
Preek 11 augustus 2019, ds. Th.B.Hop uit Hillegom David & Goliath 

 

Het moet gezegd worden 

 

Deze woorden vond ik in een boek, 

  'Woorden met elkaar',  

  teksten voor bezinning en viering. 

  Het zijn teksten die verzameld zijn  

   door een zekere Kees Harte; 

  teksten die híj tegenkwam  

  en die hem aanspraken. 

Déze woorden had hij gevonden  

  in een Servicemap voor Jongerenliturgie. 

Veel ervan is uit Katholieke kring, 

  maar dat heb ik nooit een bezwaar gevonden. 

Heel direct word je soms aangesproken: 

  'Wat doe jíj, wat maak jíj ervan; 

    kom jij in beweging; heb je een antwoord…' 

 Eigenlijk gaat het alleen hierom: 

  'Wat betekent 'geloven' voor jou? 

  Doe je er iets mee, 

   of blijft het bij mooie woorden. 

Mens, laat zien 

  wat geloven voor je betekent!' 

 

lezen: Ik móet spreken…; zie orde van dienst 

 

 

Inleiding lezing 1 Samuël 17 

 

Het liefst had ik het héle hoofdstuk gelezen. 

Maar het is de Psalm 119 van de Samuëlboeken. 

  Veel te lang. 

Ik vertel kort de aanleiding: 

Steeds waren er gevechten tussen de Filistijnen en Israël. 

Op een keer stonden de legers weer tegenover elkaar. 

Toen kwam Goliath tevoorschijn: 

  Uitgebreid wordt beschreven  

   hoe het kwaad in eigen persoon eruit ziet. 

 En hij bespot alles en iedereen. 

Dan komt, als een volledig onbekende, David. 

 Dat is heel vreemd dat hij onbekend is, 

  want in het vorige hoofdstuk 

  werd hij tot koning gezalfd 

    en ging hij bij Saul spelen op zijn lier. 

David moet horen hoe het met zijn 3 broers gaat   

  en eten brengen. 

Hij hoort hoe Goliath tekeer gaat. 

Hij ziet de angst bij Israël. 

Niemand durft het tegen hem op te nemen, 

  de koning kijkt wel uit 

  Ook in het vooruitzicht gestelde beloningen 

  doet niemand besluiten de strijd aan te gaan. 

David wil het tegen hem opnemen. 

Er wordt nog geprobeerd  

  van hem een geharnaste vechtersbaas te maken, 

  maar dit is niet zo succesvol. 

Hij gaat Goliath tegemoet zoals hij is. 



'Ben ik soms een hond 

  dat je met een stok op mij afkomt…? 

   Je einde is nabij' 

'Integendeel', zegt David: 

 'ik zal je verslaan, 

 en iedereen, de hele wereld, zal weten  

  dat Israël een God heeft'.  

 

Lezen 1 Samuël 17:48-58 

48 Toen kwam de Filistijn op ?David? af en wilde tot de ?aanval? 

overgaan, maar ?David? was hem te snel af. Hij rende hem tegemoet, 49 

stak zijn hand in zijn tas en haalde er een steen uit, ?slingerde? die 

weg en trof de Filistijn zo hard tegen het voorhoofd dat de steen naar 

binnen drong en de Filistijn voorover stortte. 50 Zo overwon ?David? de 

Filistijn met een ?slinger? en een steen; hij trof hem dodelijk zonder 

dat hij daar een zwaard bij nodig had. 51 Hij rende naar de Filistijn 

toe, boog zich over hem heen en trok diens zwaard uit de schede. Daarmee 

gaf hij hem de genadestoot en sloeg hem zijn hoofd af.  

Toen de Filistijnen zagen dat hun held dood was, sloegen ze op de vlucht. 

52  Nu sprongen de Israëlieten en Judeeërs op, hieven de strijdkreet aan 

en achtervolgden hen tot aan ?Gat? en de ?poorten? van Ekron. De hele weg 

van Saäraïm tot aan ?Gat en Ekron lag bezaaid met gesneuvelde 

Filistijnen. 53 En toen de Israëlieten van hun achtervolging terugkwamen, 

plunderden ze het Filistijnse legerkamp.  

54 David? nam het hoofd van de Filistijn mee om het naar ?Jeruzalem? te 

brengen; de wapens die hij hem had afgenomen legde hij in zijn ?tent. 

55 Terwijl ?Saul? toekeek hoe ?David? de Filistijn tegemoet trad, vroeg 

hij aan zijn opperbevelhebber ?Abner: ‘Zeg eens, van wie is die jongen 

een zoon?’ ‘Zo waar u leeft, ?koning,’ antwoordde ?Abner, ‘ik weet het 

niet.’ 56 ‘Zoek dan uit van wie die jongeman een zoon is,’ droeg de 

?koning? hem op. 57 Toen ?David? na zijn overwinning op de Filistijn 

terugkwam, wachtte ?Abner? hem op en leidde hem naar ?Saul. Het hoofd van 

de Filistijn had hij nog in zijn hand. 58 ‘Van wie ben jij een zoon, 

jongen?’ vroeg ?Saul, en ?David? antwoordde: ‘Ik ben de zoon van uw 

dienaar ?Isaï? uit Betlehem.’ 

 

 

 

Uitleg 

 

Het klinkt vreemd, 

  maar ik heb een foto van Goliath. 

Sterker nog: 

 Als ik vroeger tegen mijn kinderen zei: 

  'We gaan naar Goliath', 

    dan sprongen ze op 

    en renden naar de auto.  

Dat was een leuk uitje. 

Dan gingen we naar het Amsterdams Historisch museum. 

En daar staat hij: 

  Wat een kolossale geweldenaar. 

Ze hebben hem gebouwd, 

  met de maten  

  die in het verhaal aangegeven zijn. 

Hij is meer dan twee keer zo groot als ik ben. 

Het is echt buiten alle proporties. 

  Zó groot was het kwaad…! 

Ik heb een foto bij me met mijn oudste kleinkinderen; 



  bij de koffie zal ik hem rond laten gaan. 

 

Het verhaal  David en Goliath  is schitterend. 

Het kleine wint het  

   van de geweldige, van de onoverwinnelijke. 

Het is wel vreemd  

  dat dit verhaal in de kerkdienst zelden aan de orde komt. 

 

Nee, zo wonderlijk is dat niet. 

Er zijn een paar problemen. 

In het 2e boek Samuël, 21, wordt verteld 

  dat een zekere Elhanan, de zoon van Jari, uit Bethlehem 

     de Gathiet Goliath verslaat.  

En in 1 Kronieken 20  

   probeert een schrijver dat te corrigeren: 

   Elhanan, de zoon van Jaïr, 

  verslaat Lachmi, de broer van Goliath.  

En er is nóg een probleem: 

 David brengt het hoofd van Goliath naar Jeruzalem. 

 Dat kan helemaal niet, 

  want Jebus, het latere Jeruzalem, 

   werd pas veel later veroverd. 

En nog een vreemde situatie: 

In het vorige hoofdstuk hoorden we  

  dat David gezalfd werd; 

  en dat hij in dienst van koning Saul kwam, 

  om hem bij een depressie met muziek  

     op te vrolijken. 

Maar in dit verhaal wordt David niet gekend; 

  koning Saul heeft nooit van hem gehoord. 

Weer een probleem dat om een antwoord vraagt. 

 

Dáárom werd dit verhaal meestal overgeslagen  

  in de kerkdienst, 

  en werd het een verhaal voor kinderen. 

 

Deze problemen maken heel duidelijk 

  dat ook dit Bijbelverhaal geen historisch verhaal is. 

 Je moet ze dan ook niet lezen 

   met de vraag: 'Wat is er gebeurd',  

    maar 'wat heeft de schrijver ermee willen vertellen'.  

De Bijbel is geen krant; 

  díe verslag doet van wat er gebeurd is; 

  nee, de Bijbelverhalen vertellen een andere waarheid. 

Daar hebben we heel lang over gedaan 

  voordat we dit een beetje begrepen. 

En sommigen hebben het daar nóg moeilijk mee... 

 

Het is waarschijnlijk zo 

  dat het verhaal van een zekere Elhanan 

  die Goliath versloeg 

    het uitgangspunt is geweest 

    voor een verhaal met David als hoofdpersoon. 

  Herder is hij,  

   'van een paar schapen', 

  merkt zijn oudste broer minachtend op. 

David wordt getekend  

  als een vastberaden man; 



   die niet wil dat er met Israël 

    en de God van Israël gespot wordt. 

Hij redt Israël van Goliath, 

  hij redt Israël van het kwaad in eigen persoon. 

Wat de koning had moeten doen 

   doet deze eenvoudige herdersjongen.  

Hij laat zien  

  hoe een koning moet zijn: 

  Redder van mensen,  

    bevrijder van het kwaad, 

       gever van leven. 

Het is een 'zo zou het moeten zijn' verhaal. 

 

Ik wil eerst nog op een aantal bijzonderheden wijzen. 

Er staat dat Goliaths gehoon veertig dagen duurt. 

  Dán komt de bevrijding; 

  dan breekt het licht door. 

Heel vaak komen we dat in de Bijbel tegen: 

 Noach is met de zijnen 40 dagen in de ark, 

    in de doodskist; 

    en dan breekt het leven aan. 

 

 Israël is 40 jaar in de woestijn. 

  Zolang duurt de voorbereiding, 

  voordat ze komen in het land van melk en honing; 

   dán begint het echte leven. 

 

En ik zou nog wel tien andere voorbeelden kunnen noemen 

  waarbij het getal 40 een cruciale rol speelt. 

 

Als wij ons 40 dagen voorbereiden op Pasen, 

  is dit ook vol betekenis, 

  vol theologische betekenis. 

 

David neemt 5 stenen mee.  

  Heel duidelijk wordt dat verteld. 

  Is dat zonder betekenis? 

  Of duidt 'vijf' op de vijf boeken van Mozes, de Thora. 

  Deze boeken, deze woorden geven de overwinning; 

  deze woorden willen zegen brengen; 

  ze zijn als een kompas op onze wegen. 

Uit de vijf heilige boeken van Mozes, uit de Thora, 

   leren mensen een andere manier van denken: 

   je moet geen macht tegenover macht plaatsen, 

  en niet denken dat je geweld 

   met geweld kunt overwinnen. 

De reus wordt overwonnen met een steentje 

  zo klein, als het menselijk geloof. 

 

Goliath wordt gedood met zijn eigen wapen. 

 Zegt Jezus dat niet ergens ongeveer zo: 

 'Wie het zwaard gebruikt 

  zal door het zwaard zijn einde vinden'. 

De God van Israël bevrijdt niet met zwaard of speer. 

 

Iemand vergeleek dit verhaal  

  met het verhaal van de verschijning van Jezus. 

  De Epifanie van Jezus: 



  'Toen kwam Jezus…'.  

In de Oosters Orthodoxe kerken is dit het Kerstverhaal: 

  Jezus verschijnt 

  en laat zien waar het Hem om te doen is. 

  Nederig is Hij; 

  Hij daalt af, 

    netals de gewone man uit Jeruzalem, 

      en laat zich dopen in de Jordaan. 

   Ook Hij wil een nieuw begin maken. 

   Hij wil 'de gerechtigheid vervullen'; 

  de gerechtigheid ten volle laten gebeuren. 

  Dat er goede verhoudingen komen  

  tussen de mensen. 

  Dat er léven is voor álle mensen. 

 

Het verhaal van David en Goliath  

  is de verschijning, de Epifanie, van David: 

  'Toen kwam David…'.  

Nergens hier wordt David de gezalfde genoemd. 

Maar wat handelt de herdersjongen koninklijk. 

  Hij wordt getekend als een mens naar Gods hart. 

Wat een tegenstelling met de koning van Israël, met Saul. 

 

Dit is een verhaal 

  wat aan de ene kant de grootheid van David tekent, 

  en aan de andere kant  

  de meest ideale situatie laat zien. 

  Daarom noem ik dat altijd 

  'een zo zou het moeten kunnen' verhaal.  

 

Toen ik als dominee in Deventer begon, 

  ik heb het over 1979, 

  had ik een bijzondere ervaring. 

In de maand van mijn bevestiging was er een uitje  

   met de wijkmedewerkenden. 

 Zo noemden we de groep  

  die meededen in het vrijwilligerswerk. 

  Een grote groep was er. 

We hadden ergens een pauze, 

  waar we koffie dronken. 

Iemand die niet bij de groep hoorde 

  sprak mij aan, en zei: 

  'U bent vast een kerkelijke groep…? 

   U gaat zo aardig met elkaar om!' 

Ja, zo zou het moeten wezen, 

  dat je beantwoordt  

    aan wat van je verwacht mag worden. 

Ik vond dat heel bijzonder 

  dat die onbekende mevrouw dat zo zei. 

 

De schrijver toont in zijn verhaal een David 

  die doet  

  wat van hem verwacht mag worden. 

  Zo is David de gezalfde van de Heer. 

 Ook al wordt dat met geen woord genoemd. 

 

Zo'n ideaalbeeld  

   zou je ook van de kerk kunnen geven. 



Wat horen we alleen van het tegendeel: 

  Alle misbruik-verhalen; 

  alle tekortkomingen, 

   dat men de andere kant opkeek, 

  terwijl er een duidelijke handeling werd verwacht. 

Ik wil wel een voorbeeld noemen. 

 

Er zijn mensen die zich  

  op allerlei manieren verzetten  

   tegen de uitvoering van abortus. 

In de naam van het geloof  

   worden mensen bij de klinieken lastig gevallen. 

In Amerika gebeurt dit keer op keer. 

En men denkt daar veel goed mee te doen. 

Zíj komen op voor het ongeboren leven. 

Op een vreselijke manier wordt ingespeeld 

  op de gevoelens van mensen 

  die een moeilijke beslissing hebben moeten nemen: 

 'Het hartje tikt al…; 

  aan een tikkend hartje maak je een einde. 

Zelfs zei een bisschop een keer  

  dat hij een kind, 

 verwekt uit een verkrachting 

  niet moest worden geaborteerd; 

  hij wilde het graag dopen... 

Vorig jaar stemde het Rooms Katholieke Ierland  

   met een grote meerderheid  

  dat vrouwen zelf mochten beslissen 

  over de vrucht in hun buik. 

Net vóór de verkiezingen waren we in Dublin.   

Wat ons opviel was 

  de smerige toespelingen op de affiches 

  van de tegenstanders. 

Dat waren dus de mensen uit de kerk. 

Want die zetten alles op alles 

  in hun inzet voor het ongeboren kind. 

Kom dan op voor anticonceptie; 

  maar dat mag ook niet  

  in  die kringen. 

 

Ik kan me goed voorstellen 

  dat er situaties zijn 

  dat een kind volstrekt ongewenst is. 

Dat mensen het onverantwoord vinden 

  dat dit kind geboren wordt. 

 

Laten mensen hun liefde tonen  

  voor al die kinderen, 

  ook in Amerika, 

  die ter wereld zijn gekomen, 

  maar voor wie er bijna géén goede vooruitzichten zijn. 

Kom op voor het al geboren kind! 

 

Schrijf een verhaal 

  hoe de kerk bewogenheid toont 

  en niet rust 

  voordat er voor álle al geboren kinderen  

   een volwaardige manier van leven is. 



Een 'zo zou het moeten kunnen' verhaal. 

Een verhaal waar je van opleeft  

  als je hoort 

  hoeveel goeds er van mensen uit kan gaan. 

Omdat je je laat inspireren 

  door Iemand, van wie verteld wordt, 

 die liet zien 

  dat er voor álle mensen  

    levensgeluk, vrede en vrijheid moet zijn. 

Een verhaal waaruit duidelijk blijkt 

  wat je verwachten mag 

  van mensen  

  die zich laten inspireren  

   door de bemoedigende woorden en daden van Jezus. 

 

Wij zijn hier vanmorgen in de kerk 

  omdat we willen beleven en vieren 

  wat deze mens bij uitstek, Jezus, 

   voor mensen heeft willen betekenen. 

  Toen, 

  in prachtige verhaeln wordt dat beschreven, 

  en vandaag de dag. 

Als mensen de weg gaan die Hij liet zien, 

  de weg van hart hebben voor mensen om je heen; 

  de weg van gerechtigheid… 

   het beste met andere mensen vóór hebben… 

  dan is Zijn geest in ons midden. 

Wij willen dat wat Hij voorstond 

  niet verloren gaat. 

Alle gerechtigheid móet vervuld worden.  

Je mag toch van de mensen rond Jezus verwachten 

  dat dit hen ter harte gaat  

  en dat zij zich hierop richten? 

 

Nee, Goliath en de zijnen, 

  wilden overheersen. 

  Leven ten koste van anderen. 

  Zij waren de sterkste en de beste. 

  Vandaag de dag hoor je dat steeds nog: 

  'Make America great again!' 

  En Boris Johnson onderstreept ook telkens weer 

   dat hij het Brits koninkrijk de welvaart zal brengen 

    die het vroeger ook had. 

De Bijbel-verhalen  

   willen ons een andere kant op laten kijken: 

 Of het de mensen wérkelijk goed gaat; 

  of er oog en hart is voor de mensen, 

     die bekneld raken, 

    die tussen wal en schip terecht zijn gekomen. 

Of er mensen zijn  

  die het kwaad een halt toe willen roepen. 

Mensen die iets van  

    waar de profeten zo vol van waren…,  

     iets van Jezus 

         in zich hebben... 

Amen. 

 

 



   

 

Gebeden 

 

Dat wij metterdaad uit zijn 

  op het laten gebeuren van gerechtigheid   

    in onze verscheurde wereld.  

 

Dat wij de moed hebben 

ons leven in dienst te stellen  

van de waarheid  

en de heelheid van de schepping,  

waar ook ter wereld.  

 

Waar onrecht geschiedt,  

help ons de oorzaak vast te stellen  

en te zoeken naar wegen tot herstel.  

 

Waar onverdraagzaamheid heerst,  

dat wij lief hebben  

en ook anderen daartoe aanmoedigen.  

Waar mensen arm zijn,  

dat wij de rijkdom, die wij ontvingen, 

delen.  

 

Waar oorlog woedt, en geweld,  

dat wij vredestichters willen zijn,  

wegwijzers naar welzijn,  

 naar sjaloom die geen einde heeft.  

 

Waar alles dor en droog is,  

dat wij zijn als de milde regenbuien  

die de onvruchtbare woestijn  

verandert in grazige weiden.  

 

Dat onze liefde groot mag zijn 

groot genoeg om over grenzen heen  

de vreemdelingen onze hand te reiken.  

 

Dat onze liefde wijd mag zijn  

wijd genoeg om de ravijnen van  

vijandschap en haat te overbruggen.  

 

Dat onze liefde warm mag zijn  

warm genoeg om in de koude nacht  

de dagen met wat vrede toe te dekken.  

 

Dat onze liefde diep mag zijn  

diep genoeg geworteld in de ziel  

om in de droge tijden stand te houden.  

 

Waar mensen ziek zijn of eenzaam, 

een geliefde hebben verloren, 

en het daar vaak nog zo moeilijk mee hebben, 

dat wíj daar oog voor hebben; 

mensen nabij zijn, 

aandacht geven, 

warmte en genegenheid. 



 

Dat verdriet en wanhoop, 

onverschilligheid en bitterheid 

niet het laatste woord hebben in ons leven. 

Dat wij opstaan tot mensen 

die elkaar het léven geven. 

 

God, wees ons allen nabij! 

Amen. 

   

 


