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Suggestie om te beginnen:
Richard gebruikt een quote
van Dirk de Wachter. Op 6
februari 2019 is er in de
Jacobikerk in Utrecht een
lezing geweest van
psychiater Dirk de Wachter,
thema was: Kapot gelukkig.
Je kunt het naluisteren op
You tube (33 minuten)
https://www.youtube.com/
watch?v=0J8-YmQ-sIA

DE GEEST VAN DE HEER KOMT OP SIMSON
Dit is niet de eerste keer dat we lezen over de gave van de Geest van God. In de schepping (Gen
1:2) en bij de bouw van de Tabernakel (Ex 31:3) zie dat Gods Geest creativiteit en
scheppingskracht geeft. Bij eerdere Rechters, zoals Otniël en Gideon (3:10, 6:34) zie je dat Gods
Geest Leiderschap geeft. De Geest komt en dan gebeuren er mooie dingen. Maar hier gebeurt iets
anders: we zien een nieuwe gave van de Geest: strijd! De Geest komt en er vallen doden, eerst
een leeuw, dan 30 man, later 1000 man, en bij zijn dood 3000 man, en telkens kwam de Geest
over Simson. Wat is hier aan de hand? Hier zien we een nieuw aspect van de Heilige Geest van
God: De Geest komt op Simson om te strijden tegen de verleider.
De Geest strijd om verdeeldheid te brengen (vers 4)
De Heer zocht een aanleiding voor de strijd. Waarom? Israël is het uitverkoren volk van God, met
hen had hij het verbond gesloten, met de belofte dat als ze God aanbaden, als ze zorg voor de
naaste en de schepping hadden, dat dan hun leven tot bloei zou komen. God had een richting met
Om te zingen:
Israël in gedachten, maar de Filistijnen trokken hen daar vandaan. De Filistijnen hadden andere
Opw. 270
gewoontes, een eigen gekozen focus, andere goden, en zo werden de Israëlieten langzaamaan
Opw 349
verleidt tot vermenging en aanpassing.
Opw 722
En God zegt: Nee, ik wil dat jullie leven als mijn kinderen. En daarom gaat God de strijd aan met
Broken Vessels/ Amazing
die verleiders door verdeeldheid te brengen. De strijd met de leeuw en het raadsel dat daaruit
Grace (Hillsong)
voortkomt (14: 12- 19) is een soort start voor de strijd van God, een soort vonk waardoor alles in
gang gezet wordt. (15: 1- 8)
Om te lezen:
De Geest van de Heer komt op Simson. Waarom op hem?
Rechters 14: 1-9
God gebruikt een brute man, die uit is op lust, eigenwijs is, zich niet houdt aan de levenswetten
Rechters 16:21-31
van God; waarom Simson? Hier zie je een verschil tussen de gave van de Geest en de vrucht van
de Geest. God geeft mensen zijn Geest, Hij geeft kracht, maar niet bij iedereen groeit de vrucht
Voor het gebed:
van de Geest. Je ziet bij Simson de gave van de Geest, en God gebruikt dat, maar van de vrucht
Is er vandaag iemand die
van de Geest is niets te herkennen. Toch komt de Geest op Simson om die verdeeldheid te
terug wil keren naar Jezus, brengen, om de strijd zichtbaar te maken tegen de verleiders. Maar God doet nog meer.
en in een klein gebed
De Geest strijdt om vrede te brengen
heroveren wat de goden van Met de leeuw en de bijen is iets vreemd aan de hand. In een leeuw die net dood is verwacht je
deze tijd hebben afgepakt? maden of vliegen, maar geen bijen. Er staat een zwerm bijen (14:8), en dat woord zwerm (edah)
staat in het Hebreeuws voor een ‘gemeenschap van genade’. En wat maken die bijen? Honing. En
Idee: Gods genade in beeld Honing is een teken van Gods goedheid en overvloed (bijv. een land dat overvloeit van melk en
Leg de fotokaarten van het honing) De Geest laat te midden van verderf iets zien van gemeenschap, genade, goedheid en
spel ‘kaarten op tafel’ op
vrede. Zo mogen wij als kerk in deze wereld zijn; vredebrengers, lichtdragers.
tafel en vraag of ieder een
De Geest wil verlossing brengen
beeld eruit kan halen van
Simson was verwikkelt in een strijd, eerst met de leeuw, toen 30, en later 1000 man, maar bij zijn
hoe Gods genade ervaren
dood maakte hij meer slachtoffers dan bij zijn leven (16:30) Hij bad om kracht, en die ontving hij.
wordt in zijn/haar leven.
Simson was in zijn tijd de meest charismatische rechter, de Geest kwam met kracht op hem.
In het NT zien we weer een leider waar de Geest met kracht werkt: Jezus. Lukas 4:18 - De Geest
van de Heer rust op mij. Jezus strijdt tegen de verleider, de tegenstander: tegen ziekte, honger,
natuurgeweld, tegen de dood. Ook van Jezus kunnen we zeggen dat Hij bij zijn dood de verleider
een grotere slag toebrengt dan bij zijn leven en dat hij verlossing brengt.
Dit is wat de Geest door ons heen doet: de strijd aangaan tegen de verleider, vrede brengen en
gemeenschap op de plekken waar we leven en werken, en de Geest wil verlossing brengen,
verzoening en vrede.
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Voor het geloofsgesprek
1. Simson had wel de gave
maar niet de vrucht van de
Geest. Gave en/of vrucht
van de Geest? Wat zie je als
verschil, en waar bid je voor
of verlang je naar? Lees
Galaten 5: 22 erbij
2. Wie zijn in ons leven de
‘Filistijnen’? De mensen of
verleidingen die in onze
cultuur voordoen, die ons af
houden van het leven met
God?
En wie zijn ‘Israëlieten’,
mensen die je aanmoedigen
om stappen in geloof, in
discipel-schap te zetten?
3. Zijn er plekken/ situaties/
gedrag waar we ons
settelen, waar we eigenlijk
niet zouden moeten zijn, of
anders benaderen? Waar wil
God je door zijn Geest in
beweging, of juist stil
zetten?
4. ‘Het leven moet leuk zijn’,
lijkt het heersende
levensmotto. In hoeverre
herken jij dat en beïnvloedt
het je leven, werk,
opvoeding, en geloof? Welk
effect heeft dat op het
omgaan met moeite, ziekte,
tegenslag?
5. Hoe kunnen we elkaar
helpen in De Lichtboog als
verschillende generaties om
oppervlakkigheid in ons
geloven aan te kaarten, of
onverschilligheid, of het
gebrek aan woorden in ons
gesprek over geloof, de
goden van geld, macht en
seks die in onze cultuur
enorme impact maken…?

GOD REGEERT DOOR GENADE
Superhelden Via tv en de media krijgen we volop superhelden voorgeschoteld. Sterk, slim en
altijd goed gebekt. Helden hebben invloed op de verschillende generaties in De Lichtboog. Onze
cultuur ademt dagelijks het grote gebod van vandaag in ons gezicht: Gij zult genieten! Joelen en
juichen en niets missen! Je leven moet leuk zijn. We kijken en liken ons helemaal scheel. Dirk de
Wachter (psychiater) schrijft: ‘De zogezegd succesvolle mens kan niet meer wachten op, streven
naar. Wat hij wil, wil hij nu. Hij wil het helemaal precies zoals hij het ziet en voor ogen heeft.’ Ken
je dat? Simson wel.
Lezen: Rechters 16:21-31 Scheel was hij niet, maar stekeblind wel. Vernederende rondjes in het
duister liep Simson, malend. Op de achtergrond hoorde hij het joelen en juichen van de
feestende mensen. Zij waren de winnaars. Drieduizend man op het dak, die willen helemaal niks
missen,…en ze gaan uit hun dak. Een cultuur zonder God, zonder respect, en het volk Israël liep
slapjes achter de Filistijnen aan op zoek naar likes en knielde voor hun goden. Onverschillig over
Yahweh. De dominante Dagon, een vruchtbaarheidsgod met een combi van seks, economie en
genieten, had de harten verovert.
Wie is het sterkst! Regeert de God van Israël of kun je net zo goed je hoop zetten op een
Filistijnse vruchtbaarheidsgod Dagon? Strijd je aan de kant van Jezus om Hem te vertrouwen, of
kun je net zo goed je ‘gevoel’ volgen en dat hele geloof aan de kant leggen? Gewoon genieten!
Hoeveel Simson zit er in jou? Helpen wij elkaar in De Lichtboog als verschillende generaties om
de oppervlakkigheid in ons geloven aan te kaarten, of de onverschilligheid, of het gebrek aan
woorden in ons gesprek over geloof, de goden van geld, macht en seks die in onze cultuur
enorme impact maken…?
Blinde held Simson. Simson ziet niks, toch hoort hij het gejoel en gejuich. Roep Simson dan
kunnen we lachen! Bij het zien van Simson zingen de Filistijnen het lied dat Israël had kunnen
zingen: ‘Geloofd zij onze god, want hij leverde aan ons uit onze vijand’ (16: 24) Dit is het lied van
Israël! Nu zingen de Filistijnen alsof hun goden hebben gewonnen, en hun blinde held is een
lachwekkende clown geworden.
‘Denk aan mij’ Vanaf de wonderlijke geboorte af was dit toch de man die God wilde gebruiken
voor zijn doelen. Hij diep Simson ook faalde, nu hij uitroept en bid, komt God in actie. Hij laat
Dagon de strijd niet winnen. Simson roept de HEER Yahweh aan. Simson is vernedert en heeft
begrepen hoe zwak hij is. Hij vraagt nederig om aandacht, hij verzoekt om genade. Hier raken
we de echte strijd: God regeert door genade, terwijl de wereld om je heen je afrekent of prijst
op je menselijke kracht.
De overwinnende nederlaag Het gebouw stroomde vol, Simson is klaar met zijn doldwaze
raadsels, nu spelen de Filistijnen. Maar ze verspelen het ook gigantisch! Net als bij de Jezus ligt
het hoogtepunt van Simsons leven in zijn sterven. De dood van Simson is een preview van Jezus’
dood. Allebei verraden, gemarteld en uitgejouwd, ze lijken totaal verslagen. Maar juist in hun
dood verpletteren zij met grote kracht de vijand. Jezus stierf en werd opgewekt uit de dood, de
overwinning op Satan die ons telkens wil verleiden en wegtrekken bij onze bestemming. Jezus
overwint! Simson is dus de leider die met zijn verhaal ons het dichtste bij Jezus brengt.
Wat betekent dit?
In Rechters staat er een vergrootglas op die ene bevrijder, en al zijn blunders, missers en tot in
zijn egoïstische gebed aan toe. Simson laat het grote verschil zien: zelfs de sterkste mens heeft
niet de kracht om echt te bevrijden….Er zal een bevrijder zijn die werkelijk overwint! Iemand die
het kwaad ontmaskert, finaal uitput en geneest: WINT! Simson is dus een voorbereiding op de
overwinning van de ware held: Jezus. Alleen als je inziet wat Hij voor je heeft gedaan, kan jouw
hart warm worden, en net als Simson een kort gebed uitspreken naar de HEER. Alleen door Hem
kun je veranderen en weerwoord hebben op een dominante cultuur en media zonder God. Je
hebt Jezus, de overwinnaar aan jouw kant. Hij verpletterde Satan, de grote verleider en
leugenaar. Zijn waarheid zal je leiden.
Is er vandaag iemand die terug wil keren naar Jezus, en in een klein gebed heroveren wat de
goden van deze tijd hebben afgepakt?

