
zondag 29 september 2019 in het Kruispunt 
 
 
 
 
 
lezing oude testament (lector) 1 Samuel 21, 2-10 
 
lied Liedboek 279   Met koning David zingen wij... 
 
lezing nieuwe testament (lector) Lucas 16, 19-31 
 
lied  Liedboek 718   God die leven hebt gegeven... 
 
uitleg en overweging 
 
 

Gemeente, lieve mensen van onze Heer, 

 

 

---twee gezalfden--- 

 

Er hangt boven hoofdstuk 21 en de volgende hoofdstukken  

van 1 Samuel een bange vraag:  

Zal David God toegewijd blijven nu hij op de vlucht slaat?  

 

Dat is de bange vraag die de schrijver in gedachten heeft:  

gaat dat wel goed?  

Blijft hij op het goede pad? 

 

We hadden het al gezegd aan het begin van de David-lezingen:  

twee gezalfde koningen,  

- dat is vragen om problemen.  

Saul en David,  

allebei koning van Israel.  

Dat kan niet goedgaan.  

 

In het tekstgedeelte hiervóór is gebleken  

dat Saul David naar het leven staat.  

En niet alleen dat, hij staat ook zijn eigen zoon Jonathan  

naar het leven nadat duidelijk is geworden  

dat die twee een innige vriendschap verbindt.  

 

Door een afgesproken code,  

een soort geheimtaal, heeft Jonathan  

David laten weten dat hij weg moet.  

Levensgevaar. 

 



En nu is David op de vlucht.  

Helemaal alleen met niets bij zich.  

 

Waar ga je dan heen, als niets in je leven zeker is  

behalve dat je vluchten moet.  

Waar ga je naartoe?  

Wat is de eerste plek die je opzoekt? 

Wie is de eerste mens met wie je contact maakt? 

 

... 

 

David, zo blijkt, zoekt zijn heil bij de mensen  

die iets met God te maken hebben.  

 

Hij is bij de profeet Samuel geweest, en nu, in onze tekst,  

komt hij in Nob.  

Daar zijn de priesters, de mensen  

die je leven met God verbinden.  

 

In Nob heeft de tabernakel een  

voorlopig onderkomen gevonden.  

 

David zoekt dus de heilige plaats op.  

Daar waar mensen komen om contact met God te maken.  

Waar vergeving gevonden wordt,  

waar je je gebeden zegt,  

waar je misschien duidelijkheid krijgt  

hoe het verder moet met je leven. 

 

 

Wat doen wij, als onze biografie ineens  

heel anders loopt dan het de bedoeling was?  

Als je een kant wordt opgestuurd die je niet op wil.  

 

Als er zich iets voordoet in je leven  

wat alles in een ander licht plaatst,  

of op losse schroeven zet?  

De grote teleurstellingen?  

Je baan kwijt.  

De grote ziektes.  

De kapotgegane relaties.  

 

Gaan we aan de slag, proberen we er iets van te maken,  

de dingen te regelen - of gaan we  

"een kaarsje aansteken"  

om je af te vragen of God nog bij je is.  

Of om te bidden: laat me nu niet alleen, God.  



 

David wil weten: heb ik God tenminste nog?  

Is hij nog bij me, nu alles heel anders uitpakt  

dan het eerst leek.  

David wil weten dat hij niet zonder God is.  

En hij zoekt de priester op.  

De heilige plek. Contact met God.  

 

Achimelech heet de priester.  

Als je dat vertaalt krijg je "mijn broer is koning".  

In Israel horen de priester en de koning altijd bij elkaar.  

De politiek en de religie.  

Altijd zal de priester aan de koning vragen 

hoe hij het met God heeft - en  

dat hij op God moet vertrouwen,  

niet op wapens, niet op manschappen, niet op trucjes.  

 

 

---David liegt--- 

 

Er is meer. David heeft honger. Of zal binnenkort honger krijgen.  

Kan de priester hem helpen?  

Wat David zichzelf afvraagt: is God nog bij me?  

Dat vraagt de priester zich ook af: hoe heilig  

is deze man eigenlijk onderweg?  

Gaat hij de weg van God?  

 

De priester geeft hem de toonbroden mee,  

die daar liggen in het heiligdom,  

en die elke sabbat werden vervangen door verse.  

Maar dat mag hij alleen doen als David  

en zijn mannen  

(die er nog helemaal niet zijn) rein zijn. 

David durft de priester niet in vertrouwen te nemen,  

hij gaat hem niet vertellen hoe het echt zit, 

of hij wil hem niet in problemen brengen,  

hoe dan ook – hij verzint een verhaal.  

 

Hij liegt dat hij op een geheime missie vd koning is.  

Hij verzint een verhaal en in de ogen van de priester  

lijkt het geloofwaardig.  

 

Maar dat is wel erg: de gezalfde koning  

is een vluchteling geworden  

die het zich niet eens meer kan permitteren  

om de waarheid te spreken.  

 



De priester schijnt het verhaal te slikken.  

Misschien is hij al te goedgelovig  

en laat hij zich inpakken.  

 

Priesters hebben geen verstand van politiek,  

zo zie je maar weer.  

 

 

---David: brood en zwaard--- 

 

De priester geeft aan David het brood.  

Vijf broden, dat zal niet toevallig  

een heenwijzing naar de torah zijn.  

De torah, de vijf boeken van de leefregels,  

dat is het brood waarvan we leven.  

De vluchtweg van David begint met het brood van het heiligdom. 

 

Hij mag weten dat er brood is, dat hij leven kan.  

Als je geen eten hebt en brood ontvangt,  

dan word je je pas bewust  

wat het voor waarde voor je heeft.  

Brood om van te leven.  

 

En hij mag weten dat het heilig brood is.  

Dat de zegen van God daar een rol in heeft.  

 

Het is de gedachte die wij ons  

bij het avondmaal ook te binnen roepen:  

Dat ik weten mag dat God wil dat ik leef  

en mijn weg kan gaan. 

Dat hij mijn leven en mijn geloven aan de gang houdt. 

 

Brood dat ons op de weg houdt.  

Op weg houdt naar de bedoelingen van God.  

 

Dus om die bange vraag van het begin  

nog even weer naar voren te halen:  

 

Zal David God toegewijd blijven nu hij op de vlucht slaat?  

Dan zou je als lezer als eerste antwoord  

iets moeten voelen van: ja, hij liegt,  

maar misschien kan dat niet anders,  

en hij heeft heilig brood bij zich.  

Een teken: hij mag verder en God is  

– op een ongebruikelijke manier -  

bij hem. 

 



 

Maar David vraagt van de priester niet alleen brood om te eten.  

Hij wil ook een wapen.  

 

Een speer of zwaard, of wat er maar voorhanden is.  

Een wapen dat hem veiligheid biedt  

op zijn eenzame tocht, want hij is een vluchteling.  

Wie komt er op voor een vluchteling?  

 

 

Nu moet je als lezer eigenlijk je hart vasthouden.  

Want nu laat David de herdersjongen  

zijn macht afhangen van wapens.  

 

Het zwaard dat daar staat is het zwaard van Goliat.  

Bewaard in het heiligdom als trofee. 

 

De Filistijn die hij ooit heeft uitgeschakeld  

met een slinger en een steen.  

Dat is best precair.  

Een sleutelmoment.  

 

Ooit had David gezegd:  

"jij komt tot mij met zwaard en speer,  

maar ik kom naar jou in de naam vd Heer..."  

- en nu wil hij dat zwaard van die reus  

die hij toen zonder zwaard had overwonnen.  

 

David gaat vertrouwen op wapens.  

De priester gaat mee in zijn verhaal.  

 

Priesters hebben geen verstand van politiek.  

Of toch misschien?  

 

Want hij maakt een subtiel verschil:  

brood om te leven had de priester hem gegeven,  

aangereikt.  

Een mens moet kunnen leven.  

 

Maar het zwaard van Goliat geeft hij niet aan David.  

Hij zegt alleen: daar staat het, pak het maar!  

David zou dat zwaard zelf moeten pakken... 

 

Of hij dat gedaan heeft wordt ons niet verteld.  

Het verhaal stopt voordat we weten  

wat er met dat zwaard is gebeurd.  

 



En de bange vraag van de schrijver blijft dus hangen:  

Zal David God toegewijd blijven  

nu hij op de vlucht slaat?  

 

Hij staat onder enorme druk.  

Er is een dreiging van buiten:  

Saul staat hem naar het leven.  

Maar misschien - is er ook wel een dreiging van binnen...? 

 

 

---Volhouden--- 

 

Waar vertrouw je op?  

Waar houd je je aan vast als de dingen tegenzitten  

en heel anders uitpakken dan je had gehoopt?  

 

Waar houd je je aan vast als je een heel andere weg moet gaan  

dan wat je vond dat jouw bestemming was?  

 

Wat maakt het ons moeilijk om de weg van ons leven  

met God te gaan?  

Wat kan ons zo uit balans brengen dat we  

niet alleen om brood om te leven vragen  

maar ook om iets dat zekerheid belooft? 

 

We willen wel op God vertrouwen 

we geloven ook wel dat hij aanwezig is. 

 

Maar toch zou je nog meer willen. 

Iets wat houvast geeft, zekerheid. 

 

God wil met ons zijn op ons levenspad.  

Niet alleen brood om van te leven, maar heilig brood.  

Dat ons met God verbonden houdt.  

 

Wil voeding voor ons zijn,  

houdt ons geloven aan de gang,  

houdt ons op ons levenspad.  

 

En vraagt ons elke dag opnieuw 

om op hem te vertrouwen. 

 

Amen. 
© Jan-Hendrik Kip 

 

 
 
stilte 



 
lied Liedboek 146 c, 1.5.6.7.   Alles wat adem heeft... 
 
 


