik vraag en wat jiivraagt,
vervuld en 66n Toen ging jii heen
en bleel ik met mijn droom alleen.

lees verder op pag. 27
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Gedenken

Nog eenmaalkeert de kracht van Simson terug. Hijverbreekt opnieuw de bandenvan de
dood. ln een laatste krachtsinspanning haalt hij de piilers van de tempet van de Fitistijnse
god Oagon onderuit. Zo bevrijdt Simson zich uitzijn letterlijk uitzichtsloze gevangenschap
bij de Filistilnen (hij is blind gemaakt). En zijn volk hoelt voorlopig niet meer te vrezen voor
diezellde Filistijnen. Alle vooraanstaande p€rsonenworden onder de brokstukken bedol,
ven. Maar deze laatste krachtmeting betekent voor Simson ook zijn eigen dood.
Simson, hetzonnekind, wordt door zijn lamilie nietvergeten. Zijhalen hemopen begraven
hem in hei graf van zijn vader. En wij, de luisteraars, zullen de verhalen over Simson ook
niet snelvergeten. Ze maken indruk. Ze horen bijde spannende verhalen die kinderen en
volwassenen zich vaak nog goed kunnen herinneren van de zondagsschool o, neven-
dienst.
Maar het gaat om meer dan herinneren. Je iets herinneren kan volkomen vriiblijvend zijn,
terugkijken en meer niet. Gedenken is meer, het is een oproep om niet te vergeten maar
ookom ietstedoen. Om netalsSimson mee te werken aan bevrijding inGodsNaam Maar
wel op onze eigen manier. Als wijSimson en alles wat hij gedaan heelt gedenken, weten
we: zoals God zijn volk bevrijdde d.m.v. Simson. zo zal Hij het opnieuw doen, hier en nu
en in de toekomst. Want niet alleen wijgedenken, ook de God van lsra6lwiens Naam is
'lk-zal-er-ziin', gedenkt zijn mensen. En als God zijn verbond met mensen gedenkt, dan
geschiedt er heil en zegen en bevrijding.
ln deze donkere dagen aan het einde van het kerkeliik jaar gedenken we het licht dat het
zonnekind Simson heeft verspreid.
Gedenken is het thema-woord dat vandaag in de iiverse rubrieken wordt uitgewerkt.

Hanna van Dorcsen

llllllll roEucHrNG

Simsons dood, Rictneren l6:2931

Vaak is in de verhalen van het Oude Testament het doodsbericht een aanhangsel dat
volledigheidshalve lijkt te ziin to€gevoegd. ln de geschiedenis van Simson ligt dat heel
anders. Hier is het de clima,\. Vanat het begin is er naartoe gewerkt.
Nu kriigen ook de woorden van Simsons moeder uit Richteren 137 exia rcli'l. Zijzei niel
woordeliik na \a,at de engeltegen haar or'er deteverwachten zoon had gezegd. Zevoegde
iets aan de tekst toe: 'tot de dag van zijn dood zal de iongen een Nazireedr Gods zijn.'
Juist opdie dag, de dagvanzijn dood, maakt Simson nog het meest van zijn roeprng waar.
En dat niet omdat hl nu de meeste slachtoflers maak, maarveel meervanwege de plaats
waar dat gebeurt: de tempel van Dagon. Het optreden van Simson wordt teruggebracht
tot de kern van de zaak: het conflict tussen de God van lsraelen de god van de Filistijnen:
Dagon.

Aan het b€gin van dit gedeelte zetten stadworsten der Filislijnen de zaak op scherp. Nu
is het hun beurt om te rijmen: 'Onze god gal in onze hand Simson onze vijand.' ln het
Hebreeurs hoor je hier allemaal (n)oe-klanken, een heerlijke, jennende dreun. En even
later neemt iedereen die dreun over. Simson mag opdraven (het zal wel schuilelen
gan/eest zijn) om hen te vermaken. Datzelfde deed hijbl zijn bruiloft (hoofdstuk 14). Toen
was hij nog naar verstand en spierkracht duidelijk de meerdere van de leestgangers, nu
zijn de rollen omgekeerd. Door te letten op het gebruikvan hetwerkwoord 'zien' wordt dat
nog eens onderstreept. ln hoofdstuk '14-16 wordt het vier keer gebruikt met Simson als
ondeMerp en vier keer voor de Filistijnen. Aanvankelijk wordt het steeds van Simson
gezegd: Richteren 14:'1 ,2,8; Richteren 16:1 . Maar ook wat dit betreft nemen de Filistijnen
het initiatief over: 14:11, 16:5 (in de vertaling van deze twee verzen komt dat helaas niet
duidelijk tot uitdrukking), 24 en 27. Simson die zich steeds heeft laten leiden doorwat hem
voor ogen kwam is nu blind. Hiiziet niets meer...

Opnieuw leert dan de nood Simson bidden. Eerder gebeurde dat aan het eind van
hooldstuk 15, toen hij van dorst dreigde om te komen. Het gebed dat Simson nu bidt is
eerbiediger. Hij spreekt God aan zoals het een gelovige betaamt. Zijn gebed is ook
hartstochtelijker: 'Gedenk mij!'. God mag hem niet vergeten. Het klinkt als sommige
aangrijpende Psalmen, zoals Psalm 40:14-18. Daar staan woorden die zo ook door
Simson gezegd zouden kunnen zijn, want het gaat over iemand die zich omringd weet
door mensen die uit zijn op ziin leven en die zich vrolijk maken over zijn ellende. De kern
van het gebed is dat de biddervraagt ol God zich dit ookwilaantrekken en o, God dezaak
van de bidder ook tot de ziine wil maken.
ln Psalm 9:12 is dit gebed tot God om de bidder te gedenken verbonden met de waag
om wraak. Dat gebeurt ook bij Simson.

Schoo,

Looft zijn heilige Naam,
Psalm 103
Hallelujal
Psalm 150

Erc (ki ncta 0 d i enst/Zond ags school

Sr,;ztsons dood,
Richtercn 16:23-31

Ued
Gezang 298

Meditatie bii Richteren 16:23-31

Finaie
De Filistijnen hadden er gen vermeden
van wat zij zich op die dag in huis haalden
toen ze Simson via Delila aangelevetd kF--
gen in de tempel van hun god Dagon. Het
was een soort theater, kijkspel. Leedver-
maak. Met openbare teechtslellingen zijn
mensen de eeuwen doot 'vermaak'.
En zo wetd Simson de tempel binnenge-
bncht. Milton, Revius en Vondel hebbn
l]€t 'bezongen' . Revius wijdt et een gedicht
aan ondet de titel: Simsonsryl-man. Von-
del t@ft er veel wefu van gemaak met een
groot drama: Samson of tteilige wraeck.
S,mson is hel negatieve spiegel@ld van
de 'grote verlosset' - een standpunt dat
overigens velen in zijn tijd innanen. Uitue-
rig bschrijft hij de lotgevallen van Simson
inde'ketuvande Filistiien', waat deze min
ol meer verkleed als vorst zijn opwachtng
moest maken, met kettingen aan zijn ve-
ten - als en oude, weedoze dansende fut
op kermissen en lestijnen.
Vfij kunnen er ons, na zoveel eeuwen, nau-
welijks een voorstelling van maken h@
Simson zich gevoeld mel hebbn onder
de last die het nazieeercchap metzich nee
bacht. Wijwotden niet v@l gewaat van ziin
'br@p' op God tijdens zijn leven. Met
Jeremia was het in elk geval anderc ge-
ste/d. Noot,s het nazieeerschap nr-t zo-
veel achteloosheid waargenomen als door
Simson. Met een vendefta zoals Simson die
uiNoerde is de naam van God ook maar
moeiliik te vetbinden. Een enkele keer
wordt vemeld dat de'Gest van God' hem
aanmake.
Maat aan l:€t slot roept hij tot God - nog
enmaall Ut heeft l?F-m een p/aats be-
zorgd onder de geloolsgetuigen van Heb-
reedn 11 . Dan breek hij de zuilen uiteen en
vindt de dood.
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Nu iswraak iets bedenkelijks In de Bijbelwordt ervaak tegen gewaarschuwd, omdat door
mensen geoefende wraak doorgaans een spiraalvan geweld inhoudt (zie bijvoorbeeld
Lev 19:18). Het wreken van het kwade is een zaak voor God (Deut 32:35; Flom.'12:'19).
Simson legt het nu ook in Gods hand.
Als de stofwolken boven de ingestorte tempel van Dagon zijn opgetrokken en men de
balans kan opmaken van twintig jaar richterschap van Simson, komt devraag op naar de
zinvan dit haast apokalyptische geweld. Dit verhaallijkt vooralbedoeld tezijn om dewens
naar een vredevorst op te roepen, naar het delinitieve einde van het almaar voortgaande
bloedvergieten.
Maar het is zinloos om alleen maar te letten op ietswat nog komen moet. Het is ook goed
om te letten op wat er volgens het laatste vers van dit hooldstuk midden tussen die
puinhopen gebeud. Simsons lamilie komt helemaal naar Gaza om zijn lichaam op te
zoeken en thuis te brengen Een moeizame en gevaarlijke onderneming. Het getuigt van
moed en van hoop: het blijlt de moeitewaard om zo goed en zo lang mogeliik voor elkaar
te bliiven zorgen. De naam van Simson wordt niet vergeten. Dit eigenzinnige en snel
ontulambare 'zonnekind' mag in herinnering bliiven als een teken van hoop op Gods licht
in het duister.

Klaas Spronk
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Laatste zondag van het kerkelijk jaar, Christos Kurios

Dit is de laatste zondag v6r de advent. Dat zal lang niet iedereen sven veeldoen, alwas
het maar omdat, naar het gevoelvan velen, advent pas begint als Sinterklaas weer naar
Spanje is teruggekeerd.
Het is de laatste zondag van het kerkelijk jaar, maar wanneer het kerkelijk Far precies
begint en eindigt is geen uitgemaakte zaak. Het koningschap van Christus vieren we
tenslotte elke zondag en beproer'en we elke dag.
Voor een goed verstaan van de lezing van Richteren 16:23-31, onze hootdlezing van
vandaag over de dood van Simson, is het misschien wel aardig om ervan doordrongen
te zijn dat dk zomaar een doodgewone winderige en ongetwiileld regenachtige zondag
is. Dat liikt te passen bij de dood van deze richter in de dagen dat er geen koning was in
lsra6l. Er is geen enkele aanleiding om triomlgevoelens te gaan cultiveren biizo'n dood.
De chaos en verwoesting bij Simsons heengaan, doen denken aan de eindtijdproletieCn
in de voorgestelde sr'angelielezing, Lucas 21:5'19. De verzen '1 tot 4 van datzellde
hooldstuk kunnen misschien ook worden gelezen, het kan aardig zijn een verband te
leggen tussen de twee kleine penningenvan de weduwe en alde leeftochtdieSimson nog
bezat.
De psalm van de zondag, Psalm 50lijkt dit grote thema in vers 1 

'1 ook aan te snijden. Vers
1, 3, 8 en 1'1 kunnen als introltus worden gezongen.

Het zondagslied, Gezang 298, zalmetzijn beeldspraak van 'ten laatsten kamp gereed'en
'bazuingeschal'welom wat uitleg vragen. Dat liedvindt zijn plaats tussen o, nade lezingen
Alswe toch de bazuinenhobbel hebben genomen is het de moeite Gezang 300 als slotlied
te laten zingen.
Een loflied vinden we in Gezang 111 ol 112, liederen die ook passen bii het'Christus is
koning' karaktervan deze dag. Devoor ons levenvaak ongemakkeliike consequenties van
dat belijden en de twijlels en angsten die daarbij horen moeten we dan &k laten klinken.
bijvoorbeeld met Gezang 484.

Kind en Zondag - NZV

Arnold Renkema

zondag 26 november '1 995

]lll DE GEMEENTE vrERr

lnl€iding
Het is vandaag de laatste zondag van het
kerkelijkjaar We gedenken vandaag men,
sen die we het afgelopen jaar moesten
verliezen. t-J heeft bii binnenkomst een
strook papiergekregen. Daarop mag u een
naam schrijven van iemand die u wilt ge-
denken, iemand veMeg of djchtbij.

lntochtspsalm
Psalm 50:'1,3,8 en 11

Kyri6
Dit kyrie kan worden voorgelezen, maar
ook worden gezongen, zie brorvermelding
onder het gloria. Wanneer de tekst wordt
voorgelezen, kan het lvrid worden uitge-
sproken door een kind en het gloria door
een volwassene.

Kyrid eleison
Heer wij roepen om erbarmen:

zieken, vluchtelingen, armen.
Mensen zijn in nood,
machten van de dood heersen
en de schepping lijdt
zuchtend om barmhartigheid

Gloria
Gloria in excelsis
Heer, wij zingen van uw glorie,
want uw koningsheerschappii
maakt de schepping nieuw en vrij.
En wij mensen mogen horen
dat wii allen zijn geboren
in uw komend koninkrijk.

uit: Het eercte toek lEet Gercsis, lied 28, Nar-
,atio

Met de kinderen in d€ kerk
Wat doe ie als je iets of iemand 'gedenkt'.
Je kunt samen opnoemen waarom iets of
iemand zo bijzonder was. Ol een lied zin-
gen dat iemand heel mooi vond. Ol een
verhaal schrijven. Ol een kaars aansteken
en iemands naam zeggen.
Vandaag vertellen we voor de laatste keer
over Simson Omdat het de laatste keer rs,

denken we nog eens terug aan alle bijzon-
dere dingen die hijheeft gedaan. Zullenwe
samen wat van die dingen die we ons
herinneren opnoemen?

Mst dB kinderen in d6 eigen ruirnte
We beginnen met het verhaal naar Richte-
Ien 16. zie hiervoor de rubrieken voor de
jongere en oudere kinderen. Hierna kunt u
aan de slag met de verwerkingssuggesties
uit beide rubrieken ol met het werkblad uit
'Zondags gaan we naar de kerk', waarop u
een getekende terugblik vindt op Simsons
leven.

Eersts l€zing
Richteren '16:23-31

lees verder op pag. 32
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