
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vertelschets 5.2:  Door geloof in Gods genade en almacht overwint Simson de Filistijnen 

 

 

1. Delila 

•  Simson gaat opnieuw naar het land van de Filistijnen. 

•  Hij ontmoet Delila bij de beek Sorek en gaat met haar mee naar binnen. 

•  Hij herhaalt zijn bezoeken en krijgt haar lief. 

• Simson zondigt bewust. 

• Wat doe jij als je in verleiding komt om te zondigen? 

 

2. Valstrik 

• De vorsten beloven Delila ieder 1100 zilverstukken, wanneer het haar lukt Simsons geheim 

te weten te komen. 

• Ze smeekt en vleit hem haar te vertellen waardoor hij zo sterk is. 

• Simson noemt achtereenvolgens: Verse pezen - nieuwe touwen. 

• Delila gelooft hem, doet wat hij zegt en roept: ‘De Filistijnen over u’. 

• Hij speelt gevaarlijk spel als hij over zijn haar begint: ‘Vlecht mijn zeven haarlokken.’  

• Delila doet het. Ze weeft ze samen in een weefgetouw en zet ze extra vast met een pin. 

• Ze roept de Filistijnen binnen. 

• Delila dringt elke dag aan en verwijt Simson dat hij niet van haar houdt.  

• Daar kan Simson niet tegen; hij verklaart zijn geheim. 

• Delila waarschuwt de vorsten.  

• Simson slaapt op Delila's schoot; ze scheert Simsons haarlokken af. 

• Als je eenmaal begint te zondigen, gaat het steeds verder. Wat is het belangrijk naar je 

geweten te luisteren. 

 

3. Gevangen 

•  De Filistijnen overmeesteren hem, steken zijn ogen uit, binden hem met koperen 

kettingen. 

•  Simson moet in de gevangenis in Gaza de molen draaien.  

•  De gevolgen van de zonde zijn bitter. Dat heb jij misschien ook weleens gemerkt. 

 

4. Geloof 

•  Feest ter ere van Dagon 

•  Lied: Onze god gaf onze vijand in onze macht. 

•  Simson wordt gehaald om de mensen te vermaken  

•  Hij staat tussen de pilaren en wil even leunen.  

•  Simson bidt: HEERE, Heere, gedenk toch aan mij en sterk mij alleen deze keer.  

• Dit is een ootmoedig gebed, hij weet het niet verdiend te hebben.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Bid jij zo ook om Gods genade? Het is niet verdiend, maar je mag pleiten op Zijn Naam: 

HEERE.  

• Simson gelooft. Hij vertrouwt op God. Hij verwacht zijn hulp alleen van de HEERE. Zo mag jij 

ook ootmoedig bidden tot God, vertrouw maar op Hem. Hij is almachtig. 

• Simson trekt twee pilaren om, zodat de hele tempel instort. Er zijn dan ongeveer 3000 

doden. In ieder geval meer dan Simson in zijn leven heeft gedood. 

• Simson wordt begraven door zijn familie. 

 

Slot 

Door het geloof in de almacht en de genade van zijn Vader heeft Simson deze laatste daad gedaan, 

volgens Hebreeën 11. Zo is hij richter van Israël tot in de dood. Simson heeft zijn eigen leven 

ervoor over om zijn volk te verlossen van de Filistijnen, van Gods vijanden. Daarin lijkt Simson op 

de Heere Jezus, Die Zijn leven gaf om zondaren te redden.  

 


