
Zondag 27 oktober 2019 
Tekst:  1 Samuel 25: 1 – 13, 20 - 31 
Thema: Hoe kijk je naar je leven? 
 
[ DIA ] Een jonge vrouw schikt een paar bloemen, legt nog even iets recht en doet een stap 
achteruit. En op dat moment komt er iemand aanlopen die vraagt bij welk graf zij staat. Zo 
begint vaak het programma ‘Ik mis je’. Wie was die mens die hier in het graf ligt? Hoe kijk je 
naar hem of haar? En het verhaal dat iemand vervolgens vertelt gaat over de betekenis van 
zijn of haar leven. Het gaat, wat scherp gezegd, over de vraag hoe het leven van de 
overledene gewogen of beoordeeld wordt. In zijn indrukwekkende boek ‘De zeven 
eigenschappen van effectief leiderschap’ beschrijft Stephen Covey een vergelijkbare situatie. 
Maar dan gaat het niet over de ander, een vader of moeder, zoon of dochter, maar 
wonderlijk genoeg over jezelf. Hij schrijft:  

‘Stel u voor dat u naar de begrafenis gaat van iemand van wie u veel gehouden 
heeft. 
In het gebouw ziet u de bloemen en hoort u de gedempte orgeltonen. 
U herkent vrienden en familieleden en loopt door naar voren en kijkt in de kist. 
Plotseling ziet u uzelf, dit is uw begrafenis, drie jaar na vandaag. 
Enkele mensen zullen een toespraak houden.’ 

En de vraag die Covey stelt is deze: Wat zou jij willen dat deze mensen gingen zeggen? 
Oftewel: hoe zou je willen dat de mensen jou zouden beoordelen? Ik moest aan Covey 
denken toen veel mensen uit de Open Hof begin september aangaven, juist met deze vraag 
aan de slag te willen gaan: hoe beoordeel ik mijn leven? De vraag is ingrijpend. Johan 
Reijenga uit onze gemeente stelde meerdere keren deze vraag ook aan zijn studenten: Hoe 
zou je willen dat de mensen over jou spreken op jouw begrafenis? En vaker dan één keer 
werden die jonge mensen heel emotioneel. Misschien is het daarom zo spannend omdat de 
vraag het verschil zichtbaar maakt tussen wie ik nu ben én wie ik hoop te zijn.  
 
[ DIA ] Laten we dat verschil eens nader onderzoeken, de spanning tussen onze realiteit en 
wie we hopen te zijn. Het is de spanning in het verhaal van David en Nabal. Twee totaal 
verschillende mannen, maar beide mannen staan midden in deze spanning. De realiteit kom 
je nog het beste op het spoor door goed te luisteren naar de gesprekken die mensen voeren. 
Misschien vooral naar de bijzinnetjes, de mimiek en de sfeer die mensen om zich heen 
hebben. David stelt een vraag aan een zekere Nabal. David, de voormalige generaal van 
koning Saul, is op de vlucht, hij leeft buiten de maatschappelijke orde. Met een groep 
geharde soldaten heeft hij zich teruggetrokken in de woestijn. Nabal, een voor die tijd 
gigantisch rijke man, laat zijn schapen scheren. David vraagt:  

‘Ik heb gehoord dat jullie de schapen aan het scheren zijn. 
Nu heb ik mij altijd bescheiden opgesteld, ik heb nooit iets ontvreemd, maar waar 
nodig uw kudde beschermd, daarom vraag ik u beleefd om mijn knechten en mij te 
geven wat u kunt missen.’ 

En dan Nabal: 
‘Wie ben jij David?  
Denk je nu heus dat ik mijn brood, water en vlees voor de eerste de beste 
onbekende ga weggeven?’ 

De realiteit van Nabal is duidelijk. In zijn antwoord hoor je hoe Nabal in het leven staat, hoe 
hij oordeelt over David, maar eigenlijk vooral over zichzelf. Eigenlijk zegt Nabal met zoveel 



woorden: ik ben iemand die zich van niets en niemand iets aantrekt, wat je ten goede hebt 
gedaan, mijn schapen beschermd, de Filistijnen teruggedrongen, ik voel me niet verplicht 
over wat dan ook mijn dankbaarheid te tonen. Ik doe mijn eigen ding, ik leef op mijzelf. Dat 
is Nabal. Waarmee de Bijbel laat zien, dat deze man net zo dwaas is als zijn naam al verraadt. 
Maar niet minder klip en klaar is het oordeel van David, allereerst over Nabal, maar net zo 
goed over zichzelf. David grijpt naar de wapens, en je hoort hem zeggen: 

‘Wat denkt die vent wel? 
God mag met me doen wat hij wil als ik morgenvroeg van zijn familie ook maar 
iemand van het mannelijk geslacht in leven heb gelaten!’ 

David is geraakt, hij voelt zich gekleineerd, dat bepaalt zijn boze reactie. Heel die reactie 
toont ook een oordeel over zichzelf. Eigenlijk zegt David: Ik kan het niet over mijn kant laten 
gaan als iemand mij zo bot antwoord geeft. Ik ben iemand die dat niet laat gebeuren, ik kom 
voor mezelf op. 
 
[ DIA ] Velen kunnen dit feilloos naar hun eigen leven vertalen. Een bot antwoord op een 
eerlijke vraag, mensen die totaal geen respect tonen, hoe herkenbaar is dat. 
Respectloosheid vreet zich in, het onderstreept de twijfel aan jezelf. En dan natuurlijk de 
kernvraag: En hoe kun je dat omkeren? Hoe kom je van miskend zijn naar erkenning? Onze 
tijd brengt een duidelijk antwoord naar voren: Zorg goed voor jezelf! Je moet voor jezelf 
opkomen! Maar de meeste mensen zijn al veel te veel met zichzelf bezig. Ze doen 
wanhopige pogingen om respect te verwerven, om gelukkig te zijn, maar het lijkt maar niet 
te kunnen. Een ander antwoord van onze tijd zegt: Bedenk wel, wij zijn ons brein! De 
mensen die zeggen dat wij ons brein zijn, wijzen naar de processen in je hoofd, naar de 
elektrische en chemische reacties, die dan doormiddel medicatie beïnvloed moeten worden. 
In mijn oren klinkt het amper als een antwoord, maar toch wordt het vaak naar voren 
gebracht alsof het een helder antwoord zou zijn. Ik zeg niet dat we niet goed voor onszelf 
moeten zorgen, ook niet dat de processen in onze hersenen er niet toe doen, maar ik zou 
graag een spade dieper graven. Want hoe we onszelf beoordelen komt voor een belangrijk 
deel tot stand in de omgang met voor ons belangrijke anderen. Wel of geen verbinding 
hebben met iemand is cruciaal. Nabal had geen verbinding met David, hij weigerde dat. 
Daarmee werden zijn oordelen snoeihard. Verbinding gaat over meer dan dat je de naam 
van de ander kent. Verbinding gaat over de wijze waarop je de ander benadert. Met zoveel 
woorden gaat het over de diepgang of kwaliteit van het contact. De roep om je brein te zijn, 
of goed voor jezelf te zorgen vraagt een diepere bodem, een fundamentele kern. En toen ik 
een voorbeeld zocht van iemand uit onze moderne tijd die dat heeft benoemd, toen moest 
ik denken aan Johannes Sebastian Bach. Bach brengt de diepgang van de verbinding nog het 
meest scherp onder woorden (Bachcantate nr. 21):  

Ich hatte viel Bekümmernis in meinem Herzen 
aber deine Tröstungen erquicken meine Seele (n.a.v. Psalm 94: 19) 
Toen ik door zorgen werd overstelpt, 
was Uw troost de vreugde van mijn ziel. 

Dit gaat over troost, troost die God geeft. Maar het is ook dat wat van God komt en tussen 
mensen mag functioneren. En even voor de goede orde, dat woord ‘troost’ gaat niet over 
tissues en sentiment, maar over de diepste laag van het leven, de niet sentimentele 
geborgenheid, oftewel de vreugde van de ziel. De vreugde van de ziel die God de mens 
geeft, maar die de mens op zijn beurt ook aan zijn naast mag geven. En precies dat 
ontdekken we in de ontmoeting van David en Abigaïl. 



 
[ DIA ] David is onderweg, hij zal het klusje wel even klaren.  Een man bruisend van 
kwaadheid en actie, mannen zijn daar goed in. Maar dan die vrouw, Abigaïl, die voor hem op 
de knieën valt en zegt: 

‘Mij treft alle schuld, mijn heer. 
Schenk alstublieft geen aandacht aan die domme praatjesmaker van een Nabal. 
Zo waar de Heer leeft, mijn heer, en zo waar u zelf leeft, de Heer heeft u ervan 
weerhouden om het recht in eigen hand te nemen en bloedschuld op u te laden. 
Als iemand het mocht wagen om u te achtervolgen en u naar het leven te staan, 
dan zal het steentje van uw leven veilig geborgen zijn in de buidel waarin de Heer, 
uw God, de mensenlevens bewaart.’ 

Natuurlijk gaat dit over een man en een vrouw, David en Abigaïl, die elkaars kracht 
herkennen, waarbij er ongetwijfeld een vonk is overgesprongen op dat bijzondere moment, 
maar uiteindelijk gaat het over veel meer. Hier staat een vrouw die David confronteert met 
een ander oordeel, een oordeel dat komt uit diepe bron van de Heer zelf, Hij is het die recht 
doet. Abigaïl oordeelt dat de Heer troost en geborgenheid geeft. Zij staat voor het feit dat 
niet wij, maar dat God degene is die oordeelt. En daarbij tilt zij de situatie boven het 
zorgelijke uit, naar het hogere recht Gods. Dat hogere recht dat de kleur van troost heeft:  

‘Als iemand het mocht wagen om u te achtervolgen en u naar het leven te staan, 
dan zal het steentje van uw leven veilig geborgen zijn in de buidel waarin de Heer, 
uw God, de mensenlevens bewaart.’ 

Abigaïl raakt de sterke soldaat diep in zijn hart, hij wordt niet weggeslingerd, hij is veilig 
geborgen, dat is troost. Daarmee wordt die flinke, maar ook briesende mens geborgen in de 
hand van God. 
 
[ DIA ] Wat wil dit alles zeggen? Boosheid zegt zoiets als: van binnen begint alles te koken 
omdat er onrechtmatig gehandeld en gepraat wordt, ik word niet gezien. Daarom moet ik 
mijzelf op de kaart zetten. Dwaasheid zegt zoveel als, ach, ik ben toch niets, wat maakt het 
uit, laat mij met rust, weg met iedereen. Abigaïl staat voor een ander oordeel: wie je ook 
bent, hoe wild, boos of rijk ook, je hebt de troost van God nodig. Want het zijn de 
troostende oordelen Gods die mijn zelfverwerping en -veroordeling doorbreken. Abigaïl 
baseert zich op God. Gods bedoeling is dat mensen Hem vertegenwoordigen, dat is: 
ontdekken hoe je de vreugde van de ziel voor en in de ander kunt vinden. Dat is de 
zoektocht van elke relatie. Het is de enige manier om van het eigen beperkte oordeel, over 
te stappen naar het diepe troostrijke oordeel Gods. De oordelen Gods gaan niet allereerst 
over goed of fout, maar over troost, opdat wij verbonden worden met de diepe vreugde van 
het leven. 
 
[ DIA ] Even terug naar dat programma ‘Ik mis je’.  Hoe beoordeel je je leven? Abigaïl neemt 
ons mee naar de bron van dat oordeel: God zelf. Soms denken we dat God een God is die 
scherp en hard oordeelt. Wat we dan niet zien, maar wat Abigaïl wel zag, is dat God een God 
van geborgenheid is. Zoals Abigaïl zegt: 

‘Als iemand u naar het leven staat, dan zal het steentje van uw leven veilig 
geborgen zijn in de buidel waarin de Heer, uw God, de mensenlevens bewaart.’ 

Dit moet voor David een diepe waarheid hebben bevat. Doormiddel van een steentje had hij 
Goliath verslagen. Met een steentje dat hij met zorg had uitgekozen, dat hij ongetwijfeld 
met zijn vingers getast en gestreeld heeft, waar hij veel van verwachtte. En nu is hij zelf zo’n 



steentje, God houdt hem vast. En als je dit alles bedenkt, zoek dan voor jezelf eens een 
steentje en draag die een tijd met je mee. En elke keer als je dat steentje voelt, zeg dan 
tegen jezelf: ‘mijn oordeel over mijzelf is geborgen in de hand van de Heer’. Want die steen 
zegt: In Christus houdt God mij vast, in Christus heeft God mij met zorg uitgekozen. Gods 
oordelen geven troost, hoop en licht in onze duisternis, hoe goed is het dan om te zingen: 

Licht van de wereld u scheen in mijn duisternis, 
nu mag ik zien wie u bent. 
Liefde die maakt dat ik u wil kennen heer, 
bij u wil zijn elk moment. 


