
   Simson 
 
Oorlog… 
Oorlog is erg. 
Er is altijd wel ergens oorlog in de wereld. 
Gelukkig is er geen oorlog in ons land, in Nederland. 
Als er oorlog is, gebeuren er erge dingen. 
 
In de Bijbel lees je ook over oorlog. 
In de Bijbel lees je over oorlog tussen de Israëlieten en de Filistijnen. 
Als de Israëlieten niet naar de Heere luisteren, straft de Heere dikwijls met oorlog. 
In de geschiedenis, die we nu lezen, is er ook oorlog. 
Een lange tijd oorlog. 
Wel veertig jaar. 
Dat is een lange tijd. 
Oorlog… 
Iedere dag oorlog. 
Vreselijk!  
 
In deze tijd van oorlog leven Manoach en zijn vrouw. 
Deze mensen hebben geen kinderen. 
Op een dag is de vrouw buiten aan het werk. 
Plotseling komt er Iemand met de vrouw praten. 
De vrouw kijkt en denkt dat het een profeet is. 
In de Bijbel staat dat het geen profeet is, maar een Engel des HEEREN. 
Met de Engel des HEEREN wordt de Heere Jezus bedoeld. 
De vrouw van Manoach ziet niet dat het de Heere Jezus is. 
De vrouw luistert naar de Engel des HEEREN. 
Hij zegt :”U krijgt een zoon. Luister goed. Nu mag u geen wijn of sterke drank drinken 
en u mag niets eten dat onrein is. Weet u waarom niet? Uw zoon zal een Nazireër 
zijn. 
Een Nazireër mag geen wijn of sterke drank drinken, dus u ook niet.” 
Sterke drank is drinken waarvan je dronken kan worden. 
 
Een Nazireër is een bijzondere knecht van de Heere. 
Een Nazireër moet leven naar de wil van de Heere. 
De Heere maakt Zijn wil bekend. 
Een Nazireër mag zijn haar niet knippen. 
Een Nazireër mag niet naar een begrafenis van iemand die gestorven is. 
Hij mag nooit iets eten dat onrein is. 
( Bijvoorbeeld niets van een varken, konijn of haas. Niets van vissen die vinnen of 
schubben hebben)  
Dat staat allemaal in de wetten, die de Heere gegeven heeft aan Zijn volk Israël. 
De Heere geeft deze regels voor een Nazireër, dus een Nazireër moet gehoorzaam 
leven naar de wil van de Heere. 
 
De Engel des HEEREN zegt tegen de vrouw:”Als uw zoon groot is, zal hij beginnen 
om Israël te verlossen van de vijanden.” 
 
 



Wat krijgt de vrouw een wonderlijke boodschap! 
Ze gaat naar haar man en zegt:”Manoach, luister eens.  
Ik was buiten aan het werk en toen kwam er een Man Gods bij mij. 
Het was net een Engel van God. 
Ik heb niet gevraagd waar Hij vandaan kwam en Hij heeft Zijn Naam niet gezegd. 
Hij zei tegen mij dat wij een zoon krijgen. 
Onze zoon zal een Nazireër zijn. 
Hij mag geen wijn of sterke drank drinken en niets eten wat onrein is.” 
Manoach luistert. 
Krijgen ze een belangrijk kind van de Heere? 
Manoach wil weten wat ze precies moeten doen met het kind. 
Manoach vraagt aan de Heere :”Heere, mag de Man Gods, Die U gezonden hebt, 
nog een keer komen om aan mij te vertellen wat ik moet doen als het kind geboren 
wordt?” 
 
De Heere hoort en verhoort het gebed van Manoach. 
De Engel des HEEREN (= de Heere Jezus) komt weer tot de vrouw van Manoach als 
ze buiten is. 
Manoach is er niet bij. 
De vrouw haast zich en roep Manoach. 
Manoach gaat met zijn vrouw mee. 
Hij ziet de Man Gods staan. 
Manoach zegt:”bent  u die Man, die tot mijn vrouw gezegd hebt dat wij een zoon 
krijgen?” 
Hij zegt :”Ik ben het.” 
Manoach zegt:”Ik geloof dat het gebeurt wat U gezegd hebt, maar wat moet ik doen 
als het kind geboren wordt?” 
 
De Engel des HEEREN zegt:” Doe alles wat Ik tegen uw vrouw gezegd heb.” 
Wat heeft de Engel des HEEREN tegen de vrouw gezegd? 
De Engel heeft gezegd dat de vrouw geen wijn en sterke drank mag drinken en niets 
mag eten dat onrein is. 
De zoon die geboren wordt zal een Nazireër zijn. 
Hij mag ook nooit wijn of sterke drank drinken en niets eten wat onrein is. En Hij mag 
nooit naar de kapper om zij haar te laten knippen. 
Manoach moet opletten of alles gebeurt zo de Engel het gezegd heeft. 
 
Manoach zegt tegen de Engel:”Wacht U even, dan zal ik een geitje voor U slachten 
en klaarmaken.” 
De Engel zegt:”Nee, Ik zal niets gebruiken  van wat u klaarmaakt. 
Offer alles aan God.” 
Manoach ziet nog niet Wie de Man Gods is. 
Monoach zegt tegen de Engel des HEEREN :”Hoe is Uw Naam? 
Mag ik het weten? 
Dan kunnen wij U iets geven als onze zoon geboren wordt.” 
 
De Engel des HEEREN zegt:”Waarom vraag je naar Mijn Naam? Die is toch 
Wonderlijk?” 
 
 



De Heere Jezus heeft zoveel Namen. 
Eén van Zijn Namen is : Wonderlijk. 
Zijn Naam is Wonderlijk en de Heere Jezus doet wonderen. 
Ook in deze geschiedenis. 
Daarom is deze geschiedenis zo mooi en wonderlijk. 
 
Manoach maakt het offer klaar en legt het op een rotssteen. 
Er gebeurt een wonder. 
Er komt een vlam uit de rotssteen en steekt het offer aan. 
Manoach en zijn vrouw kijken wat er gebeurt. 
De vlam gaat omhoog. 
En de Engel des HEEREN gaat ook omhoog. 
Nu zien Manoach en zijn vrouw Wie er met hen gesproken heeft. De Heere. 
Ze buigen diep om de Heere te aanbidden. 
 
Manoach zegt:”Wij zullen sterven omdat we de Heere gezien hebben.” 
De vrouw van Manoach zegt:”Nee, Manoach, wij sterven niet. Wij krijgen een zoon 
van de Heere. 
De vrouw van Manoach gelooft dat alles zal gebeuren wat de Heere beloofd heeft. 
Wat de Heere belooft, doet Hij. 
 
Manoach en zijn vrouw krijgen op Gods tijd een zoon. 
Zijn naam is : Simson. 
Simson is een Nazireër. 
Als Simson groot is, zal hij beginnen om Israël te verlossen van de vijanden. 
 
( We gaan een volgende keer verder met de geschiedenis over Simson DV ) 
 
 
 
Lees uit de Bijbel : Richteren 13 
Geef antwoord op de vragen. 
 
Wat doen de Israëlieten en hoe straft de Heere hen?  (vers 1)  
Wie komt er op een dag bij de vrouw van Manoach?  (vers 2 en 3) 
Wat zegt de Engel des HEEREN tegen de vrouw?  (vers 3 en 4) 
Wat mag de vrouw niet gebruiken en het kind dat ze krijgt ook niet?  (vers 4 en 5) 
Het kind zal een _________________zijn. 
Wat zal het kind later doen als hij groot is?  (vers 5) 
Wat doet de vrouw?  Vers 6 en 7) 
Wat vraagt Manoach aan de Heere?  (vers 8) 
Wat gebeurt er op een andere keer?  (vers 9-14) 
Wat wil Manoach doen?  Wat zegt de Engel?  (vers 15 en 16) 
Wat vraagt Manoach aan de Engel? Wat zegt de Engel? (  vers 17 en 18)  
Wat doet Manoach?  Wat doet de Engel?  (vers 19-23) 
Hoe heet het kind dat geboren wordt?  (vers24) 
Wat is een Nazireër?  
 


