
 
 

  Simson en Delila  
Thema  Uitlokken 

Zonde en straf 
Onderbouw 
Bovenbouw 

Bijbelverhaal Simson en Delila 
Bijbelgedeelte Richteren 16: 4-21 
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De vorsten van de Filistijnen willen Simson in hun macht krijgen (plagen). Ze 
beloven Delila rijk te belonen als ze het geheim van Simsons kracht weet te 
ontdekken. 
Delila probeert door middel van vleierijen en door gebruik te maken van de 
liefde die Simson voor haar heeft het geheim van hem te ontdekken. Ze vindt 
dus de rijke beloning belangrijker dan de liefde van Simson.  
Delila zet Simson zodanig onder druk, dat hij verdrietig en er (levens) moe 
van wordt.  
Delila laat Simson in de waan dat hij haar volledig kan vertrouwen en 
misbruikt het vertrouwen volledig. Simson vertrouwt haar om zijn plezier te 
ontvangen. 
Simson denkt eerst dat het mee zal vallen, maar merkt hoe erg hij bedrogen 
is. 
Zijn straf, voor zijn misplaatste vertrouwen in een vijandin en het tegen Gods 
wet ingaan, is het verlaten door God en het kwijt raken van zijn kracht. 
Daardoor valt hij in de handen van de vijanden die hem gruwelijk 
vernederen.  

Geloofsleer Dordtse Leerregels (DL) hoofdstuk 5 paragraaf 4 en 5, het vallen in zonde, 
ondanks genade.  

Psalm / Lied Psalm 51: 5 en 6 
Psalm 141: 4 en 10 

Overige 
aanwijzingen 
en adviezen 

• De kernkwaliteit vertrouwen kan hier goed benoemd worden. Aan wie 
schenk je het vertrouwen en waarom vertrouw je iemand? 

• Het bewust of onbewust iemand onder druk zetten, kan een onderwerp 
van gesprek zijn. Het is zeker iets waarvoor leerkrachten en opvoeders 
moeten waken. Wanneer zoiets gezien wordt, moet er ook direct actie 
ondernomen worden.  

• Het voorbeeld dat Simson als Nazireeër hoort te zijn, is hij hier totaal 
niet. Hij leeft niet heilig, afgescheiden van de zondaren. Als gevolg 
hiervan stelt hij zich bloot aan misplaatst vertrouwen en hij wordt 
hiervoor gestraft. God is van hem geweken. Welk voorbeeld geven wij? 

 

 


