Rechters 16: De richter gericht.
Orde van dienst:
Welkom
Votum en zegen
Nieuwe liedboek 287 “Rond het licht dat leven doet”.
Wet + Jeremia 31: 33-34
Psalm 25: 2, 3
Gebed
Voor de kinderen: Zien met je hart.
Zingen: “Elk oog zal Hem zien als Hij komt”.
Lezen: Rechters 16
Psalm 25: 8, 9, 10
Preek
GK 30
Gebed
Collecten
Nieuw Liedboek 451
Zegen.
-------------------Kinderen: Kijken met je hart.
De vakantie is voorbij. Alle kinderen gaan weer naar school.
Matteo ook.
Hij zit weer in de klas. Met al zijn vriendjes. Eigenlijk best wel gezellig, school.
De juf staat voorin de klas en zegt: “Jongens en meisjes, ik heb een verrassing voor jullie: er
komt vandaag een nieuw jongetje in de klas. Hij komt uit Colombia”.
“Hij heet Juan. Wij zouden zeggen ‘Johan’. Maar in Colombia zeggen ze “Juan”.
“Hij komt dus uit een ver land”.
Ja, en dat kon je wel zien: Juan heeft heel donker haar. Een bruine huid. En zijn ogen waren
groot en glanzend bruin. Hij sprak maar een paar woordjes Nederlands.
“Dag” en “dankjewel”.
Vreemde jongen.
“Ga maar naast Matteo zitten, Juan”.
De kinderen in de klas keken met grote ogen naar hem: beetje rare jongen.
In de pauze staat hij helemaal alleen op het plein. De andere kinderen kijken wel naar hem,
maar komen niet dichterbij. Ze zeggen wat. Over Juan. Ze lachen wat. Juan staat er
verlegen bij.
Matteo ziet het. Hij ziet Juan. Hij ziet de andere kinderen.
Maar hij ziet nog iets. Weet je wat?
Ja, hij ziet Juan natuurlijk.
Maar hij ziet ook iets met zijn hart: hij ziet, dat Juan zich heel erg alleen voelt. Hij heeft nog
geen vriendjes. Die wonen allemaal ver weg in Clombia.
En daarom gaat Matteo naar hem toe en praat wat met hem.
Begrijp je: je kunt met je ogen kijken. Maar zien doe je met je hart.
Of: Je ziet een zonsondergang.
Met je ogen zie je de zon langzaam verdwijnen achter de horizon.
Maar met je hart zie je hoe mooi het is. De kleuren van de verte. Het diepe rood. Vol
bewondering zit je op je balkonnetje. Hoe groot moet God wel niet zijn?
Je kijkt met je hart.

Of: Je oma is overleden. Ze was al erg oud. En ze werd ook nog ziek.
Nu is ze gestorven.
Samen sta je bij het graf.
De houten kist zakt langzaam naar beneden.
Je ziet het allemaal gebeuren.
Wat moeilijk!
Maar je vader zegt tegen je: oma zelf is in de hemel hoor! Zij is bij de HERE en ze heeft het
goed. Ze is niet oud meer en heeft geen pijn meer.
En opeens kijk je verder dan die koude kist en dat open graf.
Je ziet je oma in de hemel. Je ziet, dat ze nu gelukkig is.
Nee, niet met je ogen.
Dat zie je met de ogen van je hart.
“Geloven is met je hart licht zien, terwijl alles wat je ogen zien donker is”.
Sommige mensen zijn blind.
En dat is erg moeilijk.
Vooral als je eerst wel kon zien en dus weet hoe mooi het licht en de wereld is.
Blind zijn is erg moeilijk. Het licht van de zon niet meer zien of de bloemen in het veld.
Gezichten van mensen. Of niet meer kunnen lezen.
Erg moeilijk.
Maar soms zien mensen, die blind zijn, meer dan mensen die goed kunnen kijken.
En dat gebeurt bij Simson: hij kon altijd heel goed kijken.
Hij kon heel goed vechten en hij wist de mooie vrouwen ook makkelijk te vinden.
Maar de Filistijnen maken hem blind.
En wat gebeurt er: Simson kijkt nu met zijn hart: hij ziet zichzelf. Hij kijkt opeens omhoog
naar God.
Hij is blind. Maar hij ziet met zijn hart wat hij echt nodig heeft.
-------------------------------------Voor de Bijbellezing:
Even terug naar het begin: al 40 jaar teisteren de Filistijnen het volk Israel. Het volk van God.
Ze stelen de oogst. Vernederen de kinderen van Abraham.
En ze verleiden hen om andere goden te dienen. Dagon, Baäl, Astarte.
Vruchtbaarheidsgoden.
“Iedereen doet wat goed is in eigen ogen”.
Dat is het sombere refrein in het boek van de Rechters.
De vernederingen en de verleidingen worden zo sterk, dat het volk van God in Kanaän lijkt te
stranden. Het licht dooft.

Preek:
Wapens. Geweld. Wat moet je ermee?
Het zou het allermooiste zijn, wanneer alle wapens de wereld uitgingen. Dat alle landen alle
wapens zouden omsmelten en de wapenfabrieken zouden sluiten. Wie wil dat niet!
Maar wat gebeurt er: landen als Frankrijk, Engeland en zelfs Duitsland geven wapens aan de
koerden in Irak!
Hoe vindt u dat?
Ja, aan de ene kant verschrikkelijk.
Maar aan de andere kant: de Koerden en Soenieten en christenen staan tegenover een
vreselijke vijand. Strijders van de Islamitische Staat noemen ze zich. Moordend rukken ze
op. Ze onthoofden mensen. Verkrachten. Doden vol haat. Duizenden zijn op de vlucht.
De mensen staan machteloos.
Maar door de Koerden in Irak wapens te geven, kunnen zij deze vijand terugdringen.
Verslaan. De wapens afnemen. Veiligheid geven. Vrede.
En wie wil dat niet.
Zo geeft God Simson aan Israel.
Ook hij heeft de opdracht om de Filistijnen te verslaan. De ISIS-strijders van die tijd.
Zo geeft God later Jezus aan de wereld. Zijn eigen zoon.
Jezus zegt het zo: “Ik ben niet gekomen om vrede te brengen, maar het zwaard”.
Jezus, de vredesvorst, geeft ons wapens!
En later schrijft de apostel Paulus, dat we van de Heilige Geest een complete wapenrusting
krijgen. Een helm, een schild, een zwaard…..
Waarom?
Omdat er een strijd gevoerd wordt achter de strijd.
Achter haat en oorlog, achter verleidingen en vloeken, achter die Filistijnen en hun rare
goden, zit een andere vijand: de satan.
Een moordenaar en leugenaar vanaf het begin. De bron van alle kwaad.
De grote vijand van de vrede.
En Jezus is gekomen om deze satan voorgoed te verslaan. Om zo de vrede terug te
brengen. De vrede met God. Vrede tussen mensen. Maar ook vrede met jezelf.
Er woedt een strijd achter de strijd. De strijd om vrede. Het Paradijs.
Thema: Kijk met je hart.
naar Simson
naar Jezus

(Thema-dia 6)

1 Kijk met je hart naar Simson.
Het is een stormachtig hoofdstuk: wat gebeurt er veel en wat gaat Simson weer tekeer.
Daarbij: het lijkt wel of Simson hier dieper valt dan ooit.
En dat is des te vreemder, omdat God zo goed voor Simson was geweest. Toen hij bijna
stierf van de dorst, gaf de HERE hem water. Geen verwijten.
De HERE liet zijn Nazireeër niet vallen.
Maar kijk eens hoe het verder gaat: het eerste wat nu verteld wordt over Simson is, dat hij
naar de stad Gaza gaat en dat hij daar een hoer bezoekt.
En even later valt hij voor de schoonheid van Delilah. Ook een Filistijnse.
En dat niet alleen: hij laat ook zijn God vallen.
Als hij zijn geheim aan haar vertelt, over zijn kracht en zijn haar, dan laat hij God los.
En nu laat de HERE zijn Nazireeër ook los.
Vandaar dat er staat: “de HERE heeft hem verlaten”. En dat is het ergste.
In de plaats van strijd tegen de Filistijnen en bevrijding van hun agressie en verleidingen,
lezen we hoe Simson keer op keer voor die verleidingen valt.
Wat moeten we met deze Simson?

Ja, de verleiding is nu groot om in te zoomen op het gedrag van Simson.
Op zijn verslaving aan vrouwen.
Om hem hard te veroordelen.
Dat zou dan een erg makkelijke preek voor ons worden. We kijken samen naar het gedrag
van Simson en veroordelen hem. En terecht. Want wat heeft Simson bij die hoer te zoeken?
Maar zo makkelijk maakt de HERE het ons doorgaans niet. Nu ook niet.
Deze week las ik over de “tong-oefening”.
Weet u wat dat is, de “tong-oefening”?
Het is niet een gewicht met je tong optillen. Het is ook geen bijzondere tong-zoen.
Het is een tong-oefening. De tong waarmee je praat.
Dit is de oefening: probeer eens een week lang niet over anderen te praten. Niets slechts
van een ander te zeggen. Niets over een ander zeggen, als je dat niet eerst met die ander
zelf hebt besproken.
Over je collega, je man of vrouw, je broer of zus of die moslim.
Probeer dat eens een week lang.
Of een dag. Een uur….
U zult het zien: dit wordt de strijd van uw leven.
Al binnen een kwartier zult u vallen.
Dus waarom zouden we Simson durven veroordelen?
Kijk eerst eens naar je eigen hart! Luister eens een kwartier naar wat er uit je mond komt.
Kijk daarna met je hart naar Simson.
Niet om zijn zonden goed te praten, maar om oog te krijgen voor de grote Verleider.
Want Simson was een machtig wapen van God.
Door hem is er in ieder geval twintig jaar vrede in Israel.
Die Filistijnen kennen zijn kracht en durven echt niet meer binnen te vallen.
Maar die kracht kent de duivel ook!
En in de geschiedenis van Simson zie je hem om het leven van Simson heen sluipen. Als
een leeuw om zijn prooi. Op zoek naar zijn zwakke plek. Met spieren en wapens lukt het niet.
Dat heeft hij al gezien.
Maar wat dan wel?
Ja, wat is Simsons zwakke plek?
Wat denkt u?
Misschien zegt u nu meteen: de vrouwen.
Dat kan. Veel mannen hebben een zwak voor vrouwen.
Maar dat is nu toch te makkelijk. Kijk eens beter. Het zit dieper.
In feite is Simsons kracht zijn zwakke plek.
Zijn kracht is tegelijk zijn valkuil. Zijn kracht maakt hem hoogmoedig. Arrogant.
Dat zie je gebeuren: moet je eens kijken hoe makkelijk Simson door het land van de
Filistijnen loopt. Op een keer loopt hij zelfs zomaar de stad Gaza binnen en gaat bij een hoer
naar binnen.
Maar Gaza was de sterkste stad van de Filistijnen.
Die naam, Gaza, betekent ook “sterke stad, vesting”. En dat was het ook.
Ik vertelde al, dat die Filistijnen niet bepaald een vredig volkje vormden. Het waren bloedige
vechters. Rovers. Wreed. Hun steden waren vestingen. Hoge dikke muren. Grote zware
poorten: daar kwam geen vijand binnen!
Simson wel.
Hij loopt midden op de dagGaza binnen. Want wie kan Simson wat doen!!??
En als hij een van de hoeren daar wil bezoeken, dan doet hij dat. Wie houdt Simson tegen?
De mensen hebben al snel door dat Simson in de stad is. Ze sluiten de zware poorten en
wachten hem op: Simson zit in de val.
Denken ze.

Maar Simson tilt de zware deuren uit hun hengsel en draagt ze op zijn rug kilometers ver. Tot
op de bergtoppen bij Hebron.
Wat een enorme kracht!
Maar ook: wat een boodschap!
Want je kunt blijven steken in je bewondering voor zijn spierballen: “Wat is Simson sterk!!”.
Maar je kunt ook met je hart kijken: als de God van Israel al één man zoveel kracht kan
geven, wat moet die God dan wel niet sterk en groot zijn!
Als God al met één man kan winnen…..
Wat een boodschap voor die Filistijnen: de God van Simson, de God van de Israelieten, is
veel en veel sterker dan hun wrede visgod Dagon. Zien jullie het nu nog niet!!??
Maar ook voor Simson zelf!
Zie je het dan niet Simson! Zie je de vijandschap van die Filistijnen dan niet. Zie je niet hoe
ze als leeuwen om je heen sluipen om je te kunnen doden?! Weet je nog wie jou die kracht
gaf en weet je nog waarom? Moest je geen bevrijder worden, Simson!??
Maar Simson ziet het niet. Verblind door zijn kracht.
Zijn enorme kracht is tegelijk zijn zwakheid.
Kijk maar: niet lang daarna zwerft hij weer rond in het land van de Filistijnen, in het dal van
Sorek. En weer valt zijn oog op een vrouw. Een zekere Delilah. Hij begint nu met haar een
verhouding.
De Filistijnen zijn Simson meteen op het spoor en vragen Delilah om Simson te vragen naar
het geheim achter zijn kracht. Als zij het geheim weten, kunnen zij hem die kracht misschien
afnemen en hem gevangen nemen.
Ze bieden allemaal 1100 sjekel zilver. Een paar honderdduizend Euro.
Delilah valt voor die verleiding en probeert Simson zijn geheim te laten vertellen..
En dan volgt het hele verhaal over de touwen, het weefgetouw en het haar van Simson.
Met open ogen loopt Simson in de val. Blind door zijn verlangen naar Delilah.
Let op hoe Simson een spel speelt met zijn roeping en dus met de liefde van zijn God.
Een macho-spel: wie kan Simson iets aandoen!!!
Niemand.
Ja, toch.
God.
Want uiteindelijk, na veel verleidingen en charmes, vertelt hij Delilah zijn geheim: “De kracht
zit in mijn haar. Als je mijn haar afknipt, ben ik net zo zwak als iedere andere man”.
Dat is een maar een beetje waar.
De kracht van Simson zit niet in zijn haar, maar in zijn HEER. Maar door zijn liefde voor
Delilah, sluit hij definitief zijn hart voor deze HEER, die hem kracht en leven gaf.
En dan gebeurt het ergste: God laat Simson los.
Op hetzelfde moment verliest Simson zijn kracht.
De Filistijnen stormen binnen, binden hem vast, steken zijn ogen uit en zetten hem in de
gevangenis. In de tredmolen. Elke dag draait hij zijn rondjes om graan te dorsen. Blind.
Zwak.
Maar Simson was al eerder blind. Zijn zelfliefde, zijn liefde voor Delilah, had al veel eerder
zijn hart verblind. En dat is het ergste.
Kijk nog eens met je hart naar Simson: is dit ook voor ons geen verleiding?
Trots, welvaart, geld, vrijheid, kunnen maken, dat je je onafhankelijk voelt. Wie doet mij wat?
En langzaam leef je steeds meer zonder God. Je gebed verstilt. Je leest niet meer in je
Bijbel. Je denkt steeds minder aan hem. Het kan blijkbaar ook zonder God en die lastige
mensen in de kerk. Kijk maar: de zon gaat toch wel op!
Kijk eens met je hart naar Simson. Als je durft!

2 Kijk met je hart naar Jezus.
Dia - 7
Toch is dit niet het einde. Want nog een keer opent de HEER de ogen van Simson. De ogen
van zijn hart.
Want wat gebeurt er: op een dag halen ze Simson op uit de gevangenis. En de Filistijnen
brengen Simson dan naar de tempel van Dagon.
Let op: de Filistijnen brengen Simson niet naar het marktplein of de arena. Ze brengen hem
naar de tempel van Dagon. En daar bespotten ze de blinde, zwakke Simson.
In de tempel van Dagon.
Want zo zien zij dat: de overwinning op Simson is een overwinning op de God van Simson.
En ze zingen voor Dagon. Prijzen hun god. Hij is sterker!
En dan, dan, laat de God van Simson zich zien. Midden in de tempel van Dagon.
Een tempel waarin twee centrale pilaren het dak dragen.
Opgravingen in dit gebied hebben meerdere tempels blootgelegd. En je ziet in al die tempels
nog de plek terug waar die twee pilaren stonden.
Dia - 8.
Simson wordt naar binnen geleid. Aan de hand van een kind.
Duizenden Filistijnen juichen. Bespotten deze weerloze, blinde man.
Maar in zijn hart is iets gebeurd! In de donkere dagen achter de tredmolen.
De verteller zinspeelde daar al op.
Hij vertelde: “Maar zijn afgeschoren haar begon meteen weer aan te groeien”.
Zijn haar groeide weer. Hij bedoelt: het hart van Simson groeide open. Naar God.
Toen hij niet meer kon zien, heeft hij veel naar binnen gekeken. Naar zijn hart.
Zo gaat dat vaak als God je stilzet.
Kijk maar: heel bewust laat hij zich door de jongen naar die twee centrale pilaren brengen.
En dan bidt Simson.
Hij roept midden in die tempel van Dagon de HERE aan. De God van Israel.
“Denk aan mij en geef mij nog eenmaal de kracht HERE om mij te wreken op de Filistijnen”.
God verhoort zijn gebed en Simson voelt de kracht door zijn lichaam vloeien: met enorme
kracht duwt hij de twee pilaren uit elkaar, zodat de hele tempel in elkaar stort.
Door dit offer vinden duizenden Filistijnen de dood.
Bedekt door het puin van hun eigen tempel. Verblind door hun eigen kwaad.
Hoe vindt u dat God dit doet?
Want aan de ene kant is dit natuurlijk vreselijk. Weerzinwekkend. Al die mensen, die
omkomen. Bedolven onder het puin. Wat een verdriet!
Dat is waar. En we zouden lang kunnen treuren bij deze puinhopen.
Maar kijk eens verder, dieper. Met je hart.
Want het gaat hier niet om een terreurdaad van Simson.
Het is een oordeel.
Hier staat God tegenover Dagon. De God van het paradijs tegenover de donkere kracht van
het kwaad, die alles stuk maakt. Tegenover satan zelf.
Door de Filistijnen te doden slaat God satan zijn wapens uit handen.
Hij laat zien wat er gebeurt als je bij Dagon schuilt.
Het is een voorspel op de laatste dag: eenmaal gaan alle kwaad en alle wapens de wereld
uit en keert het paradijs voorgoed terug. En wie wil dat niet!
Als de tempel van Dagon instort laat de HEER zien wie er echt God is.
Zoals hij dat ook al deed in Egypte.
Hij bevrijdt.
Vandaag door Simson in de tempel van Dagon zelf.
Straks door Jezus.
Want de dood van Simson lijkt veel op de dood van Jezus aan het kruis.
Als je met je gewone ogen kijkt.
Je herkent de spot. De boeien. De vijandschap. De vernedering.
De zwakheid. Het offer van zijn leven.

Dia - 9

Je kunt je er ook op verkijken, als het daarbij blijft.
Dan zie je alleen maar een zwakke jood doodbloeden aan een hard Romeins kruis.
En je denkt: dat kan nooit de Messias zijn.
God laat zijn Messias toch niet door mensen aan een kruis slaan!??! Een kruis!
En hoe kan een man ons bevrijden als hij zelf verliest en sterft?!
Als je met je hart kijkt zie je meer.
Als je denkt aan de profeten en de engelen, die Hem aankondigden. Als je denkt aan zijn
wonderlijke geboorte. Zijn wonderen. Zijn bijzondere woorden. Zijn liefde voor mensen. De
tekenen rondom het kruis. Zijn opstanding uit de dood.
Dan kijk je dieper en zie je de Zoon van God aan het kruis.
Hij sterft en draagt het oordeel over mijn zonden.
Als je met je hart kijkt, dan zie je de diepe liefde van God voor zijn wereld. Voor jou.
Liever dan de wereld los te laten en over te geven aan het kwaad, laat Hij zijn eigen Zoon
het oordeel dragen.
Stel je voor!
De bevrijder is zijn eigen Zoon.
Nu kun je zeggen: ja, maar die bevrijding is er toch nog helemaal niet!?
Moet je eens kijken hoeveel kwaad er nog is. Zoveel verleidingen, zoveel geweld. Zoveel
zonden en verdriet.
Dat is waar.
Golgotha is nog maar het begin van Gods grote bevrijdingsoffensief.
De bevrijding zet zich door in harten van mensen.
Dat is de tijd waarin wij leven: door de Heilige Geest van Jezus worden mensen bevrijd.
Bevrijd van hun zonden en van satan.
In hun hart worden beloften gelegd van vergeving en nieuw leven.
En op een dag komt Jezus zelf weer terug. Als Bevrijder en Rechter.
Hij zal oordelen.
Dan maakt hij voorgoed een einde aan de macht van het kwaad. Het rijk van satan stort in
en al zijn wapens gaan voorgoed de wereld uit. Met vuur wordt de schepping schoon
gemaakt, zodat er geen korrel vuil of kwaad achterblijft.
Het leven wordt weer een paradijs.
Simson is met al zijn kracht een zwakke rechter geweest.
Zijn leven en zijn sterven is eigenlijk één grote schreeuw om een echte richter.
Een echte bevrijder.
Niet met grote spierballen en nog meer staarten.
Maar een Rechter met veel liefde en gehoorzaamheid voor God in zijn hart.
Een Rechter zonder zonden.
Een rechter, die zuiver over mensen en volken kan oordelen.
Een Rechter, die niet de zware poorten van de sterke stad op zijn schouders kan nemen,
maar die de loodzware poorten van het dodenrijk kan wegdragen en zo de weg kan
openbreken naar het paradijs.
Simsons leven, ons leven, het geplaagde leven in onze wereld is één schorre schreeuw om
deze Rechter.
Maar de HERE heeft onze schorre schreeuw verstaan. Hij hoort het klagen. Hij gaf zijn Zoon.
Want Hij is een God die luistert met zijn hart.
Speel niet als een Simson met deze liefde, maar kniel voor Hem.
Hij is het meer dan waard. Je zult het zien.
Amen.

