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VERKONDIGING 
 
Dit was een week met veel militair nieuws: 

• de spierballentaal, de oorlogsdreigingen aan de grenzen van Oekraïne; 

• het heftige rapport over Nederlands militair geweld, ruim 70 jaar geleden, in 
Indonesië; 

• berichten over milities met allerlei groot, grof geweld in Ethiopië en Jemen. 
 
En dan vandaag in de kerk, na alles van deze week, ook een militair verhaal, 
oud, van langgeleden, maar verrassend  
en onthutsend van zeggingskracht, én spannend. 
Koning Saul is met een keurkorps van 3000 soldaten 
op jacht naar zijn grote concurrent: David. 
In de nacht  sluipen David en zijn maatje Abisaï 
tussen de soldaten door tot bij Saul, 
die ligt te slapen met zijn speer naast zijn hoofd in de grond. 
Abisaï tot David: dit is een buitenkans,  
‘God levert hem aan je over’,  
ik rijg hem voor je aan zijn eigen speer. 
Maar God kun je niet verbinden met moord en doodslag. 
‘Dood hem niet’, zegt David. 
Dat is grootmoedig,  
ware grootheid gaat nooit over lijken. 
David ontwapent de koning, pakt diens speer en waterkruik, 
en daarmee sluipen ze het kamp uit. 
We hoorden de afloop: vanaf de overkant van het ravijn 
confronteert David Saul met wat hij die nacht heeft gedaan. 
Later zal Saul om deze grootmoedigheid van David 
tot tranen toe bewogen zijn. 
En eerlijk moet erbij gezegd worden: later in zijn leven  
pleegt David wél gruwelijk geweld. 
 



Dat is kort verteld het soldatenverhaal na alles van deze week. 
Misschien vind je het te simpel, te naïef,  
te soft voor de echte wereld van vandaag. 
Toch zijn het juist dit soort eenvoudige, sprekende voorbeelden 
die we altijd weer nodig hebben. 
Grootmoedigheid is een tegenstem met grote kracht. 
Denk maar aan Nelson Mandela:  
hoe hij na al die jaren gevangenschap op Robbeneiland 
weergaloos stem gaf aan verzoening en barmhartigheid. 
Denk maar aan zoveel andere vrouwen en mannen, groot en klein, 
van alle tijden, met hun profetische verrassingen. 
Het is precies dát wat Jezus zijn leerlingen vandaag in het evangelie 
op het hart bindt: ‘heb je vijanden lief’; 
het is de strategie van de andere wang,  
waardoor geweld van zijn stuk wordt gebracht, 
en er - niet verwacht - iets goeds geboren kan worden. 
 
Het evangelie van vandaag is een hele reeks 
wijze raadgevingen voor het omgaan 
met verstoorde menselijke verhoudingen. 
Ze worden nog wel eens teruggebracht tot: 

‘wat gij niet wilt dat u geschiedt,  
 doe dat ook een ander niet’. 

Dat klinkt verstandig, en het geeft me zeker te denken  
als ik iemand iets betaald wil zetten. 
Maar het is een soort rechtvaardige ruilhandel, 
niet onverstandig, maar wel een beetje mager, 
alsof Jezus niets méér te melden heeft dan: 
‘wat gij niet wilt …..’. 
Met ingehouden, afgemeten goedheid  
schiet de wereld niet veel op. 
Maar het mooie is dat het evangelie juist méér zegt dan dat. 
Al die wijze raad wordt teruggebracht tot: 

‘wees barmhartig zoals jullie Vader barmhartig is’.  
Het gaat er Jezus om  
dat we proberen te denken en te doen zoals God zelf. 
David zegt in ons verhaal: 
Saul is een kind van God, nota bene Gods gezalfde, 
ik dood hem niet. 
Jezus zegt uiteindelijk: kijk naar andere mensen zoals God dat doet, 
behandel ze als kinderen van God. 
Dat is niet mager of afgemeten, 
het raakt aan de grondwaarden van het mensenverkeer. 
 
Soms moeten we grootmoedig zijn, 
daar wordt het leven mooier van. 
Als we er samen voor gaan zitten, 



vinden we daar genoeg voorbeelden van. 
Ik moet zelf denken aan een recent voorbeeld uit de sport, 
een wereld met veel concurrentie  
waar de gunfactor geen hoge ogen gooit. 
Er was vorige week op de Olympische Spelen  
goud op de 500 meter schaatsen 
voor de Amerikaanse Erin Jackson, 
het eerste schaatsgoud voor een zwarte sportvrouw  
van heel arme komaf. 
Zij kon in Peking starten  
dankzij haar witte collega en vriendin Brittany Bowe, 
die haar startplek aan haar had afgestaan. 
Haar grootmoedigheid heeft wereldwijd veel mensen geraakt. 
 
Ook in het klein zien we – God dank - dit soort dingen gebeuren,  
vooral waar onderlinge verhoudingen  
grondig verstoord raakten. 
Soms is de tijd rijp om grootmoedig te zijn, 
gul en belangeloos. 
 
Soms wordt het tijd om grootmoedig te zijn, 
want van wrok word je een wrak. 
 


