
Zondag 29 september 2019 
Tekst: 1 Samuel 17: 12 – 16, 17: 55 – 18: 5 
Thema: Een daad van vriendschap 

 [ DIA ] Ik neem je mee naar drie verschillende gebeurtenissen, die voor de meesten van ons 
herkenbaar zijn. Om vervolgens te kijken wat die drie gemeenschappelijk hebben. De eerste 5 
gebeurtenis speelt zich af in een basisschool. Een leerkracht ontvangt aan het begin van de 
middag de kinderen van haar groep als zich een moeder aandient. Deze moeder vertelt dat 
haar kind ’s ochtends met heftige buikpijn uit school is gekomen en nu dus vanmiddag niet 
aanwezig kan zijn. Dat verbaast de leerkracht, zij herinnert zich dat het kind vanmorgen met 
veel bravoure de school uitrende. En opeens bedenkt zij dat ze in de overdracht had gelezen 10 
dat moeder een zekere neiging tot hypochondrie heeft, dat wil zeggen: dat moeder zich 
allerlei kwalen inbeeldt bij het kind. Maar de leerkracht bedankt moeder vriendelijk en zegt 
dat zij hem beterschap moet wensen, terwijl ze bij zichzelf besluit dit goed in de gaten te 
houden. De tweede  gebeurtenis speelt zich twee jaar geleden af in Duitsland, president 
Trump ontmoet voor de allereerste keer Angela Merkel. Aan het eind van het gesprek staat 15 
er een persconferentie gepland waar tientallen fotografen roepen dat de twee leiders elkaar 
een hand moeten geven. President Trump wil het niet, doet het niet, alles in hem straalt zijn 
weigering uit. Merkel zegt tegen Trump dat de fotografen graag een handdruk willen zien, 
maar als er van Trump geen reactie komt, blijft ze vriendelijk glimlachen. De derde 
gebeurtenis betreft een zoon die bij zijn oude dementerende moeder komt. In het gesprek 20 
zegt moeder dat zij nog heel graag een keer naar de Alpen wil, dat was vroeger ook zo 
bijzonder. Of haar zoon volgende keer een paar reisfolders mee kan nemen, dan kan zij nog 
een leuke reis uitzoeken. De zoon weet dat dit niet meer kan, maar hij zegt dat hij zijn best 
gaat doet. 
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[ DIA ] Wat deze drie totaal verschillende gebeurtenissen met elkaar gemeenschappelijk 
hebben is het woord ‘veinzen’. Zowel de leerkracht, als Angela Merkel, als die zoon gaan 
mee in het verhaal van de ander. De leerkracht vertelt niet haar bedenkingen. Angela Merkel 
zegt niet dat Trump niet zo kinderachtig moet doen. De zoon zegt niet tegen moeder dat het 
niet kan. Ze veinzen dat het anders is, dat gaat in zekere zin over zwijgen, iets niet vertellen. 30 
Dan kun je zeggen: dat is nogal schijnheilig, zeg waar het op staat, maar je kunt ook zeggen: 
er bestaat een koninklijk zwijgen om de eer van de ander niet te beschadigen. In de Bijbel 
kom je dat koninklijk zwijgen ook tegen, een zwijgen dat niet alleen iets over de mensen 
toen zegt, maar ook iets over God. Daarom op naar de verhalen van de koningen van Israël, 
Saul en David. 35 
 
[ DIA ] Bij die verhalen spelen enkele grote vragen: Hoe kan het dat God Saul als koning 
verwerpt, God heeft hem toch zelf aangesteld? Is de God van Israël dan een God die als het 
Hem uitkomt Zijn daden herroept? Is God dus daarmee nogal veranderlijk, en dus niet 
betrouwbaar? Natuurlijk kun je kort en goed kunnen zeggen: dat geloof ik niet, ik geloof dat 40 
God zeer betrouwbaar is, punt. Maar zo’n stellige uitspraak is zelden overtuigend. De Bijbel 
toont daartegenover Gods betrouwbaarheid op een andere manier, een manier die te 
maken heeft met dat koninklijke zwijgen. Een zwijgen waardoor de ander recht gedaan 
wordt.  
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[ DIA ] Allereerst komen we Saul tegen, de rechtmatige koning van Israël, maar het grote 
probleem met Saul is, dat hij steeds meer een koning wordt, zoals een koning bij de andere 
volken koning is. Dus een koning van macht en kracht. Een koning voor wie winnen het ding 
is geworden. Maar precies op het moment dat wij het verhaal binnenstappen, blijkt er een 
groot probleem te zijn met betrekking tot dat winnen. Een reus uit de rangen van de 50 
Filistijnen, een zekere Goliath, daagt het volk en haar koning uit. En alles en iedereen, onder 
wie Saul, is bang. Sterker nog: als we ons op Saul richten, blijkt dat hij al tijden lang kampt 
met buien van heftige waanzin. En koningen mogen alles, maar angst en waanzin horen daar 
niet bij. De functie van de koning is nu juist dat hij sterk en gezond is, dat maakt hem tot 
koning. De hofhouding heeft er haar handen vol aan. Meestal begint het er mee dat de 55 
situatie niet aan de grote klok gehangen wordt. Hoe minder mensen er van weten hoe beter. 
En als een zekere David gevonden is die muziek kan maken, is dat een schot in de roos. 
Ondertussen moeten we goed in gedachten houden dat dit alles zich afspeelt in het diepste 
geheim, als het volk dit zou weten is de ellende niet te overzien, daarom dat David heen en 
weer gaat tussen het kamp van Saul en Bethlehem. De schijn moet zo lang mogelijk 60 
opgehouden worden. Iedereen veinst dat alles in orde is. So far so good.  
 
[ DIA ] Maar dan volgt een nieuwe episode, de “overwinning” op Goliath.  Voor de argeloze 
lezer lijkt die overwinning het belangrijkst te zijn, maar vergis je niet, Goliath is slechts een 
zijspoor, een voorbijkomende donderwolk. Het werkelijke verhaal is de opkomst van de 65 
nieuwe koning, niet een koning van macht en kracht, maar een koning van geloof en 
vertrouwen. Het verhaal met Goliath is bekend, om kort en goed te gaan, David verslaat 
Goliath. Maar ondertussen zijn we getuige van een gesprek tussen Saul en Abner, de 
legeraanvoerder. Alle aandacht lijkt gericht te zijn op de ontmoeting met David en Goliath, 
maar Samuel de profeet richt ons op dit gesprek, van de koning en zijn legeraanvoerder. ‘Zeg 70 
eens,’ aldus Saul, ‘van wie is die jongen een zoon?’ Hoewel Saul aan heftige aanvallen van 
waanzin lijdt, is hij zeker niet gek, natuurlijk kent hij David, de jongen die op de donkere uren 
muziek voor hem maakte. En dan Abner, die op zijn beurt zegt: ‘zo waar u leeft, koning, ik 
weet het niet.’ Ook Abner lijdt niet aan geheugenverlies, natuurlijk weet hij wie deze David 
is. De koning en zijn legeraanvoerder worden op dat moment omringd door al hun 75 
manschappen, door het leger. Zij kiezen er voor om te zwijgen over dat wat zij weten David. 
En daarom die veinzende vraag: Van wie is die jongen een zoon? 
 
[ DIA ] Maar het spannendste moment komt nog, dat is als David met het hoofd van Goliath 
binnenkomt. De overwinnaar stapt binnen, ongetwijfeld nog vol adrenaline. Hoe zal de 80 
begroeting van de nieuwe held en de oude koning zijn? Zal hij, bedwelmd door het succes, 
zichzelf en de zaak niet verraden, door de koning in het gezicht te slingeren:  

‘U vraag mij wie ik ben? 
Zeker, ik ben de zoon van Isai uit Bethlehem, maar ik ben ook de harpspeler die u zo 
goed kent omdat ik door mijn spel uw ziekte-aanvallen moet kalmeren, o Koning.’ 85 

Maar dit is wat David zegt: 
‘Ik ben een zoon van uw dienaar Isai de Bethlehemiet.’ 

En achter die zin hoor je als het ware een koninklijk zwijgen, David houdt zich in, hij stopt 
met spreken, dit is alles wat hij te zeggen heeft. Maar alles zeggen kan ook betekenen ‘niet 
meer zeggen dan men wil zeggen’. Want met dat David spreekt en zwijgt is het kroonprins 90 
Jonathan die het hoort. De Naardense vertaling zegt het zo:  

‘En het geschiedt: 



met dat hij voleindigd heeft tot Saul te spreken 
is de ziel van Jonathan 
al verknocht aan Davids ziel.’ 95 

Oftewel: Jonathan zijn ziel raakt verknocht aan David omdat Jonathan bemerkt hoezeer 
David uit respect voor Saul handelt, hoezeer David zwijgt uit eerbied voor zijn vader. Dat 
raakt Jonathan. De vriendschap van Jonathan voor David is geboren uit de loyaliteit van 
David aan Saul. Dat is geen schijnheiligheid, dat is wat je noemt een koninklijk zwijgen. Hier 
zien we de toekomstige koning van Israël in het hart en Jonathan bemerkt dat en geeft zich 100 
daar aan over. 
 
[ DIA ] Laten we een stap achteruit doen en ons afvragen waar we getuige van zijn? Vaak, 
met betrekking tot de koningsverhalen van Israël, heerst de foute gedachte dat we te maken 
hebben met een ordinaire machtsstrijd. De oude koning wordt aan de kant geschoven door 105 
de nieuwe ster aan het firmament. En mensen wijzen dan op de strijd en de overwinningen 
van de komende man. Maar als je zo kijkt, zie je voorbij aan het feit dat het boek Samuel om 
profetie gaat. Gods profetie geeft acht op wat er gezegd én wat er niet gezegd wordt. Want 
de profeet weet dat juist in die subtiele signalen de stem van God hoorbaar wordt. De 
profeet weet dat in de toestanden van het moment ook dat andere geluid hoorbaar is. Denk 110 
nog even aan die onderwijzeres, of aan Angela Merkel of die zoon met zijn dementerende 
moeder. Die drie gebeurtenissen zou je zo maar weg kunnen wuiven, maar dan mis je de 
geestelijke dynamiek. Wat zichtbaar wordt, is het feit dat drie mensen hebben  geproefd dat 
zeggen waar het op staat, op bepaalde momenten niets brengt. Die drie, net als David, net 
als Jonathan, richten zich op een andere laag. Dat is een laag waar de verbinding, dus de 115 
relatie staat boven de tijdelijke voldoening van het zeggen. Ze zwijgen met het oog op de 
verbinding. En zeker in de situatie van David en Jonathan, is dat niet een verbinding uit 
angst, maar een verbinding vanuit rechtdoen aan de ander. De profetische geschiedenis in 
de Bijbel wijst aan hoe mensen ruimte openlaten voor Gods inbreng. Dat is niet de ruimte 
van veel bombarie, van kracht en macht, maar de ruimte dat God ook met deze ander iets 120 
ten goede gaat doen. En daarom oefen ik geduld, daarom zeg ik dingen niet die ik wel zou 
kunnen zeggen. Daarmee is het de ruimte voor het zachte fluisteren van de Geest. Daarvan 
zijn we in 1 Samuel 18 getuige. 
 
[ DIA ] En dan de vraag: En wat brengt ons dit soort gepuzzel? Allereerst is van belang dat die 125 
laag van ruimte geven aan de ander er toe doet. De laag van mededogen met de ander. Die 
laag ontdekken we in David, in Jonathan, dat is de laag van verbinding. En natuurlijk is die 
laag niet alleen bestemd voor koningen en bijbelheiligen, maar net zo goed voor die 
onderwijzeres, voor die zoon, zoals ze ook aanwezig is bij machtige vrouwen als Angela 
Merkel. Natuurlijk is die laag niet iets wat je even doet. En dat is een belangrijk tweede 130 
gegeven: je moet jezelf oefenen om dat andere perspectief meer te zien en te doen. Dit gaat 
niet om mouwen opstropen en gaan, eerder gaat het over een oefening in nederigheid, zoals 
Jonathan, de koningszoon nederig durfde te zijn. Natuurlijk, er is een nederigheid uit zwakte, 
maar er is ook een nederigheid die zoekt naar Gods genade in de ander. En ik kan mezelf 
trainen om dat meer en meer te leren zien, denk nog eens aan die onderwijzeres, of aan die 135 
aan zoon en zijn moeder. Tot slot, en dat is een belangrijk derde moment, pas in verbinding 
met dé Messias, Jezus Christus, beseffen wij hoe God zelf ons meeneemt op die weg van 
nederigheid. Dat koninklijk geduld, dat koninklijk zwijgen, tekent heel het optreden van de 
Here Jezus. Om één voorbeeld te noemen: Toen Jezus op een dag door een Samaritaans 



dorp wilde reizen en daar niet welkom bleek te zijn, wilden de leerlingen Jakobus en 140 
Johannes het liefst vuur uit de hemel laten regenen om hen allen te verteren. Lik op stuk. 
Maar Jezus wees hen streng terecht. God zelf toonde in Jezus zijn koninklijk geduld. Jezus 
kwam niet met veel bombarie, kracht en geweld, Hij maakte ruimte voor het zachte 
fluisteren van de Geest, de ruimte dat God iets ten goede gaat doen. De Bijbel gebruikt hier 
het woord ‘chesed’: het verrichten van daden van vriendelijkheid, omdat mensen gemaakt 145 
zijn naar het beeld van God. Zoals Jezus de voeten van zijn leerlingen waste, voordat Hij 
brood en wijn deelde. ‘Chesed’ kun je vertalen met vriendelijkheid, maar ook met liefde, 
liefde die tot uitdrukking komt in daden. Voor deze komende week wens ik je toe dat je in 
verbondenheid met Jezus een daad van chesed mag verrichten. 


