
zondag 8 september 2019 in het Kruispunt 
 
 
 
lezing oude testament (lector) 1 Samuel 16, 1-13 
1  De HEER vroeg aan Samuël: ‘Hoe lang blijf je nog treuren om Saul, die ik als koning van Israël 

verworpen heb? Kom, vul je hoorn met olie en ga voor mij naar Isaï in Betlehem, want een van 
zijn zonen heb ik als koning uitgekozen.’ 

2  ‘Hoe kan ik dat nu doen?’ wierp Samuël tegen. ‘Saul zal me vermoorden als hij het hoort.’ De HEER 
antwoordde: ‘Neem een jonge koe mee en zeg dat je bent gekomen om de HEER een offer te 
brengen. 

3  Nodig Isaï uit voor het offermaal, dan zal ik je laten weten wat je doen moet. Wie ik je aanwijs, die 
moet je voor mij zalven.’ 

4  Samuël deed wat de HEER had gezegd. Toen hij in Betlehem aankwam, kwamen de oudsten van de 
stad hem ongerust tegemoet en vroegen: ‘Uw komst is toch geen slecht teken?’ 

5  ‘Wees gerust, ‘antwoordde Samuël. ‘Ik ben gekomen om de HEER een offer te brengen. Reinig u en 
neem met mij deel aan het offermaal.’ Ook Isaï en zijn zonen nodigde hij uit, en aan hen voltrok 
hij persoonlijk de reiniging. 

6  Bij hun aankomst viel zijn oog meteen op Eliab, en hij zei bij zichzelf: Hij die daar klaarstaat is vast 
en zeker degene die de HEER wil zalven. 

7  Maar de HEER zei tegen Samuël: ‘Ga niet af op zijn voorkomen en zijn rijzige gestalte. Ik heb hem 
afgewezen. Het gaat niet om wat de mens ziet: de mens kijkt naar het uiterlijk, maar de HEER 
kijkt naar het hart.’ 

8  Toen riep Isaï Abinadab en stelde hem aan Samuël voor, maar die zei: ‘Ook hem heeft de HEER niet 
gekozen.’ 

9  Isaï stelde Samma voor, maar weer zei Samuël: ‘Ook hem heeft de HEER niet gekozen.’ 
10  Zo stelde Isaï zijn zeven zonen aan Samuël voor, maar telkens zei Samuël dat dit niet degene was 

die de HEER gekozen had. 
11  ‘Zijn dit alle zonen die u heeft?’ vroeg hij. ‘Nee, ‘antwoordde Isaï, ‘de jongste is er niet bij, die 

hoedt de schapen en de geiten.’ Toen zei Samuël tegen Isaï: ‘Laat hem hier komen. We beginnen 
niet aan de maaltijd voordat hij er is.’ 

12  Isaï liet hem halen. Het was een knappe jongen met rossig haar en sprekende ogen. En de HEER 
zei: ‘Hem moet je zalven. Hij is het.’ 

13  Samuël nam de hoorn met olie en zalfde hem te midden van zijn broers. Van toen af aan was 
David doordrongen van de geest van de HEER. Daarna vertrok Samuël weer naar Rama. 

 
lied Liedboek 171   David werd gekozen... 
 
lezing nieuwe testament (lector) Lukas 14, 25-33 
25  Grote mensenmenigten trokken met Jezus mee. Hij wendde zich tot hen en zei: 
26  ‘Wie mij volgt, maar niet breekt met zijn vader en moeder en vrouw en kinderen en broers en 

zusters, ja zelfs met zijn eigen leven, kan niet mijn leerling zijn. 
27  Wie niet zijn kruis draagt en mij op mijn weg volgt, kan niet mijn leerling zijn. 
28  Want wie van jullie die een toren wil bouwen gaat niet eerst de kosten berekenen, om te zien of 

hij wel genoeg heeft voor de bouw? 
29  Als hij het fundament gelegd heeft maar de bouw niet kan voltooien, zal iedereen die dat ziet 

hem uitlachen 
30  en zeggen: “Die man begon te bouwen, maar het karwei afmaken kon hij niet.” 
31  En welke koning die erop uittrekt om met een andere koning oorlog te voeren, zal niet eerst bij 

zichzelf te rade gaan of hij wel met tienduizend man kan optrekken tegen iemand die met 
twintigduizend man tegen hem oprukt? 



32  Als hij dat niet kan, stuurt hij eerst, wanneer de troepen nog ver van elkaar verwijderd zijn, een 
gezant om naar de voorwaarden voor vrede te vragen. 

33  Zo geldt ook voor jullie: wie geen afstand doet van al zijn bezittingen, kan mijn leerling niet zijn. 

 
lied  Liedboek 833   Neem mij aan zoals ik ben... (3 x) 
 
 
uitleg en overweging 
 
 
 

Gemeente, lieve mensen van onze Heer, 

 

 

---achtergrond--- 

 

Je kunt denken aan Europa.  

Als het gaat over de Brexit of whatever,  

en er komt een nieuw voorstel op tafel,  

dan moeten alle Europese regeringen het eerst nog eens worden voordat er 

gereageerd kan worden.  

Dat maakt Europese besluitvorming zo traag en lamlendig.  

 

Waarom moet er eigenlijk een koning komen in dat volk van God?  

Dat is, zeg maar, vanwege het Europa-effect.  

 

Het volk van God woont in het Beloofde Land,  

maar het is eigenlijk nog een trek-volk, het zijn nomaden.  

Daar maken de stamhoofden de dienst uit.  

In de kuststrook v Kanaan wonen er vele volkjes.  

Er zijn handelaren, legers, invallen van vijandige volken,  

losgeslagen bendes die de oogst vernietigen.  

Er moet snel gereageerd worden, en dat kan het stamhoofdenmodel niet, 

want die moeten het eerst nog met elkaar eens worden.  

Een koning moet er komen, één figuur die de reactie bepaalt.  

Het koningschap is Israel zo gezien opgedrongen door de omstandigheden.  

 

De Bijbelse teksten hebben het niet zozeer over politiek inzicht,  

maar over de trouw aan God. 

 

 

---doorgaan--- 

 

Die eerste koning is er gekomen. Koning Saul.  

Indrukwekkend qua verschijning, hij steekt  

met kop en schouders boven allen uit.  

 

De profeet Samuel heeft hem in opdracht van God, gezalfd tot koning.  



 

Maar Saul is, zeg maar, gezakt voor het koningsexamen.  

Hij is niet de weg van God gegaan.  

God, zo staat er, heeft hem verworpen.  

 

Daar kan Samuel niet tegen.  

Hij dacht het zo goed te hebben gedaan.  

Samuel treurt om Saul. Vindt het onrechtvaardig. 

 

Maar wordt geroepen om vooruit te kijken.  

“Genoeg getreurd, Samuel” 

Daarmee begint onze tekst.  

 

Ik kan me voorstellen dat sommigen onder u dit soort klanken  

bekend voorkomen, en niet in positieve zin. 

 "Blijf niet treuren, kijk vooruit". 

“ Blijf niet staan bij wat voorbij is, richt je op de toekomst".  

"Heb je niet zo langzamerhand genoeg getreurd?"  

 

- Dat zijn opmerkingen die veel mensen te horen krijgen  

die een geliefde hebben verloren.  

Terwijl voor hen het verdriet niet minder wordt, integendeel, 

vindt de buitenwacht het zo langzaam wel genoeg 

met droevig zijn en rouwen.  

 

Het leven gaat toch door?  

 

Je kunt mensen daar verschrikkelijk pijn mee doen.  

Wie verdriet heeft is extra gevoelig voor lompe opmerkingen. 

Verdriet richt schade aan, maakt dat je een dunne huid hebt gekregen.  

 

En buitenstaanders zijn vaak onhandig  

omdat het te veel moeite kost om je in te leven.  

En je nooit wat nieuws kan zeggen.  

 

 

Hier krijgt Samuel, de profeet, dus te horen dat het wel genoeg is.  

Het leven gaat door.  

 

Ik denk dat daarmee niet gezegd wil zijn  

dat zijn verdriet er niet mag zijn.  

Maar dat hij dat beter mee kan nemen  

naar een volgende stap in zijn leven.  

 

Het Hebreeuwse woord voor treuren is verwant  

aan wortelen, zich hechten.  



De Eeuwige wil zijn profeet oproepen om  

niet wortel te slaan in het verdriet  

zodat hij onbeweeglijk wordt.  

En niet meer horen kan naar woorden die hem er aan herinneren  

wat zijn eigen levenslijn is: hij is een profeet. 

 

Als je blijft hangen, profeet,  

merk je niet waar God met je heen wil.  

 

Wij vinden dat vaak wat aanmatigend,  

te zeggen waar God met je leven heen wil.  

Alsof je dat kan weten, voelen, merken.  

 

In de Samuel-boeken bevinden we ons in een deel van de Bijbel  

waar God nog direct tot mensen spreekt, 

 althans waar de schrijver dat zomaar kan opschrijven  

zonder dat hij daar iets over moet uitleggen.  

 

Wij hebben daar vragen bij: hoe dan?  

Kunnen we het wel weten wat God wil?  

Wil hij überhaupt wel iets, is hij/zij een persoon die wat wil,  

of meer een macht, kracht, energie?  
 

Wij spreken er minder direct over,  

maar het zijn wel dezelfde vragen. 

Wat is de weg om te gaan?  

De weg waar je dicht bij de God van je leven blijft?  

 

De weg om te gaan met je leven, 

met je roeping, moet je zoeken. 

 

 

---angst--- 

 

Samuel wil niet verder.  

Samuel wil David niet zalven, hij is nog bij Saul,  

hij komt daar nog niet van los,  

en hij is bang voor Saul.  

Dat is niet zonder reden.  

Hij moet een ander tot koning zalven,  

en dan lopen er straks twee gezalfden rond,  

twee messiassen.  

Dat is vragen om moeilijkheden.  

 

Bovendien is Saul een man die zijn driften niet de baas is.  

Zoals nog blijkt in de komende hoofdstukken.  

Angst is een slechte raadgever.  



 

Er komt dus een soort geheime missie.  

Onder de dekmantel van een offerfeest  

worden mensen bij elkaar gebracht,  

een verzameling waaronder de toekomstige koning moet zijn.  

Het heeft wat weg van:  

hoe krijg ik op koningsdag iemand  

die een lintje krijgt maar niets in de gaten heeft  

naar een bepaalde plek  

waar het dan allemaal gaat gebeuren,  

maar wel zonder dat de persoon in kwestie argwaan krijgt?  

Dat is nog niet zo makkelijk. 

 

 

 

---oog en hart--- 

 

Maar ook Samuel kan zich verkijken op mensen.  

 

Isai laat met trots, mogen we aannemen, zijn zonen zien.  

Maar dat flaneren over de catwalk maakt  

dat je blik wordt gevangen  

door wat mooi en groot en krachtig en volmaakt is.  

 

Gelukkig - zeg maar - spreekt God hier nog direct tot de profeten:  

niet doen! Je hebt het mis!  

 

Ja, de profeet van God heeft veel sturing nodig.  

Hij is ook maar een mens, zo blijkt.  

 

Zeven zonen lopen er over de catwalk, maar de goede is er niet bij.  

Het getal van het volkomene is al bereikt,  

en toch moet er nog iets bij.  

Iets van buiten, zeg maar.  

 

 

Zijn ze dit allemaal? Nou, nee, er is nog een.  

Die had Isai maar buiten laten rondlopen,  

want die hoort niet bij de kanshebbers.  

Die kan God niet bedoelen.  

 

Zoals zo vaak in de Bijbel komt de oplossing van elders,  

iets dat mensen niet verzonnen hadden,  

niet aan gedacht.  

 

De kleinste, degene die in de ogen van mensen niets voorstelt  

- dat is de drager van de toekomst.  



 

Letterlijk staat er: een mens kijkt volgens de ogen,  

de Eeuwige kijkt volgens het hart.  

 

En ik moet onwillekeurig denken aan wat de Kleine Prins zegt  

in het stuk v Antoine de Saint-Exupery:  

met de ogen zie je niet goed. 

Alleen met het hart zie je goed. 

 

De lijn in de Bijbel: niet Kain maar Abel,  

niet Esau, maar Jakob,  

niet Haman maar Mordechai.  

Niet Jeruzalem maar Betlehem.  

Niet het paleis maar een stal.  

Ga maar door... 

 

 

Misschien toch niet gek om ons even af te vragen:  

laten wij ons ook leiden door wat  

groot en indrukwekkend is en de aandacht van mensen trekt?  

 

Zijn we gauw in de ban van grote landelijke religieuze events,  

waar de mensen massaal op af komen,  

en vergelijken dat met een zondagse kerkdienst  

in de eigen woonplaats,  

waar weinig mensen komen?  

 

Kijken volgens het hart lijkt me dan te zijn:  

zoek wat mensen beweegt die dicht bij je zijn.  

Ze laten je misschien wel in hun hart kijken,  

en je ziet hoezeer ze met je begaan zijn.  

Net als David.  

 

Hij is bij de schapen: Zo trekt de schrijver de lijn 

van herder naar koning.  

Je kunt geen koning zijn in Israel zonder herder te zijn.  

 

Een koning moet liefde hebben voor de mensen,  

en hij moet in zijn hart laten kijken.  

 

Alle koningen in Israel worden op deze leest geschoeid.  

Tot die laatste, koning Jezus, die zei:  

ik ben de goede Herder... 

 

 

 

---wachten--- 



 

Samuel zalft de kleine herdersjongen tot koning.  

 

Maar de schrijver noemt de naam David niet  

totdat de Geest van God bij hem is.  

De naam David valt pas nadat er van de Geest gesproken is.  

Alsof hij daarvoor geen naam had.  

Alsof hij nooit meer zonder die Geest genoemd mag worden.  

 

 

Ja, en dan?  

De nieuwe koning neemt het roer over en bestijgt de troon  

en alles wordt anders?  

 

Nee, hoor.  

 

Na de zalving is David gewoon weer de herder.  

Alsof er niets gebeurd is.  

Nog een lange weg te gaan.  

Zijn broer Eliab, die grote verschijning op de catwalk,  

noemt hem snotaap.  

Hij blijft het kleine broertje. 

 

Maar er wordt wel – als we verder zouden lezen -  

iets gezegd over hoe dat dan blijkbaar te zien is,  

die geest van God.  

 

Is die David een bokser, een gewichtheffer,  

een formule 1-coureur, een sporter,  

een krachtpatser?  

 

Nee, hij is een dichter.  

 

Hij pakt de lier en tokkelt op de snaren en  

hij speelt voor Saul en dat brengt  

iets heilzaams teweeg.  

Daardoor heeft men ook zoveel psalmen op zijn naam gezet.  

Op die manier is de Geest van God bij hem.  

 

Gezegend zijt Gij om de Geest 

die van de aanvang is geweest 

de adem die ons gaande houdt 

- hebben we gezongen.  

 

 



David tot koning gezalfd,  

maar laten we nog even kijken naar Samuel.  

De schrijver van dit stuk doet dat ook.  

Misschien heeft Samuel wel meer weg van ons. 

 

Samuel de profeet moest bij de les gebracht worden.  

Hij moet weer weten wie hij is  

onder de ogen van God.  

Zodat hij verder kan.  

En niet vast blijft zitten. 

En hij krijgt drie aanwijzingen mee in dit stuk. 

 

Het eerste is: sla geen wortel in wat niet meer is! 

Het tweede is: laat je niet sturen door angst! 

Het derde is:  blijf bij de stem van je hart! 

 

Zijn het misschien ook levenslessen voor ons?  

Als wij ook weer moeten weten dat wij mensen van God zijn,  

en wandelen met hem op het pad van ons leven? 

 

Soms hangen we vast en denken alleen maar aan dingen  

die er niet meer zijn.  

Zoals Samuel de profeet.  

Denken aan hoe mooi het was. 

Toen de kerken nog vol zaten,  

tientallen kinderen naar de nevendienst. 

 

En soms weten we wel welke weg we zouden moeten gaan,  

maar zijn we bang.  

Bang voor machtige mensen.  

Net als Samuel.  

 

En soms laten we ons gevangen nemen door  

wat groot en indrukwekkend is.  

En letten niet meer op de stem van het hart. 

 

En ook van David horen we nog  

dat hij ook bij de les gebracht moet worden.  

Hij gedraagt zich als een bandiet,  

heeft bloed aan zijn handen,  

laat zich verleiden door een mooie vrouw, 

gaat zijn eigen gang.  

 

Het kan blijkbaar snel gebeuren dat mensen  

de lijn van hun leven met God  

uit het oog verliezen.  

 



En wij zijn ook niet perfect. Net zo min als David en Samuel.  

Maar dat weten we wel.  

Dat hoeft niemand ons vertellen.  

 

Wat misschien wel af en toe tegen ons gezegd moet worden is  

dat we ons kunnen openen 

of we de stem van God horen. 

 

Misschien horen we iets waardoor we verder kunnen. 

 

Sla geen wortel in wat niet meer is! 

Laat je niet sturen door angst! 

Blijf bij de stem van je hart! 

 

 

Zo is Samuel een profeet gebleven 

en zo blijven wij, u en ik  

mensen die geven  

om God en zijn bedoelingen.  

 

En blijven we met ons leven dicht bij God. 
 

 

Amen. 
© Jan-Hendrik Kip 

 

 
 
stilte 
 
lied Liedboek 1001   De wijze woorden en het groot vertoon... 
 
 
 
 


