Zondag 8 september 2019, startzondag en introductie jaarthema “Een goed
verhaal”, als gelezen is 1 Samuel 16: 1 – 13 Thema: “’Uitgekozen”
Gemeente van Christus,
Het koningschap van Saul is mislukt. En Samuel de profeet rouwt. Hij heeft
verdriet om Saul, deze mislukte gezalfde (messias) , en hij treurt om het volk
van God dat zo nodig een koning wilde omdat het God niet langer koning wilde
laten zijn. Waren ze er maar nooit aan begonnen, God niet en hij ook niet.
Ook het volk is er niet gerust op, hoe het met het koningschap verloopt.
En als ze de profeet zien aankomen, zijn ze helemaal ongerust en vragen zich af
waar hij voor komt. Het zal toch wel in vrede zijn? Of dreigt een koningsdrama,
een gewelddadige wisseling van de wacht waarvan het volk de dupe zal zijn?
De stemming is aan het begin van dit hoofdstuk uit het Bijbelboek 1 Samuel
( waar we de komende weken uit lezen zullen ) bedroefd en angstig bezorgd,
en de reden is gelegen in het menselijk onvermogen tot goed koningschap, tot
goed leiderschap over de mensen die aan je zijn toevertrouwd.
En meteen vallen de eeuwen weg. Want als we kijken naar het wereldtoneel in
onze dagen, en we rommelen in de doos met figuurtjes van wereldleiders,
dan kan de schrik ons om het hart slaan om wie wij op onze “tronen” kiezen
en plaats laten nemen op de zetels van de macht.
Stel je eens voor dat wij – net als eens vader Isai in Bethelem – een rijtje van
zeven “zonen van mensen” zouden moeten opstellen om de profeet een keuze
uit te laten maken voor een “koning”, een leider, naar Gods hart…
Met de keuze uit Trump, Poetin, Xi Jinping, Lam, Assad, Erdogan, Bolsonaro,
Orban, Johnson, Macron en noem ze verder allemaal maar op.
De vraag dient zich dan aan: wat hebben de mensen toch ooit in hen gezien?
En je zou er mismoedig van worden. Zoals Samuel toen, en zoals veel mensen
in onze dagen, die het ontbreekt aan vertrouwen in de toekomst.
Samuel rouwt, lezen we, een diep verdriet heeft zich van hem meester
gemaakt. Het Hebreeuwse woord dat gebruikt wordt heeft verwantschap met
“wortelen” of “zich vasthechten”. Want verdriet, angst en bezorgdheid kunnen
zich nestelen in je ziel, en zo de toekomst blokkeren, van mensen en volkeren.
Zij kunnen een hoopvolle doorgang van de geschiedenis verhinderen.

Het is dan dat de stem van God zelf klinkt. God van wie we aan het slot van het
vorige hoofdstuk nog horen dat het hem berouwde dat hij Saul tot koning van
Israël had gemaakt, spreekt nu tot Samuel de woorden: “Hoe lang blijf je nog
rouwen om Saul? Ik heb hem verworpen.”
En God draagt Samuel op zijn hoorn met olie te vullen en op weg te gaan.
Niet te blijven hangen in wat is geweest, te staren op wat vroeger was.
De toekomst ligt open, God heeft een nieuwe koning op het oog.
Met Saul is het misgegaan, maar dat is voor God geen reden het spoor van de
heilsgeschiedenis van zijn volk dood te laten lopen en de hoop op te geven.
“Ga voor mij naar Isai in Bethlehem want één van zijn zonen heb ik als koning
uitgekozen” lezen we in de Nieuwe Bijbel Vertaling.
Beter nog horen we het met de woorden van de Naardense Bijbel: “ Vul je
hoorn met olijfolie, en ga heen; ik zend je tot Jesse de Bethlehemiet, want ik
heb bij zijn zonen voor mij een koning gezien.”
Want dat is immers waar het hele verhaal om draait, wat dit verhaal over een
koning tot zo’n “goed verhaal”, tot evangelie, tot goed nieuws, maakt:
God heeft een koning naar zijn hart gezien!
Nu ligt de toekomst weer open en er is niets dat mag verhinderen dat Gods
verhaal met mensen doorgang vindt. Zelfs de begrijpelijke angst van Samuel
niet, zijn zeer reële vrees dat Saul hem naar het leven zal staan als hij hoort dat
de profeet een ander tot koning wil zalven. Open, begripvol én realistisch,
bespreken God en zijn profeet een dekmantel voor de hele onderneming.
“Laten we er een offermaaltijd van maken”, zegt de Heer met een knipoog,
“een beetje religie, daar zal niemand iets achter zoeken, nietwaar?”
En met een kalf aan de hand begint zelfs de mismoedige profeet er de gein
weer van in te zien. “U komt toch wel in vrede mijnheer?” vragen ze hem in
Bethlehem. Profeten en predikanten komen immers nooit zomaar bij je langs,
er zal dus wel iets zijn? “Wees maar gerust mensen, ik kom voor een
offermaaltijd, en oh ja, nodig alstublieft ook Isai en zijn zonen er bij uit.”
Bij hun aankomst heeft Samuel het meteen al gezien. Zijn oog valt op Eliab.
Een jonge man die er goed uit ziet, de uitstraling en het uiterlijk van een jonge
vorst heeft. Hij moet het zijn, hem zal God op het oog hebben.
De profeet kijkt naar hem met een menselijke, al te menselijk blik.
Hij ziet een man als Saul, en denkt onmiddellijk: dát zal hem zijn.
Hij vervalt daarmee in oude patronen, herhaalt zichzelf.

Zo kijkt hij verkeerd, want de zoektocht is niet naar “’iemand als Saul”. God wil
immers niet dat de geschiedenis zich herhaalt. God heeft iemand anders gezien
die het in zich heeft koning naar zijn hart te zijn. En met hem wil God een
nieuwe tijd ontsluiten. De toekomst open doen.
Vergis je dus niet Samuel, laat je ogen je niet misleiden. Verkijk je niet op
uiterlijk en uitstraling. We zoeken geen man als Saul, juist niet. Kijk niet naar de
buitenkant maar kijk naar het hart van deze man, naar de bronnen waar hij
voor zijn doen en laten uit put. Kijk zoals ik kijk. “Want het gaat niet om wat de
mens ziet, want de mens ziet aan wat voor ogen is, maar de Ene ziet het hart
aan.” (Naardense Bijbel )
En de Heer, God, heeft Eliab “verworpen”, staat er, dat wil zoiets zeggen als,
“niet waardig gekeurd” of “veracht”. Deze man heeft het gewoon niet in zich.
Zo gaat het ook bij de andere broers, Abinadab als tweede, Samma als derde,
de vierde, vijfde, zesde en zevende worden niet eens meer bij name genoemd.
Totdat tenslotte de achtste zoon uit het veld moet worden geroepen, bij het
wolvee vandaan, en God tegen Samuel zegt: “sta op, zalf hem, want deze is
het”.
David, de kleinste, met zijn slinger waarmee hij de kudde bijeenhoudt en
beschermt en met zijn harp waarmee hij God lof toezingt en mensen tot
zielenrust brengt. David, de achtste, acht als getal van het nieuwe begin.
David, door allen over het hoofd gezien.
Zo is dit een onverwachte verkiezing, een “uitgekozen worden” zoals dat in de
Bijbel al vaker heeft plaatsgevonden en ook nog vaker verkondigd zal worden.
Bij Izaäk en zijn halfbroer Ismaël, bij Jozef en zijn broers. “En zoals in Genesis 23
(23 – 34 ) en 27 (1 – 40 ) niet de stoere Ezau maar de huiselijke Jacob wordt
uitgekozen zo verkiest God ook hier de geringe opdat door hem het heil tot het
volk en tot de wereld zal komen. Zo blijft het tot in de stal van Bethlehem. De
laatsten worden de eersten.” (van Gennep, School voor koningen pag. 55)
God kijkt met andere ogen naar mensen dan wij.
En hij ziet in David koninklijke kwaliteiten. Dat óók hij er goed uit ziet,
“rossig, mooi van ogen, goed om te zien” zoals de Naardense Bijbel vertaalt,
“een knappe jongen, met rossig haar en sprekende ogen” zegt de NBV,
dat is mooi meegenomen. Maar het gaat God om de verbinding van zijn
herderschap en het koningschap. Want hoe zou je een goede koning kunnen
zijn zonder dat je ook herder bent? Als je geen weet hebt van hoeden?

Daarom kan deze herder-koning ook nergens anders vandaan komen dan uit
Bethlehem. De plaats waar in lang vervlogen dagen in het veld van Efratha
Benjamin geboren werd uit de liefde van Jacob en Rebekka. Het “broodhuis”
waar Ruth, de Moabitische, aren ging lezen op het veld van Boaz, en waar zij
mocht schuilen onder zijn vleugels en onder de vleugels van Israëls God.
Obed zou hun zoon zijn. Isai, Jesse, hun kleinzoon. (ter Linden, HVG, III)
Alle latere herder- koningen zijn naar herdersjongen David gemodelleerd: zij
zorgen voor hun schapen. Tot op die laatste, met zijn brood voor velen bij het
meer van Tiberias. Hij die zichzelf liet breken als brood. Jezus onze Heer.
---Zo zwaar en droevig als het vandaag begon, als een doodlopend spoor,
zo levendig, vol toekomst, hoop en beweging, en ingeblazen door de geest van
God, eindigen we. Samuel zalft David te midden van zijn broers, en vanaf dat
moment is hij “doordrongen van de geest van de Heer.” “De geest van de Ene
grijpt David aan vanaf die dag en opwaarts” vertaalt de Naardense Bijbel.
De geschiedenis van God en zijn volk is vlot getrokken, de weg omhoog
gevonden. Al herneemt voorlopig het leven weer zijn gewone loop, en zal de
weg van David er één van lijden worden, van beproefd worden, van gaandeweg
leren hoe hij op koninklijke wijze de roeping die Saul moest laten liggen mag
opnemen en verder dragen. Deze eerste zalving krijgt zo het karakter van een
roeping. (van Gennep) Pas vele jaren later zal de tweede zalving volgen,
waardoor David effectief koning van het volk Israël wordt.
Want David komt Saul niet zomaar verdringen, zoals bij de vele politieke en
ideologische regimewisselingen die de mensengeschiedenis rijk is.
David is bij de kudde vandaan geroepen om koning naar Gods hart te zijn.
Omdat God het in hem ziet dat hij een herder-koning kan zijn.
Zo is zelfs ook Saul onder zijn hoede,
en troost, spaart en redt hij hem zolang hij kan.
Nu ook onze wereldtijd ons zoals wij hier bijeen zijn zwaar en droevig kan
maken, bekommerd over het onvermogen van de “koningen”/ leiders van onze
tijd, en de grote gevolgen daarvan voor kwetsbare mensen wereldwijd,
mag dit eeuwenoude verhaal ook voor ons een “goed verhaal” zijn.
Want zoals Samuel krijgt aangezegd zijn hoorn met olie te vullen
en op weg te gaan, en niet te blijven staren op wat verkeerd is gegaan,
in de angstige verwachting dat het spoor van God met mensen doodloopt,
zo mogen ook wij de hoop houden die God voor de wereld heeft.

Menselijke leiders kunnen mislukken, falen, het niet in zich hebben en God kan
hen dan verwerpen of niets meer in hen zien. Maar daar houdt zijn bemoeienis
met ons en onze geschiedenis niet op. Hij stuurt ons er op uit. Op zoek naar
iemand die het wél in zich heeft, iemand waar wij in kunnen zien wat God
graag in “koningen” en leiders ziet en die het verhaal van God en mensen weer
vlot trekt. Die de weg omhoog vindt.
Dan is het aan óns om ons niet te verkijken op wat het eerst in het oog springt,
met enkel onze al te menselijke blik, maar om te kijken met Gods ogen en ons
oog te laten vallen op leiders met herderlijke kwaliteiten. Omdat zij de wereld
en de mensen kunnen hoeden. In het groot en in het klein, overal waar mensen
andere mensen onder hun hoede hebben, komt het op zulke mensen aan.
Mensen met het hart op de goede plaats.
Mensen die God graag ziet en in wie Hij het ziet.
Mensen als Hij, de Mens naar Gods hart, Gods Zoon.
Jezus, Hij die geboren werd in Bethlehem, in de dagen van keizer Augustus,
toen Herodes koning was over Judea, en Quirinius het bewind voerde over
Syrie. Niet zij hebben als machtige mannen het aanzien van de wereld
veranderd en de mensen hoop gegeven maar Hij, de pasgeborene in de stal,
is de redder van de wereld in zijn weerloze liefde voor kleine mensen.
Herders in het veld zijn de eersten die het horen en het de wereld laten weten.
Laten we straks het brood breken en drinken uit de beker met wijn
ter gedachtenis aan Hem, en hoe Hij de hoop is voor ons mensen
en onze wereld.
Jezus, het goede verhaal van God in levende lijve.
Amen.

