
Zondag 15 september 2019 
Tekst: 1 Samuel 16: 1 - 13 
Thema: Hoe versta ik Gods stem? (De puzzel van de twee gezalfden). 

[ DIA ] Zou iemand ooit overwegen zijn zoon Saul te noemen? Bij het lezen van de 
Samuelboeken vroeg ik mij dat af, stel dat je een kind krijgt, zou je die dan Saul noemen? 
Scha’ul, de gewenste, de gevraagde, om de betekenis van zijn naam maar te noemen. 
Samuel en Israël zijn zeer onder de indruk van Saul, de eerste koning van Israël. Saul heeft 
iets. Toch is er ook iets met Saul. Als geen ander heeft Rembrandt van Rhijn in 1660 zowel de 
grootheid als het mankement van Saul geschilderd. Saul is gekleed als een oosters vorst, in 
een schitterend gewaad en getooid met een machtige tulband, fascinerend. Maar als je 
eerlijk bent, dan overheerst de treurigheid. En die beide aspecten, fascinatie en treurigheid, 
springen in de teksten van 1 Samuel naar voren. Ik weet niet of je ooit 1 Samuel gelezen 
hebt? Als je daar nooit aan toegekomen bent, dan is het de moeite waard om het een keer 
te doen. En let dan op het begin van Saul zijn leven, waarvan iemand zei:  

‘Saul, de jongeling werd door het leven zelf gedragen,  
en wie door het leven gedragen wordt, die wordt door God gedragen.’ 

Saul begon dus jong en knap, een lust voor het oog. Maar het leven van Saul verwordt al snel 
tot een wanhopige zoektocht naar de ondergang van David, zijn concurrent voor zijn gevoel. 
Zo werd Saul een puzzel voor zijn omgeving en voor hemzelf. De vraag die de Bijbel ons met 
Saul voorhoudt is deze: Hoe kan een zo gewenste jongen, zo veranderen in zijn tegendeel? 
Houdt God niet meer van hem? Heeft God deze eerste koning verworpen? 
 
[ DIA ] Tegenover Saul staat David. Sommigen hebben het idee dat David de grote held is 
tegenover die zondige Saul. Maar met de Bijbel in de hand kun je niet zeggen: David was 
goed en Saul was fout. Neem alleen maar het feit dat Saul een gezalfde is, een Messias. En 
denk ook aan het feit dat Samuel, net als David later, heftig treurt om Saul. Saul wordt als 
koning verworpen, maar Samuel en David zijn zeer loyaal aan Saul. De Bijbel is niet zo maar 
klaar met Saul. Toch, over David gesproken, het valt op dat David, tegenover Saul, 
tevoorschijn komt in een bijzondere lichtheid. Bijna spelenderwijs komt David binnen. 
David is niet beter dan Saul, maar anders dan Saul wordt heel zijn optreden gekenmerkt 
door een bijna jongensachtige lichtheid. En daarmee houdt de Bijbel ons met David opnieuw 
een vraag voor: Wat wil het verhaal van David ons vertellen? Immers, als David niet 
simpelweg de held is, wat is hij dan wel? 
  
[ DIA ] En daar staan we dan met twee puzzelstukken in onze hand, het puzzelstuk Saul en 
het puzzelstuk David. Wat moet je daar mee? Helpen die puzzelstukken ons om ons eigen 
leven te leiden? Helpen die puzzelstukken van Saul en David bij de beslissingen die je moet 
nemen? Eigenlijk zijn er twee dingen die je kunt doen: Je kunt het boek van de Bijbel 
dichtklappen en denken, dit is veel te ingewikkeld voor mij, ik ga eerst maar eens mijn eigen 
ding doen. Of, en dat is het tweede, je kunt proberen het verhaal achter die twee 
puzzelstukken te leren verstaan. Waarbij je moet weten dat het tijd kost. Maar als je die tijd 
investeert, dan ontdek je dat achter het verhaal van Saul en David, het verhaal van God 
zichtbaar wordt. Uiteindelijk gaat het niet om die twee koningen, maar om de vraag: Hoe 
wordt de stem van God achter deze koningen hoorbaar? Weet je dat vorige week 48 mensen 
hebben ingevuld dat zij benieuwd zijn hoe zij de stem van God kunnen verstaan? 48 mensen 
die zich uitstrekken om meer van God te horen. Wij leven in een tijd met vele stemmen, van 



de media, van de wetenschap, van facebook, van collega’s, van familie, en toch: Hoe kun je 
de stem van God verstaan? Laten we hier even halt houden. De vraag stellen is één ding, 
maar hoe kom je tot een antwoord bij die indringende vraag: Hoe de stem van God te 
verstaan? 
 
[ DIA ] Wat maakt dat je überhaupt kunt verstaan? Wat is verstaan? Hoe begint dat? De 
joodse filosoof Emmanuel Levinas zei: ‘Verstaan, dat begint waarschijnlijk met in het duister 
rondtasten.’ Dat klinkt zeker filosofisch, maar volgens mij heeft Levinas iets wezenlijks te 
pakken. Je komt tot begrijpen, verstaan, als je uit je gewone doen gevallen bent, als je in het 
duister rondtast. Als je, zoals Emmanuel Levinas, door mensen heftig gehaat wordt omdat je 
Jood bent, dan ben je uit je doen. Dan zoek je te verstaan wat er gebeurt. Zoals je uit je doen 
bent als een gezin in Heimerstein, Sterrenburg Dordrecht, vader, moeder, twee dochters, 
wordt doodgeschoten. Dan ben je van slag. Moderne mensen zeggen dan: Je moet er over 
praten, zoek slachtofferhulp! Jazeker, zeer belangrijk, maar laat slachtofferhulp niet 
functioneren als een deken die alles bedekt, om daarmee de pijn en het verdriet niet te 
voelen. Dan versta je niets meer, dan duw je het weg. Het Bijbelse verstaan, gaat over het 
diepe besef dat er dingen in de schepping zijn die er niet moeten zijn. En als je dat benoemt, 
dat er dingen in de schepping zijn die echt niet de bedoeling zijn, dan zou het zo maar 
kunnen dat je beseft hoe hard je de Schepper zelf nodig hebt. Daarom houd ik die twee 
puzzelstukken Saul en David in mijn handen. Via hen probeer ik te verstaan hoe God werkt, 
dat helpt mij vandaag ook. Verstaan brengt tot het besef dat als alles duister is, een lichtend 
licht nodig is. Daarom lezen we over Saul, over David, over Samuel, het helpt om Gods stem 
te leren verstaan, toen, maar vooral ook nu. 
 
[ DIA ] Samuel de profeet blijkt uit zijn gewone doen te zijn, het is duister in zijn hoofd, hij 
treurt en hij heeft dat lichtend licht hard nodig. Want zo begint hoofdstuk 16: 

‘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 Isai in Betlehem,  
want een van zijn zonen heb ik als koning uitgekozen.’ 

Natuurlijk kun je dit in één zucht lezen, Samuel treurt, God spreekt en Samuel gaat 
onderweg om te doen wat er gevraagd is, maar dan ga je toch te snel. God neemt de 
treurnis van Samuel serieus, om te laten zien, dat de treurnis licht nodig heeft. Niet dat die 
emotie er niet mag zijn, maar omdat God een mens niet in zijn treurnis opgesloten laat 
zitten. God neemt de blik van Samuel mee naar het langetermijnperspectief. Dat 
langetermijnperspectief vertelt hoe God, zelfs door ongelukkige gebeurtenissen heen, Zijn 
zegen geeft. En dan volgt een buitengewoon intrigerend verhaal. Samuel zoekt Isai op om de 
nieuwe leider te zalven. Want zo ging dat in Israël, leiders worden niet gekroond, die worden 
gezalfd, dus met olie overgoten. Olie als het teken van Gods aanwezigheid bij die mens. Zie 
je het voor je, een vader, zeven zonen en de profeet? Samuel denkt: een leider is groot en 
stevig dus de oudste zal het zijn. Maar nee, die is het niet. En ook de volgende is het niet. Zo 
gaat dat zeven keer. Over verstaan gesproken, God verstaan is blijkbaar niet snel en direct. 
Sterker nog: nadat er 7 zonen voorbijgekomen zijn, lijkt het allemaal te stagneren. Samuel 
zegt: ‘Zijn dit alle zonen die u hebt?’ Het lijkt er op dat Gods stem niet zo maar voor het 
oprapen ligt. Blijkbaar moeten eerst oude, belemmerende denkbeelden verbroken worden, 
bijvoorbeeld dat je voor de koning krachtige en sterke mensen nodig hebt. Dus: Gods stem 
verstaan, zo hebben we inmiddels ontdekt heeft te maken met het besef dat wij in onze 



duisternis Gods licht nodig hebben. En dat wij, zoals Samuel bij de zonen van Isai, onze 
belemmerende denkbeelden hoe het hoort en moet, mogen laten verbreken. Je zou er over 
na kunnen denken wat dit betekent voor jezelf. Waar heb ik te maken met duisternis, vraag 
ik daarin Gods licht? En als ik ergens mee bezig ben, wat zijn dan mijn denkbeelden hoe het 
moet en hoort? Durf ik vervolgens die denkbeelden te laten verbreken? 
 
[ DIA ] In de ruimte die er ontstaat, ontdekken we dat Samuel David zalft. In die 
weerbarstige levens van de mensen toen, in die weerbarstige tijd, wordt een jonge jongen 
gezalfd. Wat betekent dat? Wat zegt dat ons? Zalven staat symbool voor de komst van Gods 
Geest, de Geest die van boven neerdaalt en heel het leven doorademt. Zalfolie stroomt over 
je huid, dringt de poriën binnen en maakt wat strak en droog geworden is soepel en gezond. 
En dan na verloop van tijd kan het zo maar gebeuren dat je er niets meer van ziet, behalve 
dat je het ruikt. Want zalfolie is krachtig gekruid, een heerlijke geur hangt om het hoofd van 
de gezalfde. Een geur die spreekt van nieuwheid. In heel de Bijbel staat de olie symbool voor 
het eeuwige leven, een nieuwe wereld. De zalfolie vertelt het verhaal van voeding, 
vrolijkheid en heelheid. Nee, het gaat niet om David, David is een verwijzing naar de Heer, 
de Heer die zalft met heilige Geest. David toont hoe een weerbarstige wereld open kan 
breken voor de lichte toets van Gods Geest. De lichte toets van God die handelt. 
 
[ DIA ] Laten we tot slot bekijken wat het ons brengt. Als voorbeeld neem ik jullie mee naar 
een bijeenkomst van voorgangers deze week waar ik aanwezig was. Iedereen was na de 
vakantie weer begonnen, maar de één na de ander vertelde over lastige vragen en situaties 
waar hij of zij direct mee geconfronteerd was. Iemand vertelde over een gelukte poging tot 
zelfdoding van een gemeentelid. Een ander vertelde hoe hij geprobeerd had contact met 
een moskee te verkrijgen en hoe lastig dat was. Zelf moest ik denken aan het gezinsdrama in 
Heimerstein. De meesten vanons zullen geen moeite hebben dit met voorbeelden uit het 
eigen leven aan te vullen. En hoe helpt dan de zoektocht naar het verstaan van Gods stem? 
Als eerste punt is dan de vraag naar Gods licht van belang: Waarin heb ik God licht nodig? Ik 
kan gaan mopperen en treuren, ik kan ook verstaan waarin ik Gods licht nodig heb. Het 
tweede punt gaat over mijn denkbeelden. Samuel begon bij de oudste en sterkste, maar het 
hielp hem niet. Oftewel: Het helpt om in gesprek te gaan met jezelf en elkaar om te 
ontdekken wat de denkbeelden zijn die je belemmeren. Het derde punt is het symbool van 
de zalfolie. Zalfolie is een krachtige verwijzing naar God aanwezigheid, dat Zijn heilige Geest 
wil komen als teken van Gods vernieuwing en Gods vrolijkheid. Open je hart, open je handen 
om dat geschenk ook toe te laten. David verwijst naar dé gezalfde bij uitstek, Jezus Christus. 
Jezus is het beeld van God, in Jezus ligt Gods geheim besloten, in Hem spreek God zich uit. 
Daarmee is niet alles opgelost, maar in Hem komt de geur van de toekomst binnen. Want 
Christus schonk in grote overvloed Zijn Geest. 

Hij is onze hoop, alles draait om hem  
Hij brengt ons bij God, alles draait om hem. 

 


