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Preek op 25 nov. 2007, op de laatste zondag van het kerkelijk jaar, in de 
Dorpskerk 
over 2 Samuël 1 en Johannes 11 
 

Marco Visser, Heemskerk, NL 

 
1En het geschiedde na de dood van Saul, 
– David was teruggekeerd  
van het verslaan van Amalek – 
dat David twee dagen in Siklag verbleef. 
2En het geschiedde op de derde dag: 
zie, een man kwam uit de legerplaats,  
van het volk van Saul. 
Zijn kleren waren gescheurd 
en aarde was op zijn hoofd. 
En het geschiedde toen hij bij David kwam, 
dat hij op de aarde viel en diep boog. 
3David zei tegen hem: ‘Waar kom je vandaan?’ 
En hij zei tegen hem: 
‘Uit de legerplaats van Israel ben ik ontkomen.’ 
4David zei tegen hem: ‘Welke zaak is er geschied? 
Meld het mij!’ 

Hij zei: ‘Het volk is gevlucht uit de strijd, 
ook zijn velen uit het volk gevallen, en doodgegaan, 
ook Saul en Jonathan zijn zoon, zijn dood.’ 
5David zei tegen de jongen, die het hem gemeld 
had: 
‘Hoe weet jij, dat Saul dood is, en Jonathan zijn 
zoon?’ 
6De jongen die het hem gemeld had, zei: 
‘Ik was heel toevallig op het gebergte van Gilboa, 
En zie, Saul leunde op zijn lans. 
De wagens en de ruiters drongen zich aan hem op. 
7Hij draaide zich om naar achteren, 
zag mij en riep mij. 
En ik zei: “Hier ben ik.” 
8Hij zei tegen mij: “Wie ben je?” 
Ik zei tegen hem: “Een Amalekiet ben ik.” 
9Hij zei: “Kom toch bij mij staan en dood mij, 
want een duizeling heeft mij bevangen, 
terwijl mijn ziel nog geheel in mij is.” 
10Ik kwam bij hem staan en doodde hem. 
Want ik wist, dat hij niet zou leven na zijn val. 
Ik nam de kroon die op zijn hoofd was 
en de armband die om zijn arm was 
en ik bracht ze hierheen, naar mijn heer.’ 
 
11David greep zijn kleren en scheurde ze, 
en ook al de mannen die bij hem waren. 
12Ze rouwden en weenden 
en ze vastten tot de avond over Saul en over 
Jonathan 
en over het volk van JHWH en over het huis van 
Israel, 
omdat zij door het zwaard gevallen waren. 
13David zei tegen de jongen die het hem gemeld 
had: 
‘Waar kom je vandaan?’ 
Hij zei: ‘Ik ben de zoon van een vreemdeling, 
een Amalekiet ben ik.’ 
14David zei tegen hem: 
‘Hoe kan het, dat je niet gevreesd hebt 
je hand uit te strekken  
om de gezalfde (de messias) van JHWH te 
vernietigen?’ 
15David riep één van de jongens en zei: 

‘Treed toe, val hem aan.’ 
En hij sloeg hem en hij stierf. 
16David zei tegen hem: 
‘Je bloed op je hoofd, 
want je mond getuigt tegen je, als je zegt: 
Ik heb de gezalfde van JHWH gedood.’ 

* * * * * 
 
1Er was iemand ziek, Lazarus van Betanië,  
het dorp van Maria en haar zuster Marta.  
6Toen Hij dan hoorde, dat hij ziek was,  
bleef Hij daarop nog twee dagen waar Hij was;  
7daarna echter zei Hij tegen zijn discipelen:  
‘Laten wij weer naar Judea gaan.’ 
 
32Toen Maria kwam, waar Jezus was en Hem zag,  

viel zij Hem te voet en zei tegen Hem:  
‘Heer, als Gij hier geweest waart,  
zou mijn broeder niet gestorven zijn.’ 
33Toen Jezus haar dan zag wenen  
en ook de Joden, die met haar meegekomen 
waren, zag wenen,  
werd Hij verbolgen in de geest en diep ontroerd,  
34en Hij zei: ‘Waar hebt gij hem gelegd?’  
Zij zeiden tegen Hem: ‘Heer, kom en zie.’ 
35Jezus weende.  
36De Joden dan zeiden: ‘Zie, hoe lief Hij hem 
had!’  
37Maar sommigen van hen zeiden:  
‘Had Hij, die de ogen van de blinde heeft 
geopend,  
niet kunnen maken, dat ook deze niet stierf?’  
38Jezus, wederom verbolgen, ging naar het graf;  
dit nu was een spelonk en er lag een steen tegen.  
39Jezus zei: ‘Neem de steen weg!’  
Marta, de zuster van de gestorvene, zei tegen 
Hem:  
‘Heer, er is reeds een lijklucht,  
want het is al de vierde dag.’  
40Jezus zei tegen haar:  
‘Heb Ik u niet gezegd, dat gij, indien gij 
vertrouwt,  
de heerlijkheid van God zult zien?’ 
41Zij namen dan de steen weg.  
En Jezus sloeg de ogen opwaarts en zei:  
‘Vader, ik dank u, dat Gij mij verhoord hebt.  
42Zelf wist ik, dat Gij mij altijd verhoort,  
maar ter wille van de schare, die rondom mij 
staat,  
heb ik gesproken, opdat zij erop vertrouwen,  
dat Gij mij gezonden hebt.’ 
43Na dit gezegd te hebben, riep Hij met luide 
stem:  
‘Lazarus, kom naar buiten!’ 
44De gestorvene kwam naar buiten,  
de voeten en de handen gebonden met 
grafdoeken,  
en er was een zweetdoek om zijn gelaat 
gebonden.  
Jezus zei: ‘Maak hem los en laat hem heengaan.’ 
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Het geweld! Zusters en broeders, het is ten hemel schreiend. Als je het allemaal 
leest, als je het allemaal hoort. Het geweld, in Somalië, in Soedan, in Irak. Je wordt 
er gek van.  
En dan kom je naar de kerk; dan ga je de bijbel lezen – en dan is het niet anders. 
En zo is het ook met de tekst die we zojuist gehoord hebben, uit Samuël. Het is één 
en al bloedvergieten. En u weet, het is waarschijnlijk dé reden, zowel voor 
zogenaamde buitenkerkelijken als voor binnenkerkelijken, om de bijbel maar dicht 
te houden. Aan de kant te doen. Wat een onmogelijk boek! En dat is ergens nog 
waar ook. Je moet in ieder geval goed weten wat je doet, als je de bijbel gaat lezen. 
Als je de bijbel opendoet en dan verwacht dat het gaat over prachtige verheven, 
hemelse zaken, dan kom je bedrogen uit. Als je verwacht dat het in de bijbel gaat 
over (zoals je in het Duits zo mooi kunt zeggen) vrede, vreugde, eierkoeken. Dan 
kom je bedrogen uit.  
En het is irritant. Het zit je dwars, als je het leest. Dat merk ik ook aan mezelf. Je 
wilt dat het anders is. Maar nee, de bijbel is een hard boek. Waarom? Omdat onze 
wereld een harde wereld is. In de bijbel hangt de geur van brand, van strijd, van 
dood. Omdat het in onze wereld zo is. Om het heel precies te zeggen: het gaat in 
deze schrift om ónze werkelijkheid, om ónze wereld, om óns leven. De bijbel zweeft 
daar niet boven, gaat daar niet aan voorbij. Nee, wat vandaag is, hier en nu – daar 
gaat het over. De bijbel gaat over jou. 
 
Het is niet anders. Maar gemeente, tegelijk is het tóch – anders. Gemeente, érgens 
in deze lastige teksten licht tóch iets op van een alternatief, van iets wat anders is. 
Ergens in deze woorden is toch de schittering te zien van – nou ja, van de messias, 
de gezalfde van de HEER. Dat móet! Dat móet toch te zien zijn. Laten we gaan 
zoeken. 
 
II 
En het geschiedde, horen we, na de dood van Saul. En het geschiedde, en het 
geschiedde! Dat staat er drie keer in die eerste twee verzen. Nu, dat is zo overdreven 
dat meteen duidelijk is dat hier écht iets gaat gebéuren. En het geschiedt ook nog 
op de derde dag. De derde dag, dat is in de bijbel altijd de beslissende dag. De dag 
waarop er iets openbaar wordt. Er wordt verteld dat David eerst twee dagen blijft 
waar hij was. (Wat we gek genoeg ook van Jezus hoorden.) Twee dagen blijft hij 
waar hij was, zodat het de derde dag kan worden.  
En waarom is dit dan de beslissende dag voor David? Nu, omdat Saul er niet meer 
is. Saul is dood. En dat betekent voor David dat hij nu de troon kan bestijgen. Nu is 
er plaats voor hem. Ja, en daarom wordt de spanning zo opgevoerd. Omdat nu de 
vraag is: hoe gaat David beginnen? Hoe gaat hij het koningschap aanvaarden? Gaat 
hij het waarmaken? Zal hij de koning zijn naar Gods hart? Zal hij dan eindelijk een 
koning zijn die vrede brengt, die recht en gerechtigheid doet?  
Hoe gaat David beginnen? Hoe zal deze gezalfde, deze messias, het gaan doen? Dat 
is de vraag.  
 
Het geschiedt op de derde dag dat er een man uit de legerplaats komt, bij Saul 
vandaan. Deze man komt het bericht van Sauls dood bij David brengen. Maar er is 
iets met die man aan de hand. Want in het hele hoofdstuk wordt er voortdurend 
gevraagd: wie ben je? waar kom je vandaan? Die vragen worden herhaald en 
herhaald. Kennelijk moeten we dat goed horen. Waar komt die jongen eigenlijk 
vandaan?  
Hij is een Amalekiet. En dat is een signaal. Als je dat hoort, dan spits je je oren. 
Want Amalek is in heel de bijbel dé vijand van de God van Israël. Amalek is erop uit 
om de bevrijdingsgeschiedenis ongedaan te maken. Zo wordt het in de eerste 
boeken van de bijbel verteld (Exodus 17, Deuteronomium 25): als Israël met Mozes 
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uit het angstland Egypte is uitgetrokken – dan valt Amalek de pelgrimsstoet aan. 
En wel in de achterhoede, daar waar de zwakken zijn, de kinderen, de ouderen. 
Juist diegenen waarvoor deze God in het bijzonder zorgt, worden door Amalek 
aangevallen.  
Amalek is dé tegenstander. Dé tegenstander van alles wat deze God doet. Als deze 
God bevrijding wil, dan wil Amalek dat weer terugdraaien. Als deze God vrede wil, 
dan wil Amalek geweld. Als deze God het léven wil, dan is Amalek de dood. Amalek 
is de slang. En die slang komt hier het verhaal binnenkronkelen. Die komt nu op 
David af. Wie ben je? waar kom je vandaan? – Een Amalekiet ben ik. We zijn 
gewaarschuwd.  
 
Wat wil hij, deze Amalekiet? Ja, hij komt het bericht van de dood van Saul bij David 
brengen. Maar hoe, en waarom? Je twijfelt nog even als je het hoort. Je tuint er 
bijna in, als je hem ziet aankomen met alle rouwbetoon, zoals dat gebruikelijk is in 
die dagen: met gescheurde kleren en aarde op zijn hoofd. Maar even later heb je het 
door: hij liegt! Het is helemaal niet waar! Zo is het niet gegaan. Zo is Saul niet aan 
zijn einde gekomen.  
Maar wat wil hij dan, die Amalekiet? En dan dringt het tot je door, als je hem zo ziet 
staan met de kroon en de armband  van Saul: het is een lijkenpikker. Die kroon en 
die armband heeft hij gestolen op de een of andere manier. En nu staat hij 
tegenover David en denkt dat hij hem goed nieuws komt brengen! Hij denkt: ‘Ik ga 
David vertellen dat zijn vijand er niet meer is, en dat is natuurlijk fantastisch 
nieuws. De vijand verslaan is altijd goed. Ik ga hier beter van worden!’ Hij is er zo 
één die over de rug van een ander omhoog probeert te komen. Ja, die door de dood 
van een ander groot wil worden. 
 
III 
Daar staat hij, met zijn mooie verhaal, met de kroon en de armband van Saul in zijn 
handen. Maar dan gebeurt het. Dan het onverwachte. Kijk, het is toch logisch dat 
die man verwacht dat David blij zal zijn, en hem rijkelijk zal belonen. Er is geen 
machthebber op aarde die níet blij is, als zijn tegenstander uit de weg geruimd 
wordt. Je bent blij als je rivaal een nederlaag lijdt.  
Maar David is geen machthebber. Hij is geen Poetin, geen Bush, geen Mugabe. 
David is de messias van Israël. En de messias van Israël behaalt hier geen triomf. 
Die lacht niet bij dit bericht. De messias van Israël weent. David greep zijn kleren en 
scheurde ze, en ook alle mannen die bij hem waren. Ze rouwden en weenden en 
vastten tot de avond over Saul en over Jonatan, zijn zoon. 
 
Gemeente, de messias van Israël huilt. Want Saul was dan misschien zijn 
tegenstander, die zat dan misschien als een waanzinnige achter hem aan. Maar 
David is toch niet vergeten dat Saul zelf de eerdere gezalfde was. Door God gekozen, 
door de profeet Samuël gezalfd, door het volk gekroond als koning. Saul was de 
messias. En de messias (dat weet David) is toch Gods boodschapper, Gods 
gezondene, Gods mens-bij-uitstek. De mens die iets waar moet maken van vrede, 
van gerechtigheid, van léven voor alle mensen.  
En goed, Saul heeft het niet waargemaakt. Dat werd in het hele voorafgaande 
verteld. Saul was verkeerd, hij was een slechte koning. Maar hij was de messias. En 
nu is hij gevallen. 
En David weent. 
 
Zoals ook Jezus weent. Ook Jezus geen machthebber. Ook hij geen koning zoals wij 
die kennen. Zijn weg is geen triomftocht. Nee, zijn weg is de weg van Lazarus. Hij 
kan niet anders dan de stervenden opzoeken, de gestorvenen. Hij kan niet anders 
dan bij hen zijn die rouwen. Bij hen die huilen. En hij huilt mét hen.  
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En gemeente, zo worden wij vandaag geconfronteerd met de tranen van de messias. 
Zoals wij wenen, zo weent ook hij. En waarom? Omdat we het onderspit delven. 
Omdat wij niet opgewassen zijn tegen de dood. Omdat de ondergang, omdat de dood 
zo sterk is, omdat die het laatste woord over ons lijkt te hebben. Daarom weent 
David om Saul. Daarom weent Jezus om Lazarus. En om ons, en om onze geliefden. 
Jezus weent onze tranen. Zoals wij wenen, zo weent ook hij. 
 
Maar als dat zo is, dan mogen we het vandaag misschien ook zo zeggen: dat onze 
tranen in de verte ook messiaanse tranen zijn. Ik bedoel, als Jezus zo weent, dan 
mogen wij het toch ook. Dan móeten wij het misschien zelfs. Laten we ons er dan 
niet voor schamen! Ja, is het eigenlijk niet vreemd dat het bij ons een deugd is om 
flink te zijn, om niet (of in ieder geval niet teveel) te huilen. Vreemd dat wij tegen 
elkaar zeggen: ‘Je moet dapper zijn, je moet je vermannen’. (Dat is trouwens een 
heel gek woord: ‘je vermannen’, alsof mannen dus niet huilen.)  
Nee, laten wij ons niet schamen voor onze tranen. Want als wij huilen, dan huilen 
we ergens, in de verte, met de messias mee. Dus, als je ziet wat er allemaal gebeurt 
in jouw leven of in het leven van wie je liefhebt, als je ziet hoe de kanker, of hoe de 
dood plotseling in een mensenleven inbreekt; of als je met de krant in je handen zit 
en leest wat er allemaal gebeurt in onze wereld – gemeente, ween dan! Want dan 
zijn je tranen ten diepste messiaanse tranen. Ik bedoel nu niet onze 
krokodillentranen, niet het beetje zelfmedelijden dat we allemaal wel eens hebben – 
en dat is helemaal niet erg –, maar ik bedoel ons échte wenen: om alles wat er 
gebeurt, om alles wat het goede leven verziekt, om de dood van een geliefde. Ons 
echte wenen. Dan zijn onze tranen messiaanse tranen. Tranen, die ergens – ja, 
getuigen van de messias. Die weent, om zijn vriend, en zelfs om zijn tegenstander. 
 
IV 
Maar gemeente, nu is er in allebei de teksten die we hebben gehoord, nog iets. En 
dat is kwaadheid. Van Jezus wordt er tot twee keer toe gezegd dat hij verbolgen is. 
Dat is een veel sterker woord dan dat hij iets van ‘geërgerd’ zou zijn. Nee, hij is 
verbolgen. Kwaad, nijdig. En waarom? Niet omdat omstanders dit-of-dat zeggen. 
Maar vanwege de dood zelf. Jezus is kwaad op de dood, op die laatste vijand. Die 
absolute tegenstander. Zoals David kwaad is op die Amalek-slang en hem slaat – zo 
is Jezus kwaad op de dood.  
En dat is voor ons totaal vreemd. Want wij proberen de dood toch juist te 
accepteren. En hoe zouden wij ook anders? Je probeert ermee om te gaan, het een 
plek te geven. Maar van de messias horen we iets anders. Van Jezus horen we dat 
hij verbolgen is.  
 
En dan klinkt er ook, tegen de dood in, een machtswoord van jewelste. Op deze 
derde dag klinkt er een onweerstaanbaar scheppingswoord, dat alleen hij, deze 
messias, kan spreken: Dode, sta op! Mens, leven zul je! De steen gaat aan de kant. 
Jezus slaat die laatste vijand. Ja, hij doodt de dood.  
En zoals gezegd, dat is voor ons volkomen vreemd. En dat blijft het ook. Vreemd-
onnavolgbaar. Maar lieve broeders en zusters, wij leven ervan. 
 
 
Lof zij u, Christus! 
 


