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van de uanvaarding is het punt. De handelwijze binnen hct godsdicnsrig jodendom
van die dagen is orngekeerd. Bij zonden regen rnedernensen moet de zondaar eerst
gcnoegdocning doen tcgenover die ander, wil er sprake zijn van vergeving. Men
denke aan wat Strack-Billerbeck (Kommellfar ::'UnJNeuen Testament «us Talmud
lind Midrasch, Zweiter Band. 248) uaar aanleiding van Lucas 18: 14 schrijft: 'Wenn
es aber schon vorn Vcrsohnungstag galt. dass er Sunden gegcn andre Mcnschen erst
nach deren Versohnung und Bcfriedigung silhne. so gall das vollends van der Busze,
deren Suhnkraft hinter der des Versohnungsrages wesentlich zunickstand'. Tcgcn
die achtergrond is de scherpe afwijzing te plaatsen: Hij is bij een zondig mens bin-
nengegaan, om zijn intrek te nernen, dat wil zeggen om re overnachten.

Vel's 8 Verschillende cornmentaren zien dit vers als ccn (larere) invoegiug, die
de dicrie van het voorgaande eerder afzwakr dan versterkt. Vcrzwakt het vers niet
het onvoorwaardclijke van Jezus' aanvaarding? Naar ons inzicht hoeven we het zo
nicr te lezen, Zachcus legi len aanhoren van de mopperende inwoncrs van Jericho
een gelofte af. Daarin doet hij 'meer dan het gewonc ' (Mat. 5:20 en 47vv.). De helft
van zijn bezir aan de armen, dat is veel meer dan de (uirleg van de) Tora vraagt. Die
spreekt van een schadcvcrgoeding van een vijfde deel in plaats van een vicrvoudige
vergoeding. Oat laatste gold aileen bij veediefstal: Leviticus 6: Ivv .. mel name vcrs 5.
en Exodus 22: I vv. Mel deze handclwijze van Zacheus wordt duidelijk hoe hij los is
uir de binding van bezit en macht, als wijzen van bestaansverzckering. Hij 'is' niet
meer wat hij 'heeft'. Tc\ens is zijn eenzaamheid doorbroken; bij declt in het verbond.
Oat blijkt uir zijn belofte hc! belang van de afgepersten Cll van de armen te zuHell
zoeken.

Vers 8-9 Beide uitsprakcn van Zacheus en van Jews gelden ook als anlwoord
op het gemllmlureer van de schare. 'Heden' - semeron. vergelijk vers 5 - is aall dil
buis redding = sOleria. vergelijk Lucas 2: lO, geschonken. Ook deze is cen zoon van
Abraham: vergelijk ook Lucas 13: 16. en ook 16:22,23.24. We mogen hicrin zowel
belofte horen als ook bestemruing. Het is onmogelijk dal iemand die bij het vcrbond
van God meL Abraham hoort niet rot zijnfhaar bcstemming 7.OU kunnen of mogcn
kOJl1cn.Maar bij JelllS komen z.ij op verrassende wijze tot bun bestemming.

Vel'S 10 Hier horen we de echo van Ezech.iel 34. De Zoon des mensen is de
Herder voor de verloren schnpen van het buis 15raels. En daarin is Hij andcrs dan de
godsdienstigc Iciders van heL huis lsraels op dat moment.

Aamvijzil'lRell vaal' de prediking Bij gedeelren als deze moelen we ons ervan bcwust
zijn dat hel verhaal ()verbekend is. Om zo Ie zeggen, aan de uitleg sec valr weinig
'eer te behalen·. Het draail cr in hoge mate om dal de prediker een duidelijke visie
heeft op de theologisch-bermencutische mogelijkhedeo van het gedeelte. Een goede
mogelijkbeid is de preek bomiletisch op te bouwen vanuitbel mOlier van de verloren-
heid in de zin van 'vervreemding'.

I'. Zacheus i vervreemd van zichzelf. van zijn medemenscn. van zijn wonels.
van zijn bestemming. Hicr kan veel exegetisch materiaal verwerkl worden van vers
1-4.

2". JeZlls doorbreekt de gesloten cirkel. Hij bCloont zieh de Herder van Eze-
chiel 34. Hij doeL dat door bel verrassende te doen: Hij weegt ZaebeOs niet, zet hem
niet vast op zijn vcdeden. maar aanvaardt hem, onvoorwaardelijk.
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3<.De reaetie van de ornstandcrs als contra-punt kunnen we dan stcrk uitwerken.
vanwcge het hoge herkenbaarheidsgehalte. 'Eens een 'SB-cr. ahijd een SB-er. tot
je kinderen toe. Een godsdienstig stel el dar weegt mensen in plaat van aanvaardt.
I' enerzijds erg burgerlijk. anderzijds kcihard.

4<. Verwondering en blijdschap zijn kenmerken van waar geloof.

ZONDAG 9 MAART Richteren 13:5

Hij zal een begin maken mel de verlossing
van Israel.;

Schriftlezingen: Richteren 13: Maueiis 2: J 9-3:3

Het eigenc van de zondag Op de eerste drie zondagen van de tijd voor Pasen staan een aanral
verhalen over Simson centraal. Medc door deze tijd van her kerkelijk juar dringt zich een verge-
lijking mCI Jezus Christus op. In de geschiedenis van de uitleg wordi Simson vaak beschouwd
uls een voorafschaduwing en soms als een tegenhanger van Jczus Chrisms. Maar cera rnoeten
natuurlijk de mooie maar ook mocilijkc vertcllingen uit bet Oude Testament lOt hun recbt
komen. Ze helpen ons bij de bczinning op de manier WaaT0P God mensen in dienst necmr en
op de vragcn naar menselijke rnacht en de grenzen daarvan. 001; dar past in de \'oorbereiding
op Pasen.

DeLe zoodag beginlleo we Illcr het verhaal van Simsons geboorte en de aankondiging
daarvao. I aast de verhalen uit Richteren i~ Meed., een pa!>sage gekozen uir bet evangelic mel
de meeSle verwijLingen naar hel Dude Testamelll. namelijk dat ,'an Maneus. We beginnen
mel het gedeetlc dat vcrrclt van de gcbeunenissen oa de ,'Iuchl naar Egyple. omdat Jczus bier
lI;ldrukkclijk ·i'lazoreeer· genoemd wordl. Dat heeft verband met Nazarct maar ook Illel hel
:-.tazireeerschap 7.oals \~e dat onder meer kconen van Simson.

Uederen Psalm 8 (vanwege hel overbruggen ,·an de tegenstelling tussen de grolc God en
de kleine mens. net zoals in Ri. 13): 91 (vanwege de naam van deze zondag: lnvocabil. ontleend
:tan deze Psalm): Genng 9 en 66 (Iolliedercn van mocders): 67 (Iomed bij de geboorte van ceo
\'erlo~ser): 129: 162: 313 (iicderen over Lichl en ron. vanwege de naam Simson).

tiel eigelle "011 de dieflsl Hel gaat in Richtcren 13 o'er hct wonderlijl;e ,·an de onlmoe-
ling mel God. In de liturgie Lijn er a1lerlei momelllcn waarin we die ontrooeting 001, weken of
,vmboliseren (mel name bij de sacrameOlen). Men 7.0U er op sommige momenten op kunnen
\~ijzcn dar zo·n ommoenng allerminSI vanLelfsprekend is.

Geraadpleegde lilcramllr De hier genocmdc lileratuur is gebruikl voor aile drie 7ondagen.
Hen!' Abma. Projelie ell poe;;ie: Verhalellllil hel baek Ridllerefl, Kampen 1989: l'iek Schu-
man. Verbollden I'oor hellen!n. Delft 1988, 111-122; H. de Jong. Ilroiil. de Fiiillijllell OI·U It!
Bijbelle:illg /111'1 de gemeeflle Ol'cr de richler Si1ll501l. Kampen 1992: ScIJrijt 151 (maart 199~):
Lhemanummer over Simson. Speciaal ovcr Richteren 13: Willien van Wieringen, '''Wcr ... iih.
dciJl Name. biueT Ein erster Versuch. mit der Fmu ohne Nanlen au~ Ricbter 13 Bekanntschaft
LU machen·. in: J.W. D)k e.:t. Ced.). Ullless SOllie aile Guide Me ._. (Festschrift ror Karel A.
Dellrioo: Amsterdamse Cahiers voor de Exegese yan de Bijbel en Lijn Tradities. Supplement
~). Maastricht 2001. 95-105.

Uitleg He! loom de moeile om het ,·erhaal in zijn context te lezen. Dal is direct al
duidelijk ab je lel op de overgang vanaf hel vorige hoofd tuk. De daar genoemde
'kleine' riehters hadden allemaal een grOle k.inderschaar. De Idnderloosheid "an
Manoaeh en zijn vrOllw vall daarmee des lemeer op. Zij zijn niet in tel. Daar komi
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nog bij dat zc horen bij ccn stum zonder aanzien. Dan. die slechts met de grootvre
moeite a I.!,laarsre een stukje van her beloofdc land lOU krijgen. De verhouding met de
andere starnmen is ook ullerrninst hartelijk. Kijk maar naar de bedenkclijkc rol van
Juda in hoofdstuk 15: onder druk van de Filistijnen leveren de Judeeers Simson uit.

Leuen we op het grotere geheel. dan verdient de aankondiging van de engel
in vers 5 de aanducht: Simson "zal een begin rnaken met de vcrlossing van israel
uit de rnacht van de Filistijncn'. Degene die ccht cen einde wist tc maken aan de
Filistijnse ovcrhcer ing was koning David. De verhalen over Simson wijzcn ook
op andere maniercn al vooruit naar de geschiedenis van de koningen. let zoal-, de
eerste koning. Saul. wordt hij gegrepen door Gods geesr en weet hij daar niet altijd
even goed mec om tc gaan. et zeals de laarstc koning. Jojachin. wordt hij gevangen
genomcn en worden hem de ogen uitgestoken.

Vergelekcn mCI dc andcrc verhalen over Simson (Ri. 14-16) "an men Richie-
ren IJ meer 'theologisch' noemen. Aileen hier komi God nadrukkelijk ter sprake.
Hij grijpt in cn geeft zijn geest. In het vcrvolg lczen we wat Sim on daarmee doer en
dan blijkt dat hij cr tumelijk goddeloos mee omgaar. Slechts als hij cr zelf niet mecr
uitkomt, vraugt hij Mar God.

De goede vcr~taandcr (die bekend is met heel de Simsoncyclus) vernecml in dil
eeme hoofdslUk cen aanlal onhcilspel1endc signalen. God maakl bier weI op bijLon-
dere wijze een nicuw begin met zijn volk. maar hct is de vraag hoe lang het goed zal
guano Dat vinden we bijvoorbecld terug in het gebruik van hct woord 'vcr1cllen' I
'bckend maken' in de vcrzcn 6 en 10. Hier gaal hel over de cOll1municatie tusscn dc
engel en de vroUW. Latcr over de gesprekken russell Simson en zijn ollder~. lussen
Simson en zijn bruid en LU~~enSimson en Delila. Er worden geheimen vertdd en
verraden. In de gesprckken wordl steeds meer de verwijdering tussen mensen zicht-
baar.

Als de vrouw aan Manoach de boodschap van de engel doorgeeft dal de jongcn
vanaf de moederschoot ccn Nazircecr lal zijn, voegt zij daar volgens ver~ 7 aan loe:
'tOl de dag van zijn dood'. Oat onderstrcepi nog eens her ujtzonderlijke. want de
gclofle van hel Nazlreeerschap werd volgens Numeri 6 normaal gesproken slechl
voor een lijdclijkc periode gedaan. Wie de geschiedeni. van Simson kcnt. WCCI dal
zijn dood ook het 'hooglcpunt' van lijn optreden a1s :\'azireeer betekent en dal /ijn
dood een reehlslrcck, ge\ olg i~ van hct feit dar bij lijn gebeim dm hij deelde metlijn
moeder prijs gaf aan cen andere' rouw.

Vergelekcn met cerdere verhalen over richlers vall op dat God zijn volk onge-
vraagd Ie hulp komI. Ecrdcr was steeds te lezen dat men in nood tOt God riep. ulijkl
hel crop dm men tieh hecft nccrgclegd bij de feiten. Er is de nodige overredingskracht
van de engcl voor nodig om Manoach le doen beseffeo dat God zijn volk nag niet
vergeten is.

De naam Man03ch is vcrwant aan hel Hebreeuwse woord voor ·mst'. Hij doet
zijn naam echler niet veel eer aan. Hij rcageert onzeker en angslig. Zijn vrouw wordt
niel bij name genoemd en krijgr daarmce aan het begin van hct verhaal een tweede-
rangs positie. Guandewcg blijkt zij echler degene tc zijn die nuchler en opcn op de
juiste manier reageerl. Andcrs dan haar man weet zij op hel moment dat dc engel 7.ijn
bovenllaruurlijkc aard opcnbaart haar rust te bewaren. Treffend is het dat juist zij <Ian
het slot ha<l..zoollzijn naam geefl. Die naam, Simson. is vcrwant aan het Hebreeuwse
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,,"oord voor 'zon". Men vertaalt de naam wei met 'lonnetje' of 'kind van de zon'.
Hci is gecn gewone naam voor een lsraelict en cr "leefL iets bedenkclijks aan. Ze
woonden vlak bij de plaats Bel Sernes .: huis \ an de zon'. Dar verwijst naar cen zon-
nelempel. Binnen de verhalen, an Richrcrcn 13- I 6 \\ ijSl hct echtcr eerder vooruit
naar de ''TOUW die veraniwoordclijk i~ voor het feit dat het licht in zijn ogen gedoofd
Lal worden: Delila. de vrouw 'van de nacht.

.I,(IIlIl'ij:::inl(ell voor de prediking I. Hct vcrhaal over het nieuw e begin dar God via
Sim~on maakt en over Simson die een begin zal maken mel de vcrlossing van de
onderdrukking biedt goede aanknopingspunten voor de bezinning op her begin van
de tijd voor Pasen. Juist aan het begin worden nogal ccns 7\\ are. principiele woorden
gesproken. Dc vraag komi op hoe de uitwcrk ing daarv an in dc praktijk zal zijn. Er
~il ook veel onheilspcllends in het verhaal. Oat lijkt reali ti cher. Of durven wij ook
te wachten op eeo goddelijke. heilzame inbrcuk in 00 bcstaan?

2. Vergeleken met de hoofdsrukken 14-16 komt God in Richteren 13 heel veel ter
sprakc. In de harde confromaric met de wcrkclijkhcid daaroa is God verdreven naar
de rand. Dar ziet men ook al bij Manoach: zodra duidelijk \\Ordl dat hij met God te
makeo beef!. weet hij z.ich geen raad mcer. Daar Maal dc open cn \eel meer natuur-
lijke omgang vande vrou\\' mel de engcltegcnover. Blijkbaar is hel ook mogelijk om
in aile nuchterbeid God Ie ontmoetcn en door Hcm in diensl te wordcn genomen.

3. De vrouw mag geen naam hebben. Toch wordt juist lij tol lwee keer toe
aangesproken. Oat gebeun door de engel die te hoog i' om door ccn meos bij n~mc
!!cnoemd te worden. Zo onlStaal er een opmerkelijk amenspeJ: de hogc God kle t
~oor degene die laag gerang. chikt is. Juist aan hel begin van cen verhaal over cen
krachlig mens geeft dat te dcnken. Men kan zich vcrkijken op mensclijke mach!.

4. In Matteu 2:23 wordl Jezu,,' azoreeer' gcnoemd. De evangelist verbindt die
titel met de plaats waar Jozef mel vrouw en kind gaan wonen: Nazaret Hij lie! bet
ook als een \'ervulling van 'helgeen door de profelen gesproken is'. Het lijkl erop
abof hjj hier gedachl heeft ilan wal \er1eld i~ in de Vroege Profelen over Simson. In
de uitgave van de Griekse h!ksl door ~eslle/Aland \\ordl in de kanllijn verwezen naar
Richtercn 13:5 en 16: 17. V at Jezus hier mel Sim,on \ erbindl. is het feit dat Hij vanaf
de geboorte aangewezen is als \erlo"er. Opmer"elijk book dOltin hct nu volgende
,erhaal in hel e~angelie veneld wordt dm Jc/u, de Gee I krijgl. net als Simson. en
e"eneens op het moment dat Hij als \ olwa.-;'cne aan lijn \\ erk begin!.

5. Hel verhaal van Ricbtercn 13 heeft Rembrandt ge'in~pireerd tOI een aantal
el~en en mogelijk lot een schilderij (cen \\erk ovcr dal thema wordt doorgaans aan
cen leerling toegcschreveo). Hij blijkl vooral gegrcpen te lijn door het moment dat
de cngel 2-ijn ware identileil loont waarbij hij 111 dc \ lam \ an her altaar opstijgt naar
de hemel. HCI is eeo lhematiek dit! vcel men cn aan prcckl: iemand die jc eersr ruet
als LOdanig herkende blijkr opeens ecn engel Ie lijn. Vaak wordl dit verbonden mel
verhalen van een onverwachle redding. Daar kan men heel verschiJlend op reage-
ren. Men bedenke wei dat dit voor mensen die van l.ulke crvaringen vertcllen heel
gevoelig kan liggen. In ieder geval kunncn wc van de Illoeder van Sim on leren dal
de beste houding hierbij is: mCI de beide benen op dc grond en blijmocdig. in 'bJijde
verwachting', inhaken op het onvcrwachlc niclIwc begin.
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Ets \"111 Rembrandt

ZONDAG 16 MAART Rich rcren l6: 3

Tc middcrnacht slOnd hij op, greep de deuren
van de stadspOOrl ell de bcide po~ten. rukte
le met l,rrendel en aI los ...

Schriftle:.illl(l'l/: Richteren 16:1-3: tvlalleiis 16: 13-23

H:.'l'ig('"~ l:lIlIde :O/~dag Deze twecdc londag in de vcertigdagellrijd noem! men nn:1I Psalm
2~.6 R~I1lIlIl,cere: ·Gedenl.. (uw barmhartigheicl. He~r, Hel verhaal o"er Sim,on die men
plObecrl op !e slulten 10 de stad Ga7t1 slui! mooi aan hiJ' he! beoin "In die P"llm 'LOt' .... I' ... . -=' ~"H.'" en mlln
vIJanc e~ nl~1 ovcr 1n1JJUlchen', Die vijunclcn leren steeds betcr inzien me! wic I-C te makcn
hC~bcll :n Simson, Oat 1Scen Ihe,ma dm gocd ~a~t in deze lijd van het kcrkclijk juar. Vandallr
ook cle kCUlC voor he! gedcelte Utt he! cl1angehe over de discipelcn. Simon Petrus voorop d'c
111elvullell en OpStaUllJews !eren belijdcn fib de Christus. . I
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i.iederen Psalm T1 (ccn hed lim 51m,00 op hetlijf geschreven hjkt: lie Drewermann 1997.
:!~ I. 60:4 (ab lied over Sim-on- opircdcn .I." een nome heldendaadj: Gczang 120 (over de
zon. wuarnaar ook Simsons naarn \Cf\\JJ,I.cn de poonem: 147:6 (OPI1lCU\\over ecn poon).

Gt'rlloul'leel!de literotuur Zre nJ:b1 hcrgeen bij de \ orige 7ondag. I~ genocmd ook
I: Drewermann. Een eigen U't'I(. Overweuineen bij do! boe/..pn Ewdlt, WI ('II fIIt'1 Richteren,
7oc!~rmr!er 1997: L. Goosen. \on Abraham WI Zacharia: Th(,"IlI'~ uit htl Oude reUWIIl'fII in
rrlieie, beeldende kllllSl.ljlerlllllllr.IIII1:It·~ en theater, Nijmegen 1990: K. Spronk, 'Vrouwen co
~Im~on: Enkele oprnerkingen over de fcrmni-tische uitleg van Richtercn 13-16'. Gerejonlleerd
TII<·II/(l8i~dl Tijdschrift 101 (2001).11-21.

Uitleg \Vie Riehteren I~-15 naast Richteren 16 legi zict dat dcze twce gedcelten
volledig parallel zijn opgebouwd: Simson ziet een vrouw en \\ il haar lot de zijne
mukcn. een vrouw probeert Simson zijn geheim te orulokkcn. Simson verwecrt zich
met grof geweld regen de Filisiijnen. Simson wordt gebonden maar vcrslaar vervol-
g.:n" loch de ccrste keer duizcnd en de rwecde keer dricduizend Filistijnen. het eindigt
to hoofdstuk 15 mer Simson die op tcrven na dood is en in hoofdviuk 16 met zijn
daadwerkelijke dood.

Hct begint er dus mee dat Sirn on een HOUI\ ziet en voor haar vall. In hoofd-
<tuk 14 gaat hij nog omzichtig re wcrk. Hij betrekt zijn ouders erbij en hij wensr de
rclatie te bestendigen via een huwelijk. Dat pakt echter niet goed uit. De Filistijncn
ziucn hem dwars, De twecdc keer wacht hij niet af, Dar hoeft ook niei. want de
I rouw is een hoer. De Fili tijncn den ken er opnieuw hun voordccl mee te kunnen
doen, maar ze hcbben dczc keer hct nakijken. Simson laat zich niet vangen. Er wordr
III rcgenstelling tot de ecrdcre confrontatie geen woord ge\\ i scld. De relaties zijn er
met beter op gewordcn .

De gebcunenisscn spelen zich 's nachts at. De Filistijncn wachicn op de dage-
raad. maar dan is alles al achier de rug. Door dcze tijdsaanduidingen wordt al gezin-
vpeeld op de komende gebcuncni sen: Simson. her 'kind "an de 70n·. zal het licln
In de ogen worden gedoofd door roedoen van Delila. de 'vrouw van de nacht. Daar
'laat tegenover dar de afbraak van de Filistijnse bouv vwerken door Simson dan ook
grondiger zal zijn.

De poon is het symbool van de zckerheid. Daarachrer voclt men zich vcilig, Wie
de plauegrond I'an steden Uil deze tijd besrudecn ziet dat juiSI aan de eon~truelie van
de poorl en de aansluilende stukl..cn Illuur veel aandachl werd bestecd. Yaak wcrd
daar over bet 10l van de (belcgcrde) stad beslisl. De keerzijde \\Ia~ dat men bij eell
g~!>loten poort oiet ongezicn dc SHldkon \erlaten. We kcnnen die situatie ook Uil bet
Icrhaal in Jozua 2 over de Icr. pieders die in Jericho opgeslotcn lilteo. ook bij ceo
hocr. Silmon heefl geen vrouw nodig om hcm beimelijl.. de stad Uil te helpcn. Hij doct
bepaald ook niet stiekem. Aehteraf Lullen we mocteD \'ast~tcllcn dat de sjouwpanij
naar de top \an de berg lenerlijl.. en figuurlijk het hoogrcpunt \an Sim,on als macb-
IIge held was. Hiema gaat het nel bergafwaart'> en zal cen nou\\ hem te macbtig
blijkcn.

Hebron staal voor het han van bract. Terwijl de starn Dan. waartoe Sim!>on
behoort. niet eeht rOI de kern gerekend kao worden. laat de localic van dit sterke
~taaltje 7ien dar het hier allcrminSI om een randgebeuren gaal. lIebron is de tad
waar het begon met Abraham. Daar verwicrf hij het ecrste ~tul.. cigen grond om er
lijn vrouw Sara te begraven (Gen. 23). Hel is een plek dic - heel ecrvol - Kaleb in
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bezit krijgt (Ri. 1:20) en de plaats waar David koning wordt over hecl lsrael (2 Sam.
5: 1-3). Zo verwijsi Simson daad naar de dcfiniricve veri os ina uit de macht van de
Filistijncn. -

AC/IIII'U=!llgell voor de prediking I. Door schade en schande wordt ccn mens \\ijs.
zo mag je hopcn. Simson heeft ~o zijn ervaringen in de orngang met de Filistijnen en
hun vrouwen opgedaan en hccft daar zijn conclusics uir gcrrokken. Oat leidt nu tot
sucres. Hij lijkt. dus \\ ijzer II.: zijn geworden. Het feit echter dat hij zich nog steeds
domweg I~a~ leiden door wat hem voor ogen komt geeft aan dar hij war hem zelf
betreft. WClIlIg heeft ge.l~erd. Jezelf verandereo is niet makkelijk. zekcr wannecr je
rnachtig en onafhankclijk bent (of lijkr te zijo).

1. Her contrast tusscn her begin van Richreren 16 co her slot is groot. Daar liut
een parallel met her aangegcvcn gedeelte uit het ev anselie. Petrus zier in wic Jet~!.
i~ en stijgt danrmee als het ware tot groie boogie. Al ~nel valt hij daarna weer van
dit voctxtuk a~. Hct inzicht in de ware aard der dingen is niet voor eens en altijd rc
verwerven. Wic d'lI door aanvunkelijk succes vergeet kan pijnlijke fouten maken,

3. In de gcxchiedcni van de uitleg wordt verband gclegd iussen Simson die de
poorten van Gaza wegnceml en Jews die de poort van de dodenrijk doorbreckt. In
ollde prenren ZiCI men det..: wferclen vaak samen afgebeeld mel d~larnan~1 dan ook
n~g een weergave van het verhaal va,n Jona en. de vis (Abma 1989. 129. 132: Goosen
I ~90.223). Dc parallel W'>Scn Jews Opstandll1g en hel verhaal van JOlla kennen we
tlit hel N icuwe T~~Hlmcnt (Mat. 12:40). De reJtuie met Simson is later gelegd. maar
wei g?ed .~e b..:grtJpen .legen de achtergrond van de in bet oude Nabije Oosten vrij
gebrulkellJke YQ()Nclltng van hel dodenrijk al eeo ommuurde ~tad.

4. Dc stild wanrin men lit opgesloten lal voor sommige mensen een beeld lijn
voor de toeslUnd \~aarin lij Lich bev.inden. Het sluit aan bij zegswijLen zoals 'Iegen
een Olllllr opl~pen . Een men:, kan llCh opgeslolen v<>elen. geen uitweg vinden. Hel
~e.rhaal Y.;~nSImson LOU dan de hoop op eeo doorbraak kunnen symbolisercn. Hel
fell dat hlJ de poorlen wegdraagt naar Hebron kao men duiden als het docl van die
doorbraak. Men bred.! met lOmaar in hel wilde weg los. Ab hel goed is. gaUl men
001; o? \\cg naar ecn IInvol doel. Bij Simson is dal Hebron. Daar liggen d~ \"ortels
VIIll.zIJ.n volk~)" \erbond,partner van God. Men ZOli kunnen zeggen dal een goede
beLII1~lI1g op lemand~ herk()m~t kan bijdrageo aan be\'rijdin!! uit ccn benall\\ende
Slluatl<! \"aarin hijlzij verleild i:, geraakt. ~

5. D.r~wcrmann legt als p ycho-lherapeut in 7.ijn prekeo over Simson de nadruk
~)P het fell dat een \ erstOorde relatie met ouders grote gevolgen kan hebben voor
~em.ands gedrag. 0.01. de moei7llme relutie met andere \TOUWen dan 7ijn moeder i
IIltn.gerend. Over dll ~Oort therna':, is in het algemeen veel nUllig:. Ie melden. Niel nile
poglllgen om dit Ie "crbinden mel de ~erhalen over Simson zijn e\'en gcslaagd (7ic
Spronk 200 I). Op grond van de lezing van Richteren 16: 1-3 in zijn verband kan men
wei opmerk~n dm Sim~on cr na zijn teleurSleUende ervaringen voor lijkt Ie kiel.cn
om steeds Illlnder IC com1l1l1niceren met zijn ouders en met andere mensen om hem
heen. Hoe gerechtvaardigd 7ijllllrgwaan ook moge zijn, zo'n manier van leven loopt
spaak.
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ZONDAG23MAART Richteren 16:28

... mel een \\ raak v oor mijn beide ogen ...

Sthrijtle:;illgell: Richteren /6:15-3/: Matteiis / :21-35: Romeinen 12:8-21

Het eigene \'all de zondag Deze derde zondag in de vcerugdagenujd noeun men 'Oculi'
f 'ogen ') naar Psalm 15: 15: .MJJn ogen zijn bestendig op de Here' Oat slun goed aan blJ datgene
"at in heel deze tijd \001 Pasen de sfeer bepaah: we zien uit naar de verlossing door God io
}elU' Chrisms. "ani zelf kunnen \\C ons nict bevrijdcn, Door hel verhaal van Simson wordt
dit op scberp gezer, Tegelijkertijd is voorzichughcrd geboJen. De woordspelletjes liggcn voor
het grijpen. maar men kan niet zomaar on, uirzren naar de vertcssing verbinden met Simsons
t>liodheid. 'og meer moei men oppavsen voor bet trckken "an cen directc lijn uissen Simson,
Jood en het srerven van JeZU5.

Liederen Psalm 25: verder s en 99 vanwcge her therna v.m de 'Hank: -«l (dat alvecn gebed
\.10 Simson gelezen of gezongen kan \\ orden): Gczang -172en 481.

Gebeden Vanwcge de gcwelddadigheid in Richtercn 16 i~het passend om zcker ook in de
gebcden aandacht te hebben voor de stachtoffers '(III ge\\ eld, Ook j, dit ccn moment OID bij al
het spreken over Lien en blind zijllle laten merlen d31 \\e niel \\ illen \ergelen dal er mensen
LJjn die in dezeo hUll problemen en handicaps hebbcn.

Geraadpleegde hler{llllllT Zie naa.." de bij 9 en 16 mann gCllocmde litccatuue 001> J. Keu-
ning. ·Dclila. de \'roUW van de n:lchl·. in: J. Siebert-llomme, (cd.). De \ rOil" Will de IItlch, ell

andere n!rhalell Itil de bijbel. Zoetermccr 1998. -15,59: K Spronk. 'Sam,on as Ihe Suffering
Serva01: Some Remarks on a Painting by Lo\ i, Corinth'. in: F. P(lqma C.3. (cd.) The Ne.'..
Things: Esdwlology ill Old Te~/{lJIlem Pruphen (Festschrift H. Leenc: Am'terdrunse Cahicrs
'oor de Segese van de Bijbcll,ijn traditie~. Supplement 3). ~13astnchl 2002. :!19-22.t.

VI/leg Vanaf hoofd.sruk I~ is het werkwoord 'licn' van centrale betekenis. Om le
beginnen gaar bet om Sim.son. Hij ziet een \fOU\\' en laat zich vervolgeos Jcidendoor
de indrok die dat maukl (14: 1.2.8: 16: I). Ook van de Fili~tijnen wordt herhaaldelijk
\crtcld dat zij zien. Zij Ieuen op Simson en nemen \ ervolgens hun maatrcgelen. Eerst
probereD zij bern in te kapselen door dcrtig metgezellen aan hem le koppeleD (I~: II).
\'olgen 16:5 vragen zij aan Delila om hel 'inzich" in lijn geheim Ie bemachligen.
\h dat gelukr i.s. zien zij Simson nog slecht!> als overwonnene (16:24) eo kijken ze op

hem Deer (16:27). Hel is naruurlijk ook heel \Hang dat Simson die Lich eer t door zijn
ogen liel !eideo. eindigr als blinde. Dal ,) mboli eert de teloorgang van Lijo macbt.

Delila is de legeohanger van de moeder van Sim on. De gebellrtenissen uit
hooftlstuk 13 worden in hoofdsluk 16 omge),.eerd. Aan de moeder van Sim on wordl
het gebeiro van zijn roeping en de bron van zijn kracht meegedeeld. Dal gebcurt
in fasen. De ouder:. vao Simson moelen nog \\ennen aan hel idee. De moeder \an
Simson blijfi oaamloos in hel verhaa!. maar Lij geeft wcl cen naam aan haar 2000.

Die naam staat rccht tegeno cr de naam van de enigc \ rou\\' in het \Oerhaal die zelf
ook met name wordl genoemd. Dc naam Delila i \erwant aan het Hebreeuw e
woord voor 'nachl', terwijl de naam Sim~on \'Crwij:'l naar de zon. Delila weer
_ eveneens in fasen - ook achIer hel geheim te komen. Zij neemt de plaats io van
Simsons moeder. Dat wordt helemaal duiddijk op hCI moment dat zij Simson laut
in~lapen op haar knieeo. Oat i. geen hOllding van minnaars maar ecrder vaD een
Illoeder mel baar kind.
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In vers 19 III:lal veelzeggcnd dar Delila Simson in haar macht 'bcgon ' re krijgcn,
Dat herinncrt aUII de belofte gedaan aan imsons moeder dat hij ecn begin zou maken
mer de verlossing van lsrael. 1 u Simson zijn geheim heeft verradcn wordt duidelijk
dUI hct einde van die vcrlossing voorlopig nog niet in zicht is.

Het haar is ecn bij veel volkercn bekcnd syrnbool van de mcnselijkc rnacht. Ook
in onze culruur wordt door velen lang haar bij mannen geassociccrd rnet kracht. Dat
heeft van oorsprong rc rnaken met de groeikrachi van het haar, Her gebeurde wei
dat men haaroffcrs bracht aan de dodcn. Daarmcc zouden ze iets rneekrijgen van de
levenskrachr die in hct dodenrijk node \\ ordt gernist. De vcrtcller \ an de verhalen van
Simson is terughoudend war betreft de koppeling van Simson haar aan zijo kracht.
Zijn haar syrnboliseert weliswaar zijn bij/ondere roeping. maar nergens staat mel
LOWe! woorden dal zijn kracht ill zijn haur 7ir, Aan bet slot van het verhaal wordt
00)... duidelijk dar de kracht van Simson loch in de eerste plaars Gods gave is.

In vers 24 wordt ondcrstreept dar we in de confrontarie tusscn Simson en de
Filisiijnen te maken hebben met een godcn trijd. De Filistijnen danken nadrukkelijk
hun god voor de overwinning op Simson, Zij zijn cen in hun dank aan Dagon. Lei
op het vijf keer hcrhaalde 'ODS 1 onze in dil vers. De laatsrc klap die Simson uitdeelt
is daarrnce ook ecn "ag in het gczichr van Dagon. Het doer den ken nan war cr later
mel de ark gebeurdc, nadat deze buit gcrnaakt was door de Pilisrijnen, Men zeuc de
ark als oorlogsbuu in de tcrnpel van Dagon en vervolgens verloor dele god leuerlijk
zijn gezicht (I Sam, .5: 1-5).

Simson neemt in ZJJl1 dood drieduizend rncnsen mee. AI" men let op de getallcn
in de verhalen over Simson, dan zict men een duidelijke lijn. a de dertig man die
Simson doodt om de dertig metgezellcn van de bruiloft te belonen \001: de 'oplos-
sing.' van her raadscl, volgen driehondcrd VOssen. gcvangen om wraak te nernen op
de Filistijoen. Via de duizend man die Simvon dood locg mel een ezclskaak kornen
we dan uir bij de drieduizend ann het eind van her verhaal.

llullll'iJ:illgen 1'001' de prediking I. Her begrip 'wraak ' verdicnt onzc aandacht. Door-
gaans associccrt men her met onbehecrstc wocde. In blinde wraak zijn ruensen lOI de
vreselijkste dingen in sraai. De bijbel lecn ons om onderscheid tc rnukcn tussen dczc
rnensclijke reacric en God als wreker, Zie her genoemde gedeclte uit Romeinen 12.
dat verw ijst naar Dcurcronomium 32. Bij God is wraak een element van zijn rechter-
'chap. Het berekent dut God bel kwaad niet ongestraft Iaar. AI~ in de Psalmen zeals
9 en 99 eo in Nahum I God als een wrcker bezongcn wordi. dan is dar niet te zien
nls een duistere karu van God. die we maar Iiever OiCIal te zeer benadrukken. Men
bcdenke echler dal hel hier juist gan! om de goede boodschap dal de bOLedie zo vaak
ongestraft zijn gang lijkl te kunncn gnan uileindelijk loch zijn trekken lhuis krijg!.
De verhalen van Simson helpeo om dil onderscheid tusseo men~elijke eo goddelijke
wraak hclder Ie krijgen. Simson handeh doorgnans impulsief. reagercnd op een drei-
ging of zkh afreagerend op z.ijn tegenstander. Oat leven weinig op eo Simson brengl
er zichzelf mee in he! nauw. Aan hel eind van het verhaal neeml God al het WMe die
wrank over, maar daar worelt het geplaatst in het Kader van de godenslrijd,

2, Her is re begrijpel1 dal mcn moeile kan hebben met al di! gcweld. hoe gerechl-
vaardigd mjsschien ollk. We spreken lievcr over God als liefde en liever over God
die vergeeft dan over God die vergeldl. In de voorgestelde le7ing uil Matteils 18
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87



kornen die elemernen bij elkaar. Het Koninkrijk der hemclen wordr verzeleken mel
~en .konjng ru.e een slaaf ~~n enor~e chuld zomaar kwijtschcldt. Vervolgens is die
kOI1l~gechter .onverzoenllJk als blijkt dat die slaaf zelf geen enkele clementie toont
mel le~and die .hem een lurtel .~edrag schuldig is. Her kwaad dat vervolgens die
e~rste slaaf treft ISprecies wat hij een ander wilde aandoen en zo over zichzelf heeft
afgeroepen. Mer andere woorden: God is niet uit op aeweld. maar de mens moet dan
zelf ook wel willen afzien van geweld. Uiteindclijk laat God dan ook niet alles roe
maar de straf daarbij is dan niet anders dan wat de mens over zichzelf afroept: ·\Vi~
her zwaard opheft. zal door het zwaard omkomen,

3. Er zij~ allerlei parallellen IUSSCIl Simson en Jezus. Beiden zijn zc verraden door
een vriendtin). do~.r iedereen verlaten, schreeuwen ze van de dorsi, gaan ze gebukt
~n~ier respect~eveliJk de boom van de tredmolen en een kruisbalk, Hun bcider stervcn
IS In zeke~e Zlll to~ zegen ..voor an~eren. Men meet echter weI heel voorzichtig zijn.
Er loopt met een direcie lijn van Simson naar Jezus, Men zou her verhaal van Simson
~ut1~en lezen als ceo SOOTtspiegclverhaal. Mel dit verhaal in je achterboofd luisrer
jc misschicn scherper naar het evangclie, maar her ene verhaal laat zich niet via het
andere verklaren.

4. Er is ~en aangrijpend schilderij van de Dliitse scbilder Lovis Corinth: 'der
geblendete SI01S00" .(.LieSpronk.2002). Simson heefl daario trekken van de lijdende
J~b en ook van de liJdt'ndc ChnslllS. Hel maakt duidelijk dar God vaRk niet werkt
Via de groten en .stcrken, maar via de kJeinen en gebrokenen. Deze Simson zou men
klilloen karakteoseren als een 'lijdende Knecht des Heren' zoals we die kellnen uit
jesaja 53.

. ~. Ee~1heel andere parallel i!; die tllssen Riehtereu 16:28 en Lucas 23:42. Simson
bid! til zlJn I~~tsle ullr lOl God: ·gedenk toch mijner". Hjj is als die ene rover ruc naaSI
JeZlIS gekrulslgd werd en die aan hel eind van zijn leveo plotseling onldekt waar hij
her zoe ken moet.

ZONDAG 30 MAART Marcus] 0:32-45

... ook de Zoon des mensen is niel gekomeo
om zicb Ie laten dienen. maar om t; dienen
en zijn leven tc geven als 10sprijs voor velen.

Schrifilelillgen: Jesaja 66:10-14: MarCIlS 10:32-45: 2 Koriluiers 4:1-/2

Hel eigelle VlIlI de :'''',d(l!~ I. Algemeell. De<l:ewndag is de vicrdc van de vecni!!daoen. De
l1aam L~etare roepr JeSiIJa66: JOin herinncring, aankondiging van vreu!!de I'oo( Je~z<1.Iem
door gerlcbt heen. ~

2. Sp~cifiek. Op deze zondag gnal hel om de vraag naaT de llayoJ"in!! van de Zoon de,
meO$en die gekomeu is om Ie dieoen. " ~ .

Liederen Gezang 70; 482.

.~i!leg. D~.periko~p o~cr "nici heers~Il,. maar ?ieoen' ~eeft zijn diepe relief doordal hij
aanslllll blJ de dCIde hJdcnsaankondlglllg. BIJ herbalmg blijken de discipelen JezlIS'

\\ oorden over zijn aanstaande lijden nict te begrijpen (9:32) of bela: zij willen cr nier
aan. Scherp kwam dar naar voren als Petrus meieen na zijn rnessiasbelijdenis Jezus
kapilleh over zijn mocten lijden (8:32). Mel het jodendom van hun dagen zijn zij met
\cr!rouwd mel de gedachre van cell lijdende mcssias. Hun messiasverwachting wordt
\ eetecr bepaald door her komen in heer1 ijkheid en heerschappij. Dat komt nu ook tcrug
In bel verzock van Jakobus en Johannes. dat al een voor pel heeft in de drukte die de
Jiscipelcn maken over de voorrang (8:33-35). Dar zal ook wei nier losstaan van de
vraag naar her loon voor hei volgen van Jezus (10:28). Het staat in elk geval vast dat
Jezus van her 'niet heersen. maar dienen een groat punt gernaakt heeft in zijn onder-
ncht. Dat hecft in de evangelien nader vorm gekregcn met bel oog op de gemeente rue
niet aileen rnet leiders en geleiden re rnaken had. maar ook met vrijen ell slaven.

Vers 32 ziet Jezus bewust op weg naar de stad van zijn lijden. met de discipelen
(en anderen) die Hem zonder veel overtuiging volgen. Dat is echter nag geen navel-
gmg: die moeten zij nog leren.

Vas 35 treden dan de iwee zonen van Zebedetis naar voren mel hun sarnen
bedacbte vTaag waarvan zij. gezien de indirecle formulering, zelf ook al aanvoclen
dal die verkeerd kan vallen (in Mal. 20:20\'. spelen zij hel dan ook over hun moeder).
O\'crigen~ mag bedachl worden dat Jakobus en JobarLOe - mel Petrus - wei cen
bij7.0ndere positie hadden onder de twaalvell: zij mogen met Jezos de berg der '·er-
heerlijking op (Mar. 9:2) en zij zijn ook bij Jezus in Gelsemane (14:33). Dc ironic
vao de zaak is dan wei dal de beide broeders, rue naaSI Jezus willen tronen. daar niet
in staat zijn om mel Hem re waken.

Vers 37 bctuigl de op Jezus geriehle verwachting van hel komen van de mes-
"Iaanse heerschappij (zie 8:38: Mat. 20:'21 heeft ·koninkrijk·). Zinen ler rechlerzijde
geldl als de eeTSle ereplaals.lluks als de tweede. Een kwestie van eerzucht? Hel puot
is in elk geval dat hel verzoek over de lijdensweg van de Messias been SLapt.

Vas -38 Ze!H dal dan ook en confronteen de wagers mel wal het gaan van de
messiaanse weg inhoudt. Eeker en doop moeren op beLZclfde slaan: beker staat voor
heLdragen van het iemand beschoren lijden. doop voor hel ondcrgaan in het waler
van bellauwenis en dood. De speciale associalie van beker mel marteJaarschap is pas
laler een vaste geworden. maar speelr hier al mee.

\las 39 beginl met hel niel erg bescbeiden aandoend anrwoord: ·wij kunnen
bel·. wat dan. anders dan men zou verwaehlen. door Jezus overgenomcn wordt. Hel
kan zijn dal vers 39v. een Imere toevoeging is vanuil hel door Jakobus ell Johannes
ondergane martyrium/manelaaTsehap. Van Jakobus staal dat vaSl (Hand. 12:2). van
Johanne~ oiel. ondanks cen ouder traditie. Hoe dan ook, Jews slell hun in hel vooruit-
ziehl dat zij zuHen del en in rijn tijden en daarmee wordt de kweslie van de voorrang
vervangen door de vraag naar de bereidbeid lol navolging. Bovenruen is het verzoek
een vooruitlopen op eeo zaak die aan God voorbehouden is (vs 40).

Vers 411' noteert dm hel verzoek van de broeders bij de overige discipelen erg
verkeerd valt ("ze nanlen hel hun ~eer kwalijk·. zegl her woord) en dal is voor JeZllS
gerede aao]ciding om de he Ie kring nog eens ernslig Ie onderhouden over ·met
heersen. maar diencn·. De voor hel oog grOlen der aarde laten zich leiden door de
machtsvraag en zij regeren ten kosle van mensen ("onderdrukken"). Geheel anders:
'wie £fOOl wil worden ..... Uileraard gaat het in Jezus· woord om hel groot eo de
eersle- zijn in hel dienen: de bedocling -is niel om door hel dienen op de cersle plaats
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