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Twee avonden Simson en Delila 
Op dinsdag 10 en 17 april 2018  wordt het Bijbelverhaal van Simson en Delila uit het Bijbelboek Richter in 

twee bijeenkomsten toegelicht. Op de eerste avond wordt dit verhaal, samen met u, gelezen en bespro-

ken en in de tweede bijeenkomst wordt de film Simson en Delila vertoond.  

 

Boekbespreking: dinsdag 10 april 2018 
We starten om 19.30 uur in het Parochiecentrum van de 

Antoniuskerk en we sluiten de avond niet later dan 

21.30 uur. Halverwege hebben we een korte pauze.  

Het verhaal van Simson, wat vertaald mag worden met 

zonnekind,  handelt over de laatste rechter van Israël. 

Als rechter was hij de leider en verlosser van het land. Al 

vóór zijn geboorte werd Simson aangekondigd als een 

oersterke man en een Nazireeër, een gewijde, aan God 

toegewijd. Het was hem daarom verboden om wijn te 

drinken, in de nabijheid van doden te zijn of zijn haar te 

laten knippen, want in dat laatste zat zijn enorme kracht. De opdracht aan Simson was om het volk van 

Israël te bevrijden van de Filistijnen die hen al lang onderdrukten. Simson vond maar moeilijk de weg in 

zijn leven. Zijn hele leven zocht Simson naar een teken van God hoe het volk dan bevrijd kon worden.  

Simson hunkerde naar vrouwen en het maakte hem niet uit of ze Israëlitisch waren of Filistijn's. In zijn 

hart was een gevecht gaande tussen Simson de nazireeër en zijn wellust, tussen trouw aan God of trouw 

aan een Filistijnse vrouw, tussen zijn opdracht als rechter en zijn hunkering. Hij trouwde een Filistijnse 

maar werd bedrogen. Hij nam daarop wraak door Filistijnen te doden en hun akkers in brand te steken. 

Wraak op wraak op wraak volgt.  

 

Simson heeft nog steeds een zwak voor vrouwen en trekt opnieuw naar Gaza, naar de Filistijnen. Hij vindt 

Delila. Delila verraad hem en maakt hem krachteloos. Pas als God zich van hem heeft afgekeerd komt 

Simson tot bezinning … 

    

Wat leert Simson ons in 2018? Dit gaan we proberen te achterhalen op twee avonden. 

Zij die meedoen met de boekbespreking worden gevraagd het verhaal van Simson te lezen. 

Voor meer informatie zie het Bijbelboek Rechters hoofdstukken 13 tot en met 16 en o.a.: 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Simson_(persoon). Of: 

https://rkbijbel.nl/kbs/bijbel/willibrord1975/neovulgaat/rechters/13  

 

Inschrijfformulier (Uiterste inschrijfdatum is 4 april 2018): 

Naam :  _______________________________________________ 

Adres :  _______________________________________________ 

Komt naar de Boekbesprekingsavond op 10 april 2018 met : __________  Perso(o)n(en) 

Komt naar de filmavond     op 17 april 2018 met : __________  Perso(o)n(en) 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Simson_(persoon)
https://rkbijbel.nl/kbs/bijbel/willibrord1975/neovulgaat/rechters/13
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Mail naar mailadres: parochiesecretariaat.antbest@odulphusvanbrabant.nl 

Of inleveren op het parochiecentrum Wilhelminaplein 159, het maar uiterlijk op 4 april 2018 

Simson en Delila; de film: 17 april 2018 

Parochiecentrum open: 19.30 uur 

Aanvang : 20.00 

Pauze : 20.45 

Einde film : 21.45 

 

De film begint met een korte terugblik op de geboorte van 

Simson, zijn jeugd en het verraad van Rani zijn Filistijnse 

vrouw. De film start nu met een kennismaking met Delila en 

het hof van de Filistijnse leiders. Daar worden plannen be-

raamd hoe de Filistijnen de bron van de ontzaglijke sterkte 

van Simson kunnen achterhalen en hoe die kracht dan te-

nietgedaan kan worden. Delila maakt misbruik van de liefde 

van Simson voor haar. Ze speelt een centrale rol in het leven 

van Simson en verleidt hem tot het vertellen van zijn ge-

heim. Bij een derde verzoek aan Simson om haar toch de 

waarheid over zijn krachten te laten kennen vertelt hij haar 

de ware toedracht en maakt haar deelgenoot van het ver-

bod om zijn haren te scheren op straffe van het verlies van 

zijn kracht. Onmiddellijk verkoopt Delila die kennis aan de 

Filistijnse heersers voor elfhonderd zilverstukken. Simson 

wordt gevangen  genomen en zijn ogen worden uitgebrand. 

Hij wordt opgesloten.  

 

Dan begint het echte zoeken van Simson naar een teken van 

God hoe het volk bevrijd kon worden. Hij heeft dorst en zijn dorst wordt gelest. Blind wordt hij ziende. 

 

Op een feestavond wordt Simson uit de gevangenis gehaald zodat de Filistijnen zich met hem kunnen 

vermaken. Zijn bede om nog één keer zijn kracht te kunnen gebruiken wordt verhoord en hij trekt de 

tempelzuilen om en laat de tempel instorten. Simson en met hem alle Filistijnen komen om.  

 

Nu de Israëlieten bevrijd zijn van het juk van de Filistijnen kunnen ze zich weer op hun toekomst richten. 

De laatste grote rechter is dood en Israël maakt zich op voor een nieuw tijdperk waarin de Israëlieten een 

zelfde leidsman eisten als de andere volkeren er ook één hadden: een koning. Saul, David, Salomon zullen 

kort daarna het volk van Israël leiden. 

   

Meld u aan voor deze prachtige film, door het antwoordstrookje op de voorzijde in te leveren. 
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