
 

18 december 2011 

4e zondag van de Advent – Dienst voorbereid door de catechesegroep 

Rechters 16:1-3 en  Lukas 1,24-36 

Gemeente van onze Heer, Jezus Christus, 

 Advent is 4 weken wachten – 4 weken wachten op het leven… Zo begonnen we, voorgegaan 
door Rieneke en Myrthe, deze dienst. Vier weken speuren we naar puntjes van licht. Vier 
weken oefenen we ons in het zoeken van licht te midden van duisternis, toekomst te midden 
van uitzichtloosheid, leven te midden van teveel dood.  

Vandaag laten we ons leiden door Simson en Maria. Een wonderlijk koppel. Hebben die twee 
wat met elkaar te maken dan? En helpen die twee ons vandaag om Advent te vieren – 
Advent betekent toekomst – helpen Maria én Simson ons om vandaag toekomst te 
vieren??? Goed, Maria en Advent, dat snappen we nog wel… maar die Simson… een 
hoerenloper zo las Jesse voor – zouden we van zo’n verhaal, van zo iemand iets moeten 
leren in onze zoektocht?  

Laten we toch nog even naar dat wonderlijke verhaal van Simson luisteren.  

Simson is in Gaza – in Filistijnenland. Simson gaat naar de Filistijnen, zogezegd. 
Fijlistijnenland dat betekent in de Bijbel: leven ten koste van elkaar. In het boek Rechters 
wordt verteld dat iedereen doet wat goed is in de eigen ogen. Het boek Rechters wil daar 
wat aan doen. Maar in Filistijnenland hebben ze juist besloten daar níets aan te doen. Ze 
hebben er veeleer een grondwet van gemaakt: In óns land doet ieder alleen nog maar wat 
goed is in zijn eigen ogen. Hier leeft iedereen voor zichzelf, ook al is dat ten koste van elkaar. 
Zo is het nou eenmaal. Het kan niet anders. En ach, zolang jij bij het goede deel hoort, bij de 
sterkeren, en zolang je dus maar zorgt dat je niet aan de kant zit waar de klappen vallen, 
waar de ontslagen vallen, waar de grote bezuinigingsposten worden gevonden, zolang valt in 
Filistijnenland best te leven. Je moet alleen niet zwak zijn in Filistijnenland. Mensen met een 
handicap, kinderen die wat extra zorg nodig hebben, bijzonder onderwijs of zo, die hebben 
het heel zwaar in Filistijnenland. En aan ontwikkelingssamenwerking doen ze al helemaal 
niet in Filistijnenland. Dat is nergens weggegooid geld, vinden ze.  

Naar die Filistijnen gaat Simson dus. Hij kan het niet laten – net als wij… Ze hebben trouwens 
een stevige muur rond die Filistijnse stad geplaatst, met dikke, zware deuren. Het is 
zogezegd een gesloten systeem. Wie éénmaal door dit Filistijnse systeem van ‘ik een beetje 
meer dan jij’ is opgeslokt komt er niet snel meer uit… 

Ik denk, goede mensen, dat Simson ook, juist, dáárom Rechter wordt genoemd. En dat 
dáárom dit wonderlijke verhaal is opgenomen in de Bijbel… én in onze voorbereiding voor 
kerst: omdat Simson hier die gesloten stad openbreekt. Hij breekt het gesloten Filistijnse 
systeem open, door de stadspoort uit z’n hengsels te lichten. Dat is een daad van bevrijding. 
Niet voor niets draagt Simson die deuren naar Hebron. Dat is de plaats waar God ooit zijn 



verbond sloot met Abraham. En het is de plaats waar David gaat wonen als hij net tot koning 
is gezalfd. Voordat hij zijn intrek zal nemen in Jeruzalem . Door die deuren open te breken, 
open te zetten richting Hebron opent Simson de weg naar toekomst… zélfs in Filistijnenland!  

Maar Simson is geen heilige. Al helemaal geen engel. Het is een bengel… dat wil zeggen, een 
gewoon mens, net als wij. Met alle lagen en listen, lusten en lasten die ook in ons leven een 
rol spelen. De Bijbel kent gelukkig niet zo veel heiligen. Dan zou het boek namelijk niet meer 
over ons gaan. De Bijbel komt gelukkig niet met moraal – die mensen en mensendaden 
indeelt in goed en fout. Moraal helpt je meestal niet in het leven. Leven is ingewikkelder… en 
zelf zit je ook ingewikkelder in elkaar… in onze kleinste daden lopen goed en kwaad vaak nog 
onontwarbaar door elkaar. Net als bij Simson. Niets menselijks is de Bijbel vreemd. Gelukkig 
maar. God zoekt de hele mens, met duistere kanten en al. Godsdienst doe je niet alleen met 
je mooie gedrag, maar juist en vooral met je kwade drift - met dat wat in je menselijke aard 
wortelt en moeilijk is. Daar zitten de mogelijkheden en de kansen, daar zit wat er nog 
volgroeid wil worden, daar zit het waar je leert leven van genade alleen. Simson is rechter 
ondanks zichzelf.  

Trouwens… ook de opvolger van Simson, en voorvader van Jezus – koning David, de grote 
koning David, was net zo’n gewoon mens als Simson. Ook David is de grote koning, óndanks 
zichzelf. Ook de belangrijkste wendingen in het levensverhaal van David werden bepaald 
door zijn drift en zijn lust. Als een blok viel hij voor de mooie Batseba. Een overspel dat 
letterlijk slachtoffers heeft gekost. En dan vertelt de Bijbel dat uit die relatie later de Messias 
voortgekomen is… Gelukkig maar. Het verhaal gaat dus over ons!  

Terug naar Simson. Simson slaapt niet langer dan middernacht, dan staat hij op. Hij staat op 
uit de slaap die naar zijn dood zou leiden. Hij wordt wakker en ziet het gevaar. Echt wakker 
worden is doorkrijgen waarin je leven opgesloten zit en afgesloten van de toekomst die van 
God wil komen. De poorten zijn gesloten, de vijanden omsingelen hem, maar de kracht van 
God vervult Simson. Hemelse kracht. Wonderlijke kracht die ineens mogelijk maakt dat het 
anders gaat. Dat nieuwe toekomst mogelijk wordt. Messiaanse toekomst – noemt de Bijbel 
dat. Toekomst voor liefde, voor vrede, voor een goed samenleven van mensen. Ondanks 
onszelf.  

Simson leert ons vandaag iets over Maria, iets belangrijks wat we al te snel vergeten. Maria 
is niet de heilige maagd die de kerk van haar gemaakt heeft. Maria is een gewone vrouw, net 
zoals wij allemaal – nou, de helft van ons dan.  Net zoals Simson een heel gewone jongen is, 
net zoals die andere helft van ons. Maar hoe ook, ook Maria is moeder van Jezus… ondanks 
zichzelf.  

Simson is alleen maar Rechter omdat de hemel ons niet alleen laat. David is alleen maa 
koning, omdat de hemel ons niet alleen laat. Maria is alleen maar moeder van de Messias, 
omdat de hemel ons niet alleen laat. Dat is wat we deze advent mogen leren. Daarop mogen 
we leren vertrouwen. Zelfs als het middernacht is in je leven, middernacht is in de wereld.  

De hemel is een bron van kracht. Bevrijdende kracht. Er klinken woorden uit de hemel, 
bevrijdende woorden. En straks, later in deze dienst, ontvangen wij van de catechisanten 
brood uit de hemel, brood voor onderweg op de weg van bevrijding. We hebben het 
allemaal nodig, zo weten de catechisanten. Maar het is er ook, voor ons allemaal. Er is 
genoeg. En wij zijn allemaal goed genoeg…  om het te ontvangen. Ondanks onszelf. 

Amen 


