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Hoofdstuk 74     
 

Lieve kleinkinderen, 

 

De legers van Hitler hebben gedurende de Tweede Wereldoorlog van 1939 – 

1940 veel onschuldige slachtoffers gemaakt. Veel steden hebben zij 

platgebombardeerd, waarbij duizenden en duizenden onschuldige burgers de 

dood vonden. Ook onze stad Rotterdam werd in de meidagen van 1940 

gebombardeerd., 

Een paar maanden voor het einde van de oorlog, (de legers van Hitler waren al 

bijna helemaal verslagen)  is de Duitse stad Dresden om strategische redenen in 

de nacht van 13 op 14 februari 1945 door Engelse en Amerikaanse vliegtuigen  

gebombardeerd. Ook in deze stad vonden toen duizenden onschuldige mensen 

de dood. 

Ik ben geen militair en mag hierover geen oordeel vellen. 

 

In onderstaand verhaal, dat gaat over de dood van Simson, neemt hij wraak. 

 

Onze Here Jezus leerde ons mensen iets totaal anders. In het Bijbelboek Lukas, 

hoofdstuk 6 : 27 zegt Jezus: Heb je vijanden lief: wees goed voor wie jullie haten, 
zegen wie jullie vervloeken, bid voor wie jullie slecht behandelen.  

 

 

Hoofdstuk 74      -    Sterven met de Filistijnen     -    Richteren 16 : 22 – 31  
 

Ze brachten Simson naar de stad Gaza. Dezelfde stad waar hij jaren  geleden de 

stadspoort weggedragen had. De Filistijnen bonden hem met twee koperen 

kettingen. De eerste dagen waren er alleen maar pijn en haat. Toen de ergste pijn 

voorbij was, moest Simson in de gevangenis werken in de korenmolen. Van ’s 

morgens vroeg tot ’s avonds laat moest hij rondjes lopen om het koren fijn te 

malen. Er was een dag geweest dat hij het koren van de Filistijnen in brand stak 

en nu moest hij van hun koren meel malen. 

Elke dag werd er met hem de spot gedreven en wanneer hij niet snel genoeg 

liep, voelde hij de zweep pijnlijk op zijn rug. Twintig jaar lang was Simson hen 

de baas geweest en nu was hun wraak zoet. Hij zou de beker tot de bodem toe 

leeg drinken!  

 

Maar erger dan de schande en de spot, erger dan het verlies van zijn beide ogen, 

was de schuld bij God, die Simson op zich geladen had. Gods nazireeër was hij 

geweest. Toen hij nog kon zien, was hij blind geweest voor het nazireeërschap 

waartoe hij geroepen was. Nu hij blind is, ziet hij dat wel. Hij had zich 

afgegeven met vreemde vrouwen en de wet van Mozes veracht, met als gevolg 

dat hij nu een slaaf van die onbesnedenen was.  



 

2 
 

‘O God,’ bad Simson, ‘ik ben U ontrouw geweest, ik was door begeerte 

verblind. Alle mensen spraken over mijn grote kracht, maar in wezen was ik 

zwak. Ik bid u, verlaat mij niet. Ik heb spijt, heel veel spijt. Vergeef mij….’ 

 

Simson boog zijn hoofd. Als hij nog ogen had gehad zou hij nu huilen. En zoals 

hij deze weken al zo vaak gedaan had, streek hij met zijn hand over zijn hoofd. 

Maar dat kon toch niet? Maar het was wel zo. Zijn haren groeiden weer. Het 

werd weer langer. Maar dan was God hem niet vergeten! Dit was een teken dat 

de Heer hem vergeven had. De Almachtige zag hem ook hier in de gevangenis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In de gevangenis moest Simson werken in de korenmolen. 

 

Vanaf deze dag droeg Simson zijn lot geduldiger. Elke dag voelde hij naar zijn 

haar. Het was zo en het groeide zelfs heel snel. 

Soms, als hij niet kon slapen, droomde hij ervan dat zijn oude kracht nog eens 

terug zou komen en dat God hem wilde gebruiken om de Filistijnen te slaan. Als 

zijn haren weer lang waren…. Maar dan kwam de twijfel. Het kon niet! De 

Filistijnen zouden steeds weer zijn haren knippen. En ook al zouden ze dat niet 

doen, wat gaf het dat hij weer sterk zou zijn. Hij was blind. Het had geen zin om 

te dromen van wraak. Nee, de geest van God zou niet weer over hem komen. 

Nooit zou hij de vijand van zijn volk weer slaan. 

‘Hij zal een begin maken met Israëls verlossing….’ 

O God, wat was dat een klein begin geweest. 
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Op een dag werd Simson door soldaten uit de gevangenis gehaald. Zijn hart 

bonsde. Kwam dit door God? Had de Heer toch nog werk voor hem te doen?  

Ze leidden hem door de straten naar de tempel van Dagon. 

‘Wat moet ik?’ vroeg hij.  

Ze zouden hem toch niet dwingen om aan Dagon een offer te brengen? Dan 

stierf hij nog liever. 

Eén van de soldaten vertelde hem dat er vandaag een groot offerfeest gegeven 

werd aan hun god Dagon, om reden dat hij hun grote vijand Simson in hun 

macht had gegeven. Een overwinningsfeest waar ook Simson een rol in moest 

spelen. Dansen moest hij, zodat alle mensen konden zien dat hij hen nooit weer 

kwaad zou kunnen doen. Uit alle dorpen en steden waren ze gekomen. De 

tempel zat al helemaal vol en op het dak zaten zelfs drieduizend mensen. Ook de 

vijf koningen waren er.  

 

Dieper boog Simson zijn moede hoofd. Hij moest dus dansen op het offerfeest 

van Dagon en de Filistijnen vermaken met zijn blinde sprongen! Dat hij ook nog 

deze schande moest dragen. En hij maar denken dat dit van de Heer was. Dansen 

moest hij tot zijn eigen schande. Maar ook dit had hij verdiend. Het was zijn 

eigen schuld. 

 

Ineens moest hij denken aan de zuilen, waarop het dak van de tempel rustte. Het 

kon niet, het zou te mooi zijn, maar wanneer die zuilen omvielen, dan zou de 

hele tempel instorten. Hij dwong zichzelf om kalm te blijven. Niemand moest 

ook maar iets aan hem merken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wanneer die zuilen van de tempel omvielen… 



 

4 
 

‘De tempel, vroeg Simson, ‘is dat de grote Dagonstempel met die twee grote 

pilaren?’ 

De soldaten lachten. Ja, die Simson was hier al een keer eerder in de stad Gaza 

geweest. Toen was het zijn dag geweest en nu was het de dag van hun god 

Dagon!  

Als in een droom liep Simson verder. Zou het mogelijk zijn? Als de Heer hem 

nog één keer zou willen helpen…. Hij kon het nog niet geloven. Het was te 

mooi om waar te zijn. Maar had God hem ook niet geholpen die dag toen hij bij 

Lechi tegen het leger van de Filistijnen vocht? En ging het vandaag op dit feest 

van Dagon niet om de eer van Zijn heilige naam? 

 

Toen Simson aan de hand van een soldaat de tempel binnenkwam, brak er een 

luid gejuich los. Daar kwam hij, de geweldenaar, en nu zo mak als een klein 

lammetje. Het werd een machtig koor van stemmen, een storm van geluiden. 

‘Geloofd zij onze god Dagon, die onze vijand Simson ons in handen heeft 

gegeven. Ons land heeft hij verwoest en veel van onze mensen gedood. Maar 

onze god heeft daar een einde aan gemaakt.’ 

En dit was het ergste voor Simson: Gods naam werd gelasterd om hem. De god 

Dagon werd geprezen om het verkeerde wat hij, Simson had gedaan. Diep uit 

zijn hart bad hij: ‘O God, laat mij nog één keer uw nazireeër zijn. Ik ben U 

ontrouw geweest en heb uw heilige naam te schande gemaakt. Laat mij nu Uw 

naam groot maken in dit huis van Dagon. 

 

Ze brachten Simson naar het midden van de tempel. Vanaf het dak riepen de 

Filistijnen: ‘Laat Simson kunstjes doen. Laat hem voor ons dansen….’ 

 

Later, toen de wilde muziek stil was gevallen, mocht ook Simson uitrusten. 

Tegen de kleine jongen die hem begeleidde zei hij: ‘Laat mij een ogenblik los. 

Laat mij de zuilen betasten waarop de tempel rust, zodat ik even kan leunen.’ 

Het mocht. Nu wist hij dat God niet meer boos op hem was. Zijn handen 

betasten het gladde marmer. De pilaren stonden vlak naast elkaar, net zoals hij 

gedacht had. Luid en duidelijk bad Simson zijn laatste gebed. Niemand van de 

Filistijnen begreep het. 

‘Heer God, gedenk mij toch. Maak mij weer sterk, nog deze ene keer, zodat ik 

mij op deze Filistijnen kan wreken, één wraak voor mijn beide ogen.’ 

Simson voelde dat zijn gebed verhoord werd. Hij was bereid zijn leven te geven 

Hij pakte de beide middelste zuilen waarop de tempel rustte. Tegen de ene zuil 

zette hij zich af met zijn rechterhand, tegen de andere zuil met zijn linker. 

‘Laat mij sterven met de Filistijnen!’ 

 

Nog eenmaal bundelde hij zijn onmetelijke kracht, de zuilen weken en onder 

donderend geraas stortte de tempel in. Het dak viel op het beeld van Dagon en 

op de vijf koningen. Ook op al het volk dat daar aanwezig was. Toen de wolk 



 

5 
 

van puin en stof door de wind weggeblazen was, klonk het gejammer van de 

Filistijnen over Gaza, de sterke stad…. 

                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nog eenmaal bundelde Simson zijn onmetelijke kracht. 

 

Zo stierf Simson, de zoon van Manoach, de Nazireeër Gods en de rechter van 

Juda en Dan. De Filistijnen die hij doodde bij zijn dood, waren meer in getal dan 

die hij doodde bij zijn leven. Tijdens zijn leven had hij het lang niet altijd bij het 

goede eind gehad. Zijn volk had hem niet begrepen en hem alleen laten strijden. 

Maar Simson stierf als een nazireeër, een strijder voor zijn volk. Soms was hij 

zijn verplichtingen voor het volk vergeten en leefde hij voor zichzelf. Maar nu 

was hij voor datzelfde volk de dood ingegaan. 

 

Het nieuws van zijn wonderbaarlijke dood werd bekend in het hele land Israël. 

Het gaf het bange volk weer moed en hoop.  Wanneer Simson die zijn God 

ingeruild had voor vreemde vrouwen, toch Gods nazireeër kon zijn, dan was er 

ook hoop voor Gods volk zijn. Een volk dat Hem altijd maar weer vergat en de 

Baäl ging dienen. Dan was het leven van deze wilde vechter Simson een beeld 

geweest van het volk en tegelijk ook een duidelijk bewijs van Gods genade. 

 

Vanuit de stad Sora, de geboortegrond van Simson ging een groep moedige 

mannen naar Gaza. Van onder het puin vandaan haalden zij het dode lichaam 

van Simson en eerbiedig namen ze het mee naar huis en begroeven Simson in 

het graf van zijn vader Manoach. 

 

 

 


