
Fonteinkerk, 8 september 2019 
Lezingen: I Samuël 16:1-13 en Lucas 14:25-33 
 
Op 31 augustus 1984 zat ik in een faculteitskamer mijn doctoraalscriptie Theologie te 
verdedigen. Tegenover mij zaten drie plechtige heren: prof. Veenhof, mijn hoofddocent, prof. 
Van Egmond en prof. Manenschijn. Deze drie dogmatische mannen vonden het heel dapper 
van mij dat ik het gewaagd had mijn scriptie aan de almacht van God te wijden. Tegelijkertijd 
probeerden ze mij duidelijk te maken dat ook deze scriptie niet alle vraagstukken uit de weg 
had geruimd. Op zeker moment maakte prof. Manenschijn een opmerking die mij altijd is 
bijgebleven. Hij zei: “Ik heb nooit de moed gehad om te preken over de verwerping van Saul.  
 
God verwerpt daar zijn gezalfde, zijn uitverkorene. Maar hoe kán dat??”  
Inderdaad: aan de vrolijke verkiezing van de herdersjongen David gaat een onbegrijpelijk 
drama vooraf. Saul, de gezalfde koning, moet van God optrekken tegen de Amalekieten en in 
dat gevecht alles vernietigen. Maar Saul wil wat overhouden aan de strijd en spaart de koning 
van Amalek, en ook de beste schapen, geiten en runderen. Vanwege die ongehoorzaamheid 
verwerpt God zijn uitverkorene. De profeet Samuël wordt erop uit gestuurd om een andere, 
betere kandidaat tot koning te zalven. 
 
Bij Lucas hoorden we wijze woorden over het volgen van Jezus. Weet waar je aan begint! 
Denk eerst eens goed na! Als je begint aan het bouwen van een toren, en dan de bouw moet 
staken omdat je de kosten niet goed berekend hebt, dan maak je jezelf belachelijk. En een 
koning die een oorlog wil beginnen, moet eerst wel héél goed zijn kansen berekenen en 
inschatten of zijn plannen kans van slagen hebben. Had God dan óók niet wat beter moeten 
nadenken vóórdat Hij Saul tot koning koos? Had Hij de ongehoorzaamheid van Saul niet 
kunnen, móéten zien aankomen? Waarom is deze verkiezingsprocedure niet wat zorgvuldiger 
voorbereid? Deze trieste verwerping beschadigt Saul, maar ook God! 
 
Ik heb niet de illusie dat we dit raadsel kunnen oplossen. Het verhaal zet van alles op losse 
schroeven. Denk alleen al aan de uitverkiezingsleer van de Dordtse Leerregels, die door het 
drama van Saul in één keer onderuit wordt gehaald. In het verhaal ráákt mij het verdriet van 
de profeet Samuël. We horen dat hij treurt om Saul. Dat is een warm, humaan element in deze 
treurige geschiedenis. Samuël treurt om zijn verworpen koning: een prachtig bewijs van res-
pect en eerbied. Later zullen David en Saul aartsvijanden worden, en zal Saul zijn rivaal naar 
het leven staan. Maar als Saul dan sneuvelt in een gevecht, dan huilt ook David om het 
tragische lot van Saul. Hoe diep je als mens ook gezonken bent, - je blijft een mens, en dus de 
moeite van het bewenen waard. 
 
De woorden van God tegen de treurende Samuël lijken op het eerste gezicht nogal hard en 
gevoelloos: “Hoe lang blijf je nog treuren om Saul…?” Je zou haast gaan denken dat Samuël 
zich humaner gedraagt dan God… Maar het Hebreeuwse woord voor “treuren, rouwen” laat 
een verwantschap zien met het woord voor “zich vasthechten, wortelen”. Treuren draagt altijd 
het risico met zich mee dat je erin blijft vastzitten, dat je volkomen opgaat in je verdriet, dat je 
je afsluit voor het leven. Ik heb diverse weduwen en weduwnaars meegemaakt die niet los 
konden komen van het verleden, die een afkeer hadden van de toekomst en van het bestaan. 
Wellicht zijn de woorden van God zó bedoeld: “Blijf niet omkijken, blijf niet steken in je 
verdriet om Saul. Hecht je niet vast aan je rouw. Blijf naar de toekomst kijken. Het volk heeft 
een nieuwe koning nodig, en Ik heb jou nodig om die koning te vinden en te zalven.” En dan 
volgt het beroemde verhaal van de zalving van David. 



God zoekt een herderlijke leider. Het lijkt alsof ook God zelf een beetje wijzer geworden is. 
De eerste koning die God uitkoos, was Saul. Saul was, volgens de woorden van I Samuël 9:2, 
een “lange, goedgebouwde jongeman die met kop en schouders boven iedereen in Israël uit-
stak.” Alsof God valt voor de uiterlijke gestalte van Saul… Maar als ook Samuël valt voor de 
stoere gestaltes van de zonen van Isaï, dan wordt hij door God terecht gewezen: “De mens 
kijkt naar het uiterlijk, maar de Heer kijkt naar het hart.” De man die weet wat herderlijk 
optreden is, die opkomt voor de zwakste schapen, -  die moet het worden! 
 
Het beeld van de herder was in Israël vertrouwd. Abel was een herder, en de aartsvaders 
Abraham, Izaäk en Jakob waren dat ook. David, de geliefde koning, is zijn loopbaan als 
herder begonnen. Het werd een maatstaf voor hoe een goede koning moest regeren: niet als 
een tyran, niet als een uitbuiter, niet als een ijdeltuit die met zijn rijkdom te koop liep, maar 
als een zorgzame herder, met oog voor de zwakkeren en de armen. Dat beeld past de profeet 
Jesaja ook op God toe: “Als een herder weidt Hij zijn kudde…” (Jesaja 40:11). God zelf is de 
goede Herder met hart voor zijn schapen. 
 
Eeuwen later past Jezus dit beeld van de herder toe op zichzelf. In het Johannesevangelie 
kunnen we lezen hoe Jezus een heftige discussie voert met Joodse geestelijke leiders. Ze 
vragen Hem: “Bent U nou de Messias, of bent U het niet?” Jezus geeft als antwoord: “Kijk 
maar naar wat Ik dóé!” Hij verwijst naar zijn daden, naar de manier waarop Hij met mensen 
omgaat: als een herder. En zo noemt Hij zichzelf ook in het Johannesevangelie: de goede 
Herder. Ik ben ervan overtuigd dat de wereld er anders, beter, mooier zou uitzien als de 
leiders van deze wereld zich méér zouden realiseren dat een koning, president of premier 
altijd herderlijke eigenschappen moet hebben en uitstralen. Leiders die zich vooral om 
persoonlijk gewin, om de winst en de oorlogsbuit bekommeren, kunnen we missen als 
kiespijn. 
 
En zo wordt David de uitverkoren koning. De uitverkoren koning van een uitverkoren volk. 
Uit een boek van Martin Buber (Der Glaube der Propheten; Het geloof van de profeten) is mij 
altijd bijgebleven dat “Gods uitverkoren volk” te zijn, in feite helemaal geen pretje is. Het is 
geen erebaantje of een positie vol privileges; het is heus niet zo dat God zijn volk vóórtrekt. 
Het komt eigenlijk neer op een loodzware opdracht: Israël moet laten zien hoe de mensen 
rechtvaardig en zorgzaam met elkaar kunnen omgaan. Israël moet het goede voorbeeld geven. 
In een lied van Hans Bouma staat het eenvoudig en helder verwoord: “Opdat wij zouden 
weten wat Gods bedoeling is, wat vrijheid is en vrede, dat er verzoening is, werd Israël 
verkozen om volk van God te zijn…” Om Israël hierbij te helpen, gaf God aan zijn volk de 
Tien Woorden, misschien wel de meest indrukwekkende oproep tot humaniteit die ooit 
geschreven is. En zo is ook de uitverkoren koning geroepen om gestalte te geven aan vrede, 
verzoening en humaniteit. Het is veelzeggend dat David meteen na zijn zalving geroepen 
wordt om muziek te gaan spelen voor de depressieve koning Saul. Met zijn harpspel verlicht 
David de somberheid en eenzaamheid van de tragische vorst. Een beeld van zorgzaamheid, 
bewogenheid en compassie. Zó is een leider, zó is een mens bedoeld. 
 
Als Jezus ons oproept om Hem te volgen, dan gaat het er dus niet om wie van ons het meest 
vastberaden en indrukwekkend afscheid weet te nemen van zijn familie en bezit. Het gaat er 
om dat we werkelijk durven te kiezen voor herderlijkheid en zorgzaamheid, voor liefde en 
compassie, voor zachtheid en de zachte krachten. Laten we straks maar eens een beginnetje 
maken, in het doorgeven van brood en wijn. 


