
 

OVERWEGING  

 
Stel je voor: je directeur geeft je de opdracht een kandidaat te zoeken voor de functie die jouw 

collega nog volop bekleedt. Die collega voldoet weliswaar niet, maar toch.. Hij is er nog!   

Je negeert dat feit dan compleet. Dat is toch kwetsend voor die collega! Die rol wil je toch niet!  

Dat wringt toch aan alle kanten!  

 

Iets dergelijks overkomt Samuël. Hij moet op zoek naar een nieuwe koning. De koning tot dan toe 
is Saul.  De Grote betekent die naam. Hij is het goede spoor kwijt, maar hij is nog in functie. Geen 
wonder dat Samuël protesteert: ‘Saul zal me vermoorden…’ 
Maar de Eeuwige wil kennelijk dat er een nieuwe koning, geaccepteerd door het volk, klaar staat 
als de oude, Saul, er niet meer is.. Hij reageert dan ook niet op de tegenwerping van Samuël. Hij is 
onverbiddelijk:  
‘Ga en neem een jonge koe mee als blijk dat je mij een offer wilt brengen’.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
Moet dat offeren van een koe nu als een dekmantel dienen voor het feit  dat Samuël een nieuwe 
koning komt zalven?  Of is het is vooral een manier  om de oudsten gerust te stellen. Want zij zien 
in de profeet  vooral  iemand die kwaad blootlegt… Het kan beide zo zijn, maar ik vermoed dat 
hier ook nog iets anders speelt. Want wie offert aan de Eeuwige  wijdt zich aan Hem toe,  die stelt 
zich open voor zijn boodschap en zoekt zijn bedoelingen. En als dat in de vorm van een maaltijd 
gebeurt zoek je samen met anderen de verbinding met de Eeuwige.  Zo gaan ook wij vandaag 
ritueel aan tafel. 
Het kader wordt dus gesteld. We treden de wereld van God binnen. Daar zegt Samuël  ‘ja ‘op en 
gaat.  
Gods kijk en zijn weg worden richtsnoer.  

Maar willen en handelen zijn twee dingen. Als Samuël de rijzige gestalte van Eliab ziet denkt hij 
onmiddellijk:  ‘hem zal de Eeuwige willen zalven!’ Ook Saul was zo’n rijzige gestalte, Samuël denkt 
dus in oude patronen. Hij laat zich leiden door het uiterlijk van deze zoon van Isaï. Hij kijkt naar 
wat voor ogen is.  
Hoe herkenbaar! Maar God kijkt naar het hart, naar wat ons drijft. Hij ziet niemand naar de ogen 
en laat zich niet misleiden, want hij wil iets nieuws beginnen! 
Als dat tot Samuël doordringt  beseft hij opnieuw, en nu intenser, dat hij zich niet moet laten 
leiden  
door wat híj  maar al te menselijk denkt en ziet, maar door Gods wil… 
De weg van het je toevertrouwen aan God kent meerdere en steeds nieuwe lagen. In elke 
levensfase ontdekken we dat weer: als we miskleunen,  of verwachtingen los moeten laten.. 
Samuël kiest niet alleen Gods weg, maar hij handelt er nu ook naar:  Hij wijst alle zeven zonen van 
Isaï af… 
Op het gevaar af dat hij zo niemand overhoudt! Je moet dat maar durven! 

Niet wat ik wil… 
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Maar er blijkt nog een achtste zoon! Acht is het getal voorbij de zeven dagen van de week, voorbij 
de gewone loop van de tijd.  Het gewone leven wordt op de achtste dag  opgetild tot een leven 
met God. 
Daarom worden kinderen op de achtste dag besneden. En hier hebben we de achtste zoon. Deze 
zoon is ‘de jongste’.  Letterlijk staat er ‘de kleinste’.  Daarmee is hij het tegendeel van de Grote, 
van Saul. 
Hij is de onbelangrijkste.  En dat blijkt, want hij hoedt de schapen.  Dat is in die tijd een 
onaanzienlijke taak. 
Maar voor God is het waar het om draait: n.l. beschermer en hoeder te zijn van wat kwetsbaar is 
of onbeduidend. 
 
En dan is er nog iets dat lijkt te wringen met De Eeuwige  die niet voor het uiterlijk gaat: Het 
verhaal vertelt dat David  knap was. Hij had sprekende – letterlijk ‘mooie ‘- ogen. Je zou kunnen 
denken dat dat een compliment is, en dat uiterlijk dus toch telt.. Maar wie in die tijd ‘mooie’ ogen 
had  zag er voor de meeste mensen vrouwelijk uien dat was voor een man bepaald géén 
compliment! De Eeuwige  kijkt daar doorheen naar zijn hart! Samuël herkent dat en plaatst een 
statement: Hij zalft David tot koning! 
 
Toch zit het volgen van Gods wil niet altijd in concreet handelen. Als iemand een daad stelt  
handelt hij nog altijd zelf en wordt hij zo medewerker  aan Gods wil. Dat is belangrijk, maar het 
gaat verder als je de Ander in jou het werk laten voltrekken. Dat is wat Gabriël, het maatje van 
God, van Maria vraagt. Na de eerste schrik over deze ontmoeting  en geruststellende woorden 
van de engel hoort Maria hem zeggen: 
‘de Messias zal uit jou geboren worden,  de zoon van de Allerhoogste.’ Het is geen vraag, maar 
een stelling! Het zal je maar gezegd worden! 
Toch klinkt er bij Maria geen verzet, of ongeloof, zoals bij Zacharias. Wel is er de vraag ‘Hoe dan’?  
En het antwoord luidt:  ‘Heilige Geest zal over je komen. De Allerhoogste zal je als een schaduw 
bedekken’. 
m.a.w. Als jij  Gods inspirerende kracht in jou toelaat zal die vrucht dragen!  Leven zul je schenken 
aan Hem,  die genoemd wordt ‘Zoon van God’!  
Haar antwoord luidt dan: ‘De Heer wil ik dienen: laat er met mij gebeuren wat u hebt gezegd’. 
Anders verwoord: laat God zijn werk in mij verrichten, niet ik, maar Gij in mij zult mijn koers 
bepalen, 
ik zal draagster zijn van uw Woord’.  
Overgave ten top:  kome wat komt. 
 
En wij, waar staan wij een week vóór Kerstmis, het feest van Gods menswording in deze wereld? 
Ik bid ons toe dat wij ook dragers mogen zijn van zijn Woord. Dat wij zijn weg proberen te 
belichamen 
in het woord dat we spreken, in de daden die we stellen, maar vooral in de ontvankelijkheid  
waarmee we elkaar en de Komende tegemoet treden. Dat hij in ons geboren mag worden als het 
onmogelijke dat mogelijk wordt, als Gods Liefde onder de mensen, kome wat komt. 

 


