
 

Deze zondagen vertellen wij verhalen over drie Rechters die ieder op hun eigen manier 
leiding geven aan het volk van Israël: Gideon, Simson en Debora. In die tijd is er nog geen 
koning in Israël om het volk te leiden. 

Vandaag hoor je het verhaal van SIMSON. 

 

Als je Simson bezig ziet, lijkt hij op het eerste gezicht een krachtpatser die alleen maar met 
zichzelf bezig is. Hij windt zich snel op en neemt graag wraak. Als hij kwaad is, richt hij allerlei 
schade aan. Iedereen is bang van hem.  

Maar je moet niet vergeten dat Simson al vóór zijn geboorte een speciale opdracht heeft 
gekregen van God. Hij is degene die Israël moet gaan bevrijden van de Filistijnen, een volk dat 
hen al veertig jaar lang dwars zit en onderdrukt. Daar is nogal wat kracht voor nodig! Simson 
heeft zijn spierballen dus niet voor niets. Hij gebruikt ze om zijn volk te helpen, zoals hem is 
opgedragen. 

Er valt veel over Simson te vertellen. Als je op onderstaande link klikt hoor en zie je Simsons 
levensverhaal: https://www.youtube.com/watch?v=Q4D7NxrU2sM 

 

Simson wordt geboren als Nazireeër: iemand die door God 
is aangewezen om een bijzondere taak te vervullen. Daar 
hoort een bepaalde manier van leven bij. Hij mag geen 
wijn of bier drinken en hij mag niet zomaar alles eten. En, 
heel belangrijk: hij mag zijn haren niet afknippen. Als hij 
zich aan die regels houdt, is hij in zijn strijd tegen de 
Filistijnen onoverwinnelijk. Hij is de Filistijnen steeds de 
baas.  

De Filistijnen vragen het liefje van Simson - Delila - om 
erachter te komen waar zijn kracht nou eigenlijk vandaan komt. Dat vertelt hij natuurlijk niet 
zomaar. Het is zijn grootste geheim! Als de vijand daar achterkomt... Maar op den duur kan 
Simson het gezeur van Delila niet langer weerstaan. Hij verklapt het geheim van zijn kracht: 
zijn lange haren. Delila knipt zijn lange haren af. En ja hoor - het is gedaan met de spierballen 
van Simson! Hij wordt overmeesterd en gevangen gezet.  



Nog één keer smeekt Simson God om hem zijn kracht terug te geven zodat hij met de Filistijnen 
af kan rekenen. Simson duwt de pilaren waartussen hij gevangen staat uit elkaar zodat het hele 
gebouw instort. Alle Filistijnen worden gedood. Ook Simson overleeft het niet; maar hij heeft 
toch zijn volk bevrijd van de Filistijnen.   

 

Om over te praten: 

Als iemand jou zou vragen: ‘Vertel me eens iets over Simson’, wat zou jij dan vertellen? 
Waarom juist dat?  

Zou jij Simson willen zijn? Waarin wel? Waarin juist niet?  

Hield Simson zich aan de opdracht die hij van God had gekregen? 

Vind jij het moeilijk om te doen wat er van je gevraagd wordt? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoe kun je nog meer laten zien dat je sterk bent? 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Wat is de juiste volgorde in het verhaal? 

Vraag als het nodig is of iemand je het verhaal van Simson voorleest uit de bijbel. 

Als je de letters in de juiste volgorde zet, vormen ze een woord: 

iets waar de sterke Simson bang van is. 

 

 

 
 

 



 

 

 

Knutsel Simson met lange haren:  

Nodig: 

3 papieren bekers 

Stiften, kleurpotloden en lijm 

Graszaad of tuinkers 

Watten (bij tuinkers) of aarde (bij 
gras) 

Plakband  

Uitgeknipte werkbladen (zie onder) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 


