
zondag 6 oktober 2019 in het Kruispunt 
afscheid en aantreden 

 
 
 
 
 
 
 
lezing oude testament (lector) 1 Samuel 24, 1-23 
 
lied Liedboek 279   Met koning David... 
 
lezing nieuwe testament (lector) Lucas 17, 1-10 
 
lied  Liedboek 992   Wat vraagt de Heer nog meer... 
 
 
uitleg en overweging 
 
 
 

Gemeente, lieve mensen van onze Heer, 

 

 

---Popla--- 

 

De meesten van u zijn op een leeftijd  

dat ze het reclamefilmpje nog moeten kennen:  

"koning, keizer, admiraal - Popla kennen ze allemaal!".  

 

Popla, dat mag ik gewoon noemen,  

dat is geen sluipreclame,  

want Popla bestaat al lang niet meer.  

Het was in de 80er jaren een Nederlands merk voor toiletpapier.  

Of je hoog of laag op de maatschappelijke ladder staat,  

toiletpapier heeft iedereen nodig,  

zonder onderscheid.  

De grote gelijkmaker. 

 

 

Hier kun je aan denken als je het verhaal leest van Saul  

die David achternazit en toevallig  

op de plek komt waar David zich schuilhoudt,  

om daar in de grot zijn behoefte te doen.  

 

Hij ging "zijn voeten bedekken", dat is een eufemisme,  

verhullend taalgebruik,  

dat is bijbeltaal voor: je behoefte doen.  



 

Saul is de koning zoals het volk die wenste:  

de grote, sterke leider.  

Met liefst drieduizend goed getrainde soldaten  

zit hij David en zijn groepje partizanen achterna.  

Maar dan moet de grote koning toch ook  

doodgewoon op zijn hurken. Net als iedereen.  

 

David is op de vlucht voor Saul,  

maar hiermee verandert ineens het perspectief.  

Saul is alleen, zonder lijfwacht.  

David zou alles met hem kunnen doen,  

hij is onbeschermd.  

Dit is het moment waar je jaren op hebt gewacht,  

zo'n kans krijg je niet nog een keer.  

 

Een enkele actie - en David is  

van zijn ergste vijand af, de man  

die al jaren zijn leven vernielt en  

maakt dat hij constant op de vlucht is.  

 

Dat zeggen ook zijn mannen:  

de bal ligt voor open doel en je trapt hem er niet in ? 

 

 

 

---kwetsbaar--- 

 

Nee, David trapt hem er niet in.  

 

Hij zal die gedachte ongetwijfeld hebben gehad,  

maar hij heeft ook gezien  

dat deze situatie een struikelblok is.  

En hij heeft zich ingehouden.  

 

David is een mens die weet dat hij vaak  

zelf redding nodig heeft gehad,  

dat hij zelf op beslissende momenten  

gespaard bleef, wonderlijk.  

 

Misschien realiseert hij zich ook dat hij alleen op deze manier  

iets kan betekenen in de toekomst  

als gezalfde koning voor het volk.  

 

Op kwetsbare momenten hebben we bescherming nodig!  

 

Dat is wat David en later Saul allebei beseffen.  



Als je psalm 57 leest, een psalm die volgens het opschrift  

door David gedicht is toen hij zich  

voor Saul ging verstoppen in de grot,  

dan lees je:  

tussen leeuwen moet ik liggen,  

tussen dieren die mensen verslinden.  

 

Dat zegt de herdersjongen.  

Nu is hij het schaap. Kwetsbaar.  

 

Mensen zijn heilig in hun kwetsbaarheid.  

 

 

 

---bedoeling--- 

 

Dat staat er zo in één zin: David spaart Saul,  

ziet hem als kwetsbaar mens  

en als gezalfde van God.  

 

Maar als je het je voorstelt kan het bijna niet anders  

of David moet daar mee gevochten hebben.  

 

Zijn mannen zeggen: dit is de kans van je leven,  

dit heeft God zo laten gebeuren,  

dit is de kans die Hij je geeft.  

 

Wat voor de mannen van David de wil van God is,  

is voor David een grote verzoeking.  

Een groot struikelblok.  

 

Hij moet in zijn eentje stelling nemen tégen zijn mannen,  

en beiden hebben het over de wil van God.  

Dat lijkt me heel erg moeilijk.  

 

Om dat vol te houden.  

 

Hij kijkt kritisch naar zijn eigen motieven en moet  

tegen zijn mannen zeggen dat  

de situatie en de mogelijkheden nog niet alles zijn.  

 

Dat er in wat hij doet of niet doet  

ook de bedoelingen van de Eeuwige een rol spelen.  

 

Davids mannen zien Saul als vijand,  

maar David herkent dat als een struikelblok.  



Voor David is Saul geen vijand,  

hij is ondanks alles een gezalfde.  

 

 

 

---mantel--- 

 

David houdt een stuk van Sauls mantel in de hand,  

als teken dat hij hem had kunnen vermoorden  

maar dat niet heeft gedaan.  

 

Saul reageert daarop emotioneel,  

hij erkent David als degene die  

terecht meer koning, meer gezalfde is, dan hij.  

 

Waarschijnlijk speelt in zijn reactie iets mee  

dat hier niet wordt genoemd.  

In 1 Sam 15 veroordeelt de profeet  Samuel Saul  

omdat hij niet is opgetreden tegen Amalek.  

 

Als het gesprek over is en hij weggaat  

wil Saul hem vastpakken, maar de slip  

van de mantel van de profeet scheurt af,  

en Saul heeft een stuk profetenmantel in zijn handen.  

Samuel zegt: zoals deze slip,  

zo zal het koningschap van je schouders afglijden...  

 

Saul moet hieraan gedacht hebben,  

het kan niet anders. 

 

 

 

---naar huis--- 

 

Als we het gedrag van Saul en David wat breder trekken:  

David heeft laten zien dat je  

andere mensen in hun waarde moet laten.  

 

Ook als er alle reden is om die als vijand waar te nemen.  

 

En misschien is dat ook wel een richtingwijzer  

voor ambtsdragers: laat mensen in hun waarde,  

ze zijn heilig in hun kwetsbaarheid,  

en hebben bescherming nodig net als jij.  

Ook als er reden genoeg zijn om ze  

als tegenstanders waar te nemen.  

 



Kijk naar de ander door de ogen van de Eeuwige.  

Soms moet je de bedoelingen van de Eeuwige  

de kans geven ook  

als je persoonlijke neigingen een andere kant uitgaan.  

Het perspectief van God onder ogen zien,  

en niet het al te menselijke doorslaggevend laten zijn... 

 

 

David heeft vanuit eigen kwetsbaarheid  

en Godsbesef kunnen handelen.  

 

Je zou kunnen denken dat hij Romeinen 12  

al gekend moet hebben.  

Daar staat: "Als het mogelijk is, wanneer het van u afhangt:  

houdt met alle mensen vrede,  

niet uzelf wrekend, beminden.  

Nee, geeft plaats aan Gods toorn  

Want er staat geschreven:  

‘’Aan Mij komt wraak toe, ik zal teruggeven’,  

zegt de Heer (Deut.32:35).  

Nee, ‘’als je vijand honger lijdt, spijzig hem;  

als hij dorst heeft, geef hem te drinken;  

want dat doende zul je  

vurige kolen stapelen op zijn hoofd! (Spr.25:21-22).  

Word niet overwonnen door het kwade,  

maar overwin het kwade door het goede!" 

 

Je zou kunnen zeggen:  

met een stapel vurige kolen op zijn hoofd  

verlaat Saul ootmoedig het toneel.  

Saul keert naar ‘huis’ terug,  

 

David niet: hij weet dat hij mogelijk opnieuw  

‘achtervolgd’ zal worden.  

Hij gaat opklimmen naar de bergvesting.  

 

Als je verder leest dan zie je dat deze ontmoeting  

van David en Saul blijkbaar  

geen enkel effect heeft gehad.  

 

Saul blijft David vervolgen.  

Het gebeuren en het gesprek bij En-Gedi  

hoe emotioneel ook  

veranderen niets aan de houding.  

 

David kan nog niet naar huis.  

Hij moet blijven vluchten.  



 

En toch weet David ook te dichten  

- psalm 23, we gaan het zo zingen -  

dat ten diepste niet Saul en zijn driftbuien 

hem achtervolgen,  

 

maar dat Gods ‘goedheid en vriendschap’  

hem achtervolgen,  

en hem eens bij God ‘thuis’ zullen brengen.  

 

Dat hij op God zal vertrouwen ook bij  

het zien van vijandschap en onrecht  

hij zit aan tafel,  

zijn beker vloeit over – de vijand kijkt toe. 

 

 

Een geborgenheid die onaantastbaar is voor vijandschap,  

zo lijkt het.  

 

"Mij achtervolgen slechts goedheid en vriendschap  

al de dagen van mijn leven.  

Terugkeren mag ik in het huis van de Eeuwige  

tot in lengte van dagen! 

 

 

Amen. 
© Jan-Hendrik Kip 

 
 
 
stilte 
 
lied Liedboek 23 c   Mijn God, mijn herder... 

 
 


