
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

29. Simson 

Begin je ontdekkingsreis met het opzoeken en lezen van Richteren 13:5. 

 Weet jij wie de leiders van jouw land zijn? 

 Wat voor leiders ken je nog meer? 

 Wanneer is iemand een goede leider? 

Lees verder… 

Wat er aan vooraf ging… 

Simson is de laatste van twaalf rechters over wie we lezen in het boek Rechters. Hij was een 

´nazireeër´ – iemand die zich aan God wilde toewijden. Hij moest leven volgens bepaalde regels van 

God, bijvoorbeeld dat hij zijn haar niet mocht afknippen. God maakte Simson onwijs sterk – zo’n 

beetje als Superman – en hoe langer zijn haar werd, hoe sterker hij werd! 

Zijn vijanden wisten niet wat hem zo sterk maakte en bespioneerden hem. Simson vertelde zijn 

geheim aan een vrouw die Delila heette – en zij vertelde het aan de vijand! Ze knipte zijn haar af, hij 

verloor zijn kracht en werd in de gevangenis gegooid. 

Wat er daarna gebeurde… 

Simson stierf, samen met de mensen die spotten met God. Toen zijn familie dat hoorde, namen ze zijn 

lichaam mee en begroeven hem. 

Opnieuw zat Gods volk zonder leider en vergaten ze wat God wilde. Ze gingen opzettelijk tegen Gods 

wil in. Ze wilden niet geloven dat Hij de enige God was en ze aanbaden beelden van hout, metaal of 

steen. Omdat God nog steeds van zijn volk hield, had Hij bedacht wat Hij zou gaan doen… 

Ontdek de Bijbel! 

Beantwoord samen de vragen op pagina 42 van het boek ‘Ontdekkingsreis door de Bijbel’. 

Bijbelse woorden toegelicht… 

Uitgekozen Een engel vertelde Simsons ouders precies wat er ging gebeuren: ze zouden een zoon 

krijgen: ‘hij zal vanaf de moederschoot als nazireeër aan God gewijd zijn’ (Rechters 13:5). 

Nazireeër Simson was een nazireeër. Nazireeërs knipten hun haar niet, dronken geen bier of wijn en 

aten bepaald soort eten niet. De lengte van Simsons haar was een teken van zijn toewijding aan God. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sterke man Simson stond bekend om zijn enorme kracht en men kende hem (en vreesde voor hem) 

als groot strijder. Toen zijn haar afgeknipt werd, was hij al zijn kracht kwijt! 

Probeer het uit 

God maakte Simson lichamelijk heel sterk. Ben jij ook zo sterk? 

Er zijn meerdere manieren om sterk te zijn. Wat voor andere manieren kun je bedenken dat die van 

Simson? 

Sommige mensen zijn sterk en dapper als ze pijn hebben. Ben jij op die manier sterk? 

Sommige mensen zijn sterk en betrouwbaar, ze doen altijd wat ze zeggen. Ben jij op die manier sterk? 

Ben jij sterk (betrouwbaar en dapper) voor God? 

Hoe zit dat met je ouders of een andere volwassene? Hoe sterk zijn zij? 

Zijn zij sterk (betrouwbaar en dapper) voor God? 

Dank God voor de manieren waarop hij jullie sterk heeft gemaakt. 

Praten met God 

Vraag God om je te helpen trouw te blijven aan Hem. En om je tijd en talenten voor Hem in te zetten 

en niet alleen maar voor jezelf. 

 

 


