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Preek van 26 juli 2015  
gehouden in De Morgenster in Papendrecht  
door Piet van Die 

 

EEN MISLUKT EXPERIMENT 

 

Dit meisje moet u voor me vragen, want zij bevalt me. (Rechters 14, 3) 

Een held? 

Dit is Simson ten voeten uit: dwingend, egocentrisch, altijd de grenzen van het 

gevaar en fatsoen opzoekend. Wat zullen zijn ouders een zorgen om hem gehad 

hebben! 

Als kind vond ik de verhalen over Simson spannend. Het was een stoere vent. 

Niet voor een kleintje vervaard. Een soort Jerommeke, als u dat iets zegt. 

Jerommeke – de brute kracht uit de stripboeken van Suske en Wiske. Een man 

die ijzer met handen kon breken. Zo iemand was Simson ook.  

Maar ouder wordend ga je het anders zien. Simson was niet iemand om te 

bewonderen, maar misschien wel iemand om medelijden mee te hebben. Want 

is zijn leven uiteindelijk niet mislukt? 

Rechter? Nazireeër? 

Simson was een van de rechters van Israël. Het waren mensen die het volk Israël 

moesten leiden in een moeilijke periode van de geschiedenis. De stammen van 

Israël vormden niet alleen los zand, ze stonden ook onder de voortdurende 

dreiging van andere volken. De rechters waren aanvoerders die hun 

volksgenoten wisten te verbinden en te mobiliseren. Ze zetten zich in voor 

bevrijding. Maar was Simson ook zo iemand? Totaal niet. Hij deed alles op zijn 

eigen houtje. Hij was en bleef een eenling. En zijn daden werden niet geboren 

uit vaderlandsliefde, maar uit sensatiezucht. Altijd zocht hij het gevaar op. Het 

leek wel alsof hij niet zonder kon. En van bevrijding was totaal geen sprake. 

Een held? Welnee, hij was een soort hooligan. Totaal het tegenbeeld ook van zijn 

andere roeping. Voor zijn geboorte had een engel zijn ouders namelijk de 

opdracht gegeven hem op de voeden als een nazireeër – iemand die zijn leven 

zou wijden aan God. Een nazireeër moest dan ook een sober en voorbeeldig 

leven leiden. Maar deed Simson dat? Welnee, de Bijbel vertelt dat hij zelfs 
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bordeelbezoek niet schuwde. Kijk, dat vertelde de juffrouw er vroeger op school 

niet bij! 

‘Ik wil het nu’ 

Simson was met name geobsedeerd door vrouwen uit het vijandelijke Filistijnse 

kamp.  Hij waagde zich regelmatig in het hol van de leeuw, en op een dag had hij 

daar een meisje ontmoet die hem wel beviel. Hij spande meteen zijn ouders voor 

zijn gevaarlijke karretje. Eerst vroeg hij het nog vriendelijk: ‘Ik zou wel willen dat 

u haar voor mij ten huwelijk zou vragen.’ Maar toen zijn ouders bezwaar 

maakten en zeiden dat het ongepast was om een bruid bij de Filistijnen te 

zoeken, omdat God dit verboden had, werd zijn toon anders: ‘Dit meisje moet u 

voor me vragen, want zij bevalt me.’ De Bijbelschrijver voegt er aan toe dat zijn 

ouders niet wisten dat God hierachter stak. Maar dat maakt alles nog veel 

onbegrijpelijker! We komen daar zo meteen nog wel op, want Simson en God – 

dat is in het algemeen een apart verhaal.  

Simson was dus een dwingeland. Kwam het misschien omdat hij enig kind was? 

Niet alle mensen die enig kind zijn worden verwend, natuurlijk. Maar je ziet het 

nog weleens. Ouders zijn zó voorzichtig met hun enige kostbaarheid dat ze het 

als porselein behandelen en niet snel ‘nee’ verkopen. Zo was Simson gewend 

geraakt altijd zijn zin te krijgen. Arme ouders! Ze durfden niet tegen hun zoon in 

te gaan, bang als ze waren om de enige tak af te zagen waarop hun geluk zetelde. 

Maar waar die angst regeert word je een instrument van je kind. En dus 

zwichtten ze en gingen op weg naar het Filistijnse Timna. 

Woede 

Simson was een man die letterlijk en figuurlijk de grenzen van het gevaar 

opzocht. Hij had sterke prikkels nodig om de verveling of de leegte te verdrijven. 

Dat bleek ook toen ze op weg waren naar het huis van het Filistijnse meisje. 

Onderweg was hij alweer verveeld geraakt en week van de weg af, zoekend naar 

afleiding. Opeens stond er een leeuw voor hem. Iedereen zou verstijfd zijn van 

angst, maar Simson niet. Hij ging de leeuw meteen te lijf.  ‘De geest van de HEER 

voer in hem,’ vertelt de Bijbel dan. Vreemd! Wij associëren de Geest van God 

met zachtmoedigheid en geduld, niet met geweld. Wat speelt God toch een 

eigenaardige rol in dit verhaal! 
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Toch is het in de religiegeschiedenis een bekend verschijnsel. Bij jongemannen 

die op de drempel van de volwassenheid stonden werd een razernij opgeroepen 

die hen sterk zou maken. Die razernij ging vaak gepaard met een magisch-

religieuze ervaring, een soort bezetenheid die de tegenstander moest 

verlammen. De oude Germanen noemde die heilige kracht wut, en ik denk 

zomaar dat ons woord ‘woede’ daar nog mee te maken heeft. Zo’n soort 

bezetenheid maakte zich van Simson meester en hij verscheurde met zijn blote 

handen het wilde beest alsof het een geitenbokje was. Toen hij zich even later 

bij zijn ouders voegde, zei hij er niets over.  

Een raadsel 

Ze gingen naar Timna, regelde er het huwelijk, gingen weer naar huis en na een 

aantal weken ging Simson met zijn ouders opnieuw naar Timna, dit keer voor het 

feest zelf. Onderweg liep hij nog even langs de leeuw, zag dat bijen zich in het 

karkas hadden genesteld en haalde de honing eruit om ervan te eten. Elk ander 

mens zou er van walgen, maar de onbehouwen Simson niet. ‘Jullie ook wat?’ 

vroeg hij aan zijn ouders die verder van niks wisten en ze vervolgden hun tocht. 

In Timna, tijdens het zeven dagen durende huwelijksfeest, tartte hij het lot 

opnieuw. Kennelijk had hij zich ook nu alweer snel verveeld, want hij begon de 

gasten uit te dagen. Hij gaf hen een raadsel op. Als ze het binnen de zeven dagen 

zouden raden, zou hij hen nieuw in de kleren steken; als ze het niet zouden 

raden, zouden zij hem dertig nieuwe outfits moeten geven. Je voelt hoe zeker hij 

van zijn zaak is.  

Maar hij had buiten zijn bruid gerekend. De gasten, die voelden dat ze het 

raadsel over de sterke die zoetigheid bood niet zouden raden, zetten het meisje 

onder druk. Wat dacht die dommekracht uit Israël wel! Ze lieten zich niet voor 

gek zetten! Het meisje zeurde vervolgens bij Simson om de uitkomst van het 

raadsel en na zeven dagen gaf  hij toe – niet door hebbend dat ze het zou 

doorbrieven. Zijn spieren werkten beter dan zijn hersens, zullen we maar zeggen.  

Gekrenkt narcisme 

Simson bleek een slecht verliezer. Toen ze het geraden hadden, werd hij zo 

woedend dat hij erop uittrok, willekeurig dertig andere Filistijnen doodsloeg, hen 

ontdeed van hun kleren en die kleren als inlossing van zijn schuld aan de 
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bruiloftsgasten gaf.  En meteen daarna vertrok hij vol gekrenkt narcisme terug 

naar het huis van zijn ouders – zijn kersverse bruid voorgoed achter zich latend.  

Dit soort gedrag zou zijn verdere leven blijven tekenen. De psychiater Herman 

van Praag heeft Simson bij wijze van spreken eens op de divan van zijn 

spreekkamer gelegd. Hij concludeerde dat Simson alleen in schijn een held is. 

Achter diens roekeloze bravoure zag Van Praag vooral contactarmoede en 

wanhoop:  wanhoop van een mens die geen aansluiting vindt bij de medemens, 

en zich in het leven verloren voelt. Hij is boos op de wereld die voor hem 

afgesloten lijkt. Boos op zichzelf, omdat hij geen uitweg vindt. Het zijn vrouwen 

die hem hoop lijken te bieden, maar ze laten hem vallen. En Simsons leven zal 

dan ook eindigen met een tragisch lot: een zelfmoord waarmee hij tegelijk 

tientallen Filistijnen de dood in zal sleuren. 

God? 

Maar wat moet je dan met de opmerkingen van de Bijbelschrijver dat God hem 

tot dit alles dreef? Moet je dat zien als een opvatting van mensen van die dagen? 

Dat kan. Maar zoiets geldt voor alles wat in de Bijbel staat. De hele Bijbel is 

mensenwerk. Alles van Boven, horen wij van beneden, ook als beneden zegt dat 

het van Boven komt. De vraag is: gelóóf je ook dat het van Boven komt?  

Ik zou ook in dit geval niet te snel ‘nee’ zeggen. God kan ook werken via algemeen 

religieuze verschijnselen die wij vreemd vinden, maar die algemeen 

voorkwamen in andere religies. Je zou misschien kunnen zeggen: God heeft de 

wut uitgeprobeerd. Maar vervolgens moet je concluderen dat het experiment 

ook meteen gestaakt is.  

Die gedachte wordt ons ook door psychiater Van Praag aangereikt. Hij schreef: 

‘De Eeuwige begiftigt Simson met louter spierkracht, maar wapent hem niet met 

geestkracht. […] Het loopt uit op een fiasco. De Eeuwige heeft dat experiment 

dan ook nooit meer herhaald.’ 

Aldus Van Praag. Een voluit Joodse gedachte. Je ziet in heel de Bijbel 

voortschrijdend inzicht. Gaandeweg ontstaan er beelden voor God, die op hun 

beurt ook weer verspringen. Zo leert Israël God steeds beter kennen. En 

misschien mag je zelfs zeggen: zo leert God zichzelf steeds beter kennen. Totdat 

Hij tot rust komt in Jezus en in Hem zijn ware gezicht vindt. Jezus – de mens in 

wie Boven en beneden naadloos samenvielen. Hij leerde ons: alleen de liefde 
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overwint alles. Hij leerde om het kwade te overwinnen met het goede. Om 

vijanden tegemoet te treden met liefde. Om het verlorene te zoeken en terecht 

te brengen.  

Het verlorene – daar hoort Simson ook bij. Daarom blijft die gekke brute kracht 

ook gewoon in onze Bijbel staan. Hij hoort bij Gods galerij van mensen. Al bleek 

zijn leven voor het verbond een doodlopend spoor, ook het doodlopende spoor 

is nodig om te weten welke wissel je dan moet nemen.  


