
Zondag 8 september 
Tekst:  1 Samuel 9: 1 – 20 
Thema: De puzzel van het bestaan 
  
[ DIA ] Voor sommige mensen is de Bijbel als een soort baksteen in het Midden-Oosten 
neergeploft. Voor die mensen hoeft het puzzelstukje Bijbel alleen nog in je hoofd te worden 
ingepast. Met als consequentie dat er weinig te puzzelen valt, je moet gewoon doen wat er 
staat. Punt. Tegenover die opvatting komen de verhalen van de Samuelboeken in beweging. 
Vanaf het begin van de Samuelboeken is het de vraag: Wat voor puzzel gaat dit worden? En 
ook: Welke kant gaat het op met al deze mensen? De dingen zijn onduidelijk, de mensen zijn 
wanhopig, de leiders gaan voor hun eigen belang. Kortom: Een grote puzzel. En zeker in het 
begin heb je werkelijk geen idee wat voor voorstelling dit moet worden. Je ziet die berg 
puzzelstukken, je ziet mensen, groepen, gevechten, incidenten en soms een profeet, maar 
wat het gaat worden? Overigens hebben die mensen binnen de verhalen, ook geen idee wat 
het moet worden. Soms hebben ze niet eens in de gaten dat ze met een puzzel bezig zijn. Ze 
doen simpelweg hun ding. Zoals die boerenjongen Saul, die moet uitzoeken waar de 
ezelinnen zijn. Het lijkt zo eenvoudig, even een paar ezels zoeken. Maar het wordt voor hem, 
om zo te zeggen, de puzzel van zijn leven. 
 
[ DIA ] Met zoveel woorden: als je naast de mensen in de Bijbel zou staan, dan raak je onder 
de indruk van hun immense puzzel. Binnen 1 Samuel 9 kom je op z’n minst 6 puzzelstukken 
tegen. Het eerste puzzelstuk lijkt nog heel gewoon: Waar zijn de ezels gebleven? Dat puzzelt 
vader Kis, dus stuurt hij zijn zoon er op uit. Maar als je zoekt en zoekt en niet vindt, wat Saul 
en zijn knecht overkomt, dan komt er een moment dat je hulp vraagt. Maar, aldus het 
volgende puzzelstuk, maar wat geef je iemand waaraan je hulp vraagt? En sterker nog: Wie 
is eigenlijk die ziener, die profeet, die ons zou  kunnen helpen? En gaande het verhaal wordt 
de puzzel echt groot, als blijkt dat Saul te horen krijgt dat de profeet hem kan vertellen wat 
er in hem, Saul, schuilt. Ga je onderweg om ezels te zoeken, krijg je te horen wat er in jou 
schuilt. En meteen volgt een nog groter puzzelstuk: Israël als geheel zoekt en puzzelt, met als 
grote vraag: En wat zoekt en verlangt Israël dan? Om nog maar te zwijgen over de climax: 
Wat heeft God met deze man, met deze mensen voor? Nog maar één hoofdstuk, maar nu al 
zijn we bedolven onder de puzzelstukken. 
 
[ DIA ] Het begon met die puzzeltocht naar de ezels. Maar al heel snel blijkt het een totaal 
ander verhaal geworden te zijn. Zo gaat het vaak, je doet je ding, je bent iets kwijt, je zoekt 
en zoekt, en opeens word je meegezogen in een volstrekt ander verhaal, een puzzel van het 
leven, van geloof, van wanhoop of is het hoop? Eerst heb je dat nog niet zo in de gaten, 
maar als bij Saul blijkt de echte puzzel van je leven toch anders te zijn dan je dacht. Een 
eenvoudige zoektocht linkt aan de puzzeltocht van het bestaan. Maar wat betekent dat voor 
mij? Bij welke puzzeltocht ben ik betrokken? En wie is de ziener die mij kan helpen? Ja, wat 
schuilt er eigenlijk in mij? 
 
[ DIA ] Dit jaar gaan we aan de slag met het thema ‘De puzzel van het bestaan’. Een paar 
aspecten zijn van belang. Kijk je naar jezelf, dan kun je soms in jezelf minder heldere stukken 
onderscheiden. Minder heldere stukken naast de krachtige en heldere stukken. Ja dat is 
duidelijk: Niet alles in ons leven is helder en zichtbaar. Daarom lichtere en meer donkere 
puzzelstukken. Daarnaast moet je zeggen: Soms sta je als puzzelstukje op jezelf, met als 



vraag: en hoe ben je met de anderen verbonden? Naast het feit dat je aan jezelf en de 
anderen kunt denken, is er ook het contact met God. Is God zichtbaar, helder en duidelijk, of 
is God juist veel meer op afstand? Het zijn deze puzzelvragen die ook in de Bijbel 
voortdurend aan de orde zijn. Je ziet in de Samuelboeken hoe mensen zoeken, zoeken naar 
zichzelf, naar elkaar en vooral naar God. Maar niet alleen mensen zoeken, ook God zoekt. 
Overigens, over zoeken gesproken, tijdens de zoektocht, bij het puzzelen, is het van groot 
belang om te weten waar je op moet letten. 
 
[ DIA ] Wat mij betreft zijn er drie opmerkingen vooraf. Als eerste de vraag waar je zit (1)? Zit 
je in de gang van je nieuwe school, of zit je in je eigen huiskamer? Zit je in de penarie, of zit 
je goed in je vel? Het van groot belang om te beseffen dat er (2) diep van binnen in jou iets 
schuilgaat wat vaak niet zichtbaar is, maar wat er wel is. Je bent meer dan de plek waar je 
zit. Ook in dat verhaal van Saul speelt deze vraag: wat schuilt er in jou? En dat sluit direct aan 
bij (3) de vraag wat God met jou/mij voor heeft? Dat laatste klinkt al snel nogal vroom, maar 
zo is het niet bedoeld. Eerder moet je zeggen: De Bijbel maakt duidelijk dat God ons bestaan 
binnenkomt als een verrassing, als een verrassende puzzel. En precies op dat punt begint de 
uitwerking. Want wat betekent dat? Hoe kom je jouw eigen diepte op het spoor? Hoe kom je 
God op het spoor? Hier geen uitgewerkte antwoorden, eerder een viertal handvatten. 
 
[ DIA ] Deze handvatten komen het komende jaar nog vaak terug. Het eerste handvat gaat 
over de lange termijn. Er is meer dan de dingen van het moment, meer dan het zoeken naar 
de ezels die ik kwijt ben, meer dan de kwesties en vragen waar ik nu mee worstel. In het 
geloof wordt dat lange termijn perspectief zichtbaar in de Bijbel. Er is een groter verhaal. En 
dat grote verhaal wordt zichtbaar in het totaal van de Bijbel. Het tweede handvat gaat over 
het juiste perspectief. In ons bestaan gaat het niet om de incidenten en situaties op zich, 
maar om het goede perspectief op de dingen. Het gaat niet om mijn ik. Het gaat ook niet om 
dat wat ik doe. Het gaat om het perspectief dat Jezus Christus ons geeft. Is het kennen van 
Jezus dan meteen het einde van elke puzzeltocht? Zoals dat jongetje zei: ‘Geen idee wat de 
vraag is, maar het antwoord zal wel Jezus zijn.’ Dat jongetje dacht, eigenlijk hoef je nooit 
meer een vraag te stellen, het antwoord is toch altijd hetzelfde. Klaar. Maar het opvallende 
is dat Jezus zelf heel veel vragen stelde. Oftewel: met het juiste perspectief hebt, is het de 
bedoeling om intenser en dieper in het bestaan te puzzelen. Omdat er nu echt iets te 
ontdekken valt. Het derde handvat gaat over de wijze waarop je kunt puzzelen: God maakt 
ons onderdeel van een team. Oftewel: de puzzeltocht van het bestaan doe je niet alleen, 
maar doe je in gemeenschap. En ten slotte, als vierde handvat: het totaalplaatje. Het gaat in 
ons puzzelen niet om onze winkel, het gaat niet om ons project, God is degene die het totaal 
overziet.  De puzzel is niet bedoeld om onszelf te bewijzen, de puzzel van het bestaan is 
bedoeld om te ontdekken hoe God zijn Koninkrijk bouwt. Want daar staat dat vierde 
handvat voor: Gods Koninkrijk. Puzzelen als gemeente van Christus dat is, zoals het lied 
zingt: 

Omhoogkijken 
en zien wat nog verborgen is. 
Als Jezus terugkomt, 
deel je in zijn heerlijkheid. 


