-

Simson (1)
- Geestelijke onverschilligheid / God wil met ons door5 mei Bart Visser / 12 mei Richard Roest

Team Kerngroepen

Suggestie om te beginnen:
Als je geïnteresseerd bent in
meer achtergrond over het
boek Rechters, kun je de
uitleg van The Bible Project
als introductie gebruiken,
een 7 minuten filmpje, in het
Engels.

Rechters
Vandaag beginnen we een nieuwe preken-serie over Simson (Rechters 13-16). Dat speelt zich af
na de dood van Jozua, voor de eerste koning Saul (±1350-1000 voor Christus). Het volk Israël was
40 jaar woestijn geweest, daarna volgden 40 jaar van het beloofde land innemen. Toen stierven
Jozua en zijn generatiegenoten. Wat er daarna gebeurde was telkens dezelfde cyclus: het volk
ging doen wat kwaad was in de ogen van de Heer (2:11-12) De Heer zond een rechter (2: 18), en
kreeg medelijden, verloste hen, maar het ging van kwaad tot erger (2:19) Een kerntekst is
‘iedereen deed wat in zijn eigen ogen goed was (21:25)
Simson
Om te zingen:
Simson is de laatste belangrijke rechter. Als je rekent op een held moet je niet bij Simson zijn. Als
Ps. 84 Psalmen voor nu
je zoekt naar allerlei deugden moet je niet bij Simson zijn. Als je verlangt naar de vrucht van de
Opw 493
Geest moet je niet bij Simson zijn. Het ging in die tijd van kwaad tot erger. Dat gold voor het hele
Opw. 737
volk, en zeker ook voor Simson. Eerst wilde iedereen nog wel terugkeren naar God. Sommigen
Opw. 461
hadden de bijzondere overwinningen meegemaakt of kenden de verhalen van hun ouders. Maar
nadat generatie na generatie dood ging en zonde op zonde stapelde, doofde ook het geestelijk
Om te lezen:
vuur. En niemand heeft eigenlijk nog zin om daarnaar op zoek te gaan. Dit is de laatste fase van
Rechters 2: 10- 19
geestelijk verval: onverschilligheid.
Rechters 13: 1-7
1 - Onverschillig over de roeping - Het liet hen koud wie ze waren.
Rechters 13: 8- 23
Israël was volledig versmolten met de Filistijnen. Ze werden overheerst door een ander volk, en
het kon ze niets schelen. Dit was het volk waarvan God had gezegd: ‘Door jullie heen, zal ik de
Gebed:
andere volken zegenen’ (Gen 12:3) ‘Jullie zijn een koninkrijk van priesters’ (Ex 19:6) ‘Je bent mijn
Bid voor elkaar en voor de
persoonlijke eigendom’ (Deut. 7:6) ‘Je bent mijn oogappel’ (Deut. 32:10) En het kon ze niets
gemeente, als er
schelen. Ze haalden hun schouders op.
teleurstelling en
Dit is wat geestelijk verval doet: het maakt je onverschillig over je roeping, over wie je bent. Maar
onverschilligheid in wat jullie God is niet onverschillig. Als het volk niet vraagt om een redder, dan zal hij er wel een geven, Hij
delen doorklinkt. Bid ook
stuurt Simson, als de Rambo onder de Rechters, die met grof geweld de Israëlieten loswrikt van de
voor het proces rond de vise Filistijnen. Dit leert ons iets over God: Hij gebruikt soms onorthodoxe methoden. Want kan het
van de Lichtboog
niet lief, kan het niet zacht? Kan het niet zonder al die doden? Kan Simson niet een vriendelijke
held zijn?
TIP:
2 - Onverschillig over de richting – van hun daden en keuzes
Boek Rechters van Tim Keller Ieder deed wat slecht was in de ogen van de Heer(13:1) Dat is in feite een definitie van zonde: je
doet de dingen die goed zijn in je eigen ogen in plaats van in Gods ogen. Dat gebeurt vaak in
kleine stapjes, maar telkens bij God vandaan. Maar het maakt God wel uit wat we doen. Daarom:
God belooft een kind, als nazireeër aan God gewijd (13: 7) De moeder i.p.v. Simson zelf leeft heilig
Dat is een mooi beeld van Evangelie: een ander leeft heilig zodat jij wordt geaccepteerd. De vraag
doemt op; het gaat toch niet om wat je doet, het gaat toch om je geloof? Maar door wat je doet
laat je wel zien dat de genade je niet onverschillig laat. Zoals de groene bladeren aan een boom:
die brengen de boom geen leven, maar laten zien dat de boom leeft.
3 - Onverschillig over de redding - Het liet hen koud of ze ooit nog bevrijd zouden worden.
In de tijd van Simson is het echt anders dan bij eerdere rechters
a. Otniël (3:9) – ‘De Israëlieten riepen de HEER te hulp, en de HEER zond iemand om hen te
bevrijden’
b. Debora (4:1- 3b) ‘Daarom riepen de Israëlieten de HEER te hulp…’
c. Gideon (6:1-2, 6b) ‘en het volk riep de HEER te hulp’.
d. Jefta (10:6a, 9b-10a) – ‘De Israëlieten kregen het zo zwaar te verduren dat ze de HEER te hulp
riepen’
e. Simson - Geen roep om hulp! Dit is de enige cyclus waarin het volk niet smeekt om een redder.
God belooft (13:5b) ‘Hij zal een begin maken met de bevrijding van Israël’
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Voor het geloofsgesprek
Lees eerst de Bijbelteksten
en de samenvattingen, wat
haakt bij je?

Samenvatting
Wat we hier zien is de laatste fase van geestelijk verval: onverschilligheid.
• Onverschillig over je roeping - Het laat je koud wie je bent.
• Onverschillig over je richting - Het laat je koud wat je doet.
• Onverschillig over je redding - Het laat je koud of je hier ooit nog uit komt…
1. Israël was in de tijd van
In dit verhaal lezen we ook dat God niet onverschillig is. Hij stuurt iemand om een begin te
Simson vergroeid met de
maken met bevrijding. Simson is als een koevoet, op een onorthodox manier en met grof
overheersende cultuur. Ze geweld
waren hun roeping kwijt, nl. ______________________________________________________________________________
dat ze Gods uitverkoren volk
zijn. Hoe is dat met de kerk? God wil met ons door
Welke invloeden zie je
In het boek Rechters is het donker geworden, er is die sfeer van versmelting met de omringende
vanuit de cultuur, en hebben cultuur en onverschilligheid over de roeping, richting en redding. Het volk doet zijn eigen zin,
invloed op jou, en op de
verwacht niets van Gods beloften, vraagt niet eens meer naar Hem. Het is duister. Simson is niet
gemeente?
het licht, het is eerder een vonkje, een heel kleine lichtpuntje, een begin van bevrijding, want….
2. In Rechters lees je dat
ieder doet wat goed is in zijn
eigen ogen, maar dat blijkt
kwaad te zijn in de ogen van
de Heer. Hoe weeg jij af wat
goed is? Hoe weet je wat
kwaad of goed is in de ogen
van God?
3. Als christen ben je altijd in
beweging. Beweeg je naar
God of Jezus toe of van hem
af? Hoe komt dat, wat trekt
of houd je tegen?
4. Herken je wel eens iets
van onverschilligheid? Wat
gebeurt er dan? Herken je
gedachten zoals hier
rechtsboven?
5. God wil met je door, Hij
komt op bezoek, wil een
ontmoeting, je bent
aanvaard. Herken of verlang
je dat in je eigen leven? Kun
je een voorbeeld noemen
dat je dat ervaren hebt?
6. In het licht van het
bovenstaande: er is een
visieproces gaande in de
Lichtboog; Wat verwacht je
van God hierin? Raakt het je
wat er in de Lichtboog
gebeurt of niet? Wat zou
God willen?

Op een dag….
Op een dag verscheen een engel van de Heer, Hij heeft een ontmoeting met een echtpaar. Er
begint iets nieuws, iets onmogelijks…. God komt op bezoek. Ze vroegen er niet naar, ze
verwachten geen hulp meer. De engel van de Heer verscheen, net als bij Maria en Zacharias,
daar doet het aan denken. En al hortend en stotend ontdekken ze de bedoeling van de Heer. In
een leven vol teleurstelling gebeurt er een wonder, gaat God iets doen. Heeft teleurstelling,
donkerte, onverschilligheid, lachgas, een joint of een glas wijn wel het laatste woord?
God komt op bezoek
God wil met het volk, met jou, met ons door, kunnen wij tegen elkaar zeggen. Is dat hoop?
Misschien denk je wel eens; wil God met mij door? Ondanks alles? In dit verhaal is het de stem
van God die hoop geeft. Hij belooft een zoon. Het echtpaar heeft wel vragen: Hoe moet het nu
verder? Wil je blijven eten? Wie ben je, hoe is uw naam? Maar de engel van de Heer geeft niet
veel antwoorden. De ontmoeting is het antwoord, met een belofte die hun leven verandert.
Wij hebben God gezien!
Manoach en zijn vrouw beseffen eerst niet wie ze ontmoeten. Ze willen graag dat de bezoeker
blijft eten, maar die stelt voor dat ze een brandoffer bereiden voor de Heer. En toen gebeurde
er iets wonderbaarlijks! Ze gaan op de knieën, en buigen zich diep, ze beseffen dat ze God zien,
dat Hij het was die bij hen op bezoek kwam met een boodschap van iets nieuws, van hoop.
Dat gebeurt ook in het Avondmaal, dat is hemelse hoop, God biedt zich in die maaltijd aan. Hij
laat zichzelf zien, het licht gaat aan.
De naam is te wonderbaarlijk!
Waarom vraag u toch naar mijn naam, zegt de engel van de Heer, die naam is te wonderbaarlijk.
Voor ons hoeft die naam niet meer onduidelijk te zijn, en ja de Naam van Jezus is
wonderbaarlijk, wat Hij voor ons betekend heeft. Wij mogen juist de naam van Jezus eren, we
mogen de maaltijd delen, en de wijn drinken. Zo’n hoopvolle werkelijkheid.
Je bent aanvaard!
Manoach gelooft echt niet dat hij kan blijven leven na een ontmoeting met God. Dat wordt onze
dood, zegt hij. Maar zijn vrouw zegt: als God ons wilde doden dat had Hij vast niet ons offer
aanvaard. Hier staat een moeder die gelooft in de beloften van de Heer. Wat een diep
geloofsbesef: Je bent aanvaard, je kunt zien, het licht is aangegaan, je ziet Gods aanwezigheid
en zijn beloften voor jou. God wil echt met ons door.

