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Lang geleden leefde in Israël een man die Manoach 
heette.  Hij en zijn vrouw hebben geen kinderen.  
Op een dag verschijnt de engel van de HEER aan 
zijn vrouw.  En hij zegt: “U bent lang 
onvruchtbaar geweest, maar nu zult 
u in verwachting raken 
en een zoon krijgen".



Ze vertelt haar echtgenoot dit wonderlijke nieuws.  
Manoach bidt: "Och HEER, laat alstublieft de engel 
nog eens terugkomen om ons te vertellen, wat we 
moeten doen met het kind dat geboren zal worden."



De engel vertelt Manoach dat het 
haar van het kind nooit geknipt mag 
worden, dat het geen alcohol mag 
drinken en geen onrein voedsel mag 
eten.  God heeft het kind 
uitgekozen om rechter te worden.  
Hij moet Israël leiden.



Het volk van God heeft zeker hulp nodig.  Zij 
houden God buiten hun leven en worden daarom 
overheerst door hun vijanden, de Filistijnen.  Toch 
heeft God hun gebed gehoord.  Hij stuurt een 
baby die de sterkste man ter wereld zal worden.



De vrouw bevalt van 
een zoon en noemt 
hem Simson.  De jongen 
groeit op onder de 
zegen van de HEER.  
De Geest van de HEER 
leidt hem.  Simson 
wordt enorm sterk.  
Op een dag wordt hij 
aangevallen door een 
jonge leeuw.  Hij 
scheurt het met zijn 
blote handen in tweeën 
alsof het een bokje is!



Een tijd later 
komt Simson langs 

de dode leeuw.  Er blijkt een 
bijenzwerm in te zitten en honing.  
Dat laatste eet hij met smaak op.
Op het feest voor zijn bruiloft bedenkt 
Simson een raadsel: "Voedsel kwam uit 
de eter en zoetigheid uit de sterke!"



Niemand kan het raadsel 
uitleggen, uiteindelijk verraadt 
Simsons nieuwe vrouw een Filistijnse, 
de uitleg aan haar vrienden.  
Dit maakt Simson woedend.



Simson wordt nog bozer als hij hoort dat de 
Filistijnen zijn bruid aan één van zijn beste vrienden 
hebben uitgehuwelijkt.  Hij wil wraak nemen en 
bedenkt daarvoor een plan.  Hij vangt eerst 300 
vossen.  Hij bindt ze twee aan twee met de staarten 
aan elkaar, met een brandende 
fakkel 
ertussen.



Hij jaagt de vossen op deze wijze de korenvelden 
van de Filistijnen in!



De Filistijnen willen wraak en sturen een leger 
om Simson gevangen te nemen.  Simson laat zich 
vastbinden om zo aan de Filistijnen overhandigd 
te worden.



Maar de Geest van de HEER komt 
over Simson en geeft hem zo'n 
kracht dat de touwen om zijn 
armen als draadjes knappen.  
Met een ezelskaak slaat hij 
1000 Filistijnen dood.



De Filistijnen zijn op zoek naar Simson.  Op een
nacht ontdekken ze hem in een stad.  De poorten
worden gesloten.  Ze denken dat Simson zo niet kan 
ontsnappen, maar Simson tilt de enorme deuren uit

hun post en loopt zo de 
stad uit.



Simson faalt voor God.  Hij heeft 
zijn kracht van God gekregen 
zolang hij God gehoorzaamt.  
Op een dag vertelt Simson 
het geheim van zijn kracht 
aan Delila.  Ze is een mooie 
vrouw, maar wel een Filistijnse 
spion.  Als Simson 
slaapt laat ze hem 
kaal scheren.



Als de Filistijnse 
soldaten Simson in 
Delilas slaapkamer 
gevangen willen nemen, 
verdedigt Simson zich 
zo goed als hij kan.  
Maar zijn bijzondere 
kracht is weg.  Zijn 
vijanden steken zijn 
ogen uit.



Blind en zwak wordt 
Simson een slaaf van 
de Filistijnen.  Ze 
maken hem belachelijk 
en bespotten de 
dienaar van God.



De Filistijnen hebben 
feest.  Ze vereren Dagon 
hun visgod, omdat Simson 
in hun handen is gevallen.  
Ze drinken zich 
halfdronken.  Ze laten 
Simson naar de tempel 
komen om hen te 
vermaken.



Een jongen brengt Simson naar de zuilen waar het 
tempeldak op rust.  Ongeveer 3000 Filistijnen staan 
op het dak en nog veel meer in de tempel.  Allemaal 

spotten ze 
met Simson.



Maar in de gevangenis is het haar van Simson weer 
gegroeid.  Terwijl hij tegen de zuilen leunt bidt hij: 
"Almachtige HEER, denk aan mij; geef mij nog 

eenmaal 
kracht, oh 
God, zodat 
ik wraak 
kan nemen 
op de 
Filistijnen 
voor het 
uitsteken 
van mijn 
ogen."



JA!  JA!  Simson pakt de 
twee middelste zuilen waarop

de tempel rust.  Hij duwt
uit alle macht tegen de 
zuilen en de tempel stort

in, boven op de koningen
en alle andere mensen.  

Zo doodt hij in 
zijn eigen dood
méér mensen
dan tijdens
zijn hele leven.

Zal God Simson weer kracht geven?  Zal Simson het 
onmogelijke kunnen doen?



"Door te luisteren naar Uw woord, komt 
er licht en duidelijkheid in mijn leven." 

Psalm 119:130

"Simson, Gods Sterke Man" 

is een verhaal uit de Bijbel,

het staat in 

Rechters 13-16
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Dit verhaal uit de bijbel vertelt ons over onze God, die 
ons geschapen heeft en die wil dat wij Hem kennen.

God weet dat wij verkeerde dingen hebben gedaan.  Hij
noemt dat zonde.  Het gevolg van de zonde is de dood, 
maar God houdt zoveel van ons dat Hij zijn Zoon Jezus
gezonden heeft, om te sterven aan het kruis en zo de 
gevolgen van onze zonden te dragen.  Jezus werd weer

levend en ging naar de hemel!  Als je in Jezus gelooft en
aan Hem vraagt je zonden te vergeven, dan zal Hij dit

doen.  Hij zal komen en voortaan in jouw hart leven en jij
zult voortaan met Hem leven.

Als je je zonden de rug toe wilt keren, zeg dan het 
volgende tot God: Lieve God, ik geloof dat Jezus voor mij

gestorven is en nu weer leeft.  Kom alstublieft in mijn
leven en vergeef mijn zonden, zodat ik nieuw leven ontvang
en op een dag voor altijd met U samen kan zijn.  Help mij

te leven voor U als uw kind.  Amen.  Lees de bijbel en
spreek met God iedere dag! Joh. 3 vs 16
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