
Preek 3-11-2019, ds. Th.B. Hop  Lezing: 1 Samuël 25:1-42 
 

Uitleg 
 

'Wat een ruig verhaal. Waarvan hier verteld wordt gaat toch al ons begrip  voor fatsoen en 
moraal te boven…' 
Zo begint iemand zijn commentaar op dit verhaal; en daar kunnen we ons,  denk ik,  
allemaal in vinden. 
 

Iemand anders vindt het 'een meesterlijk staaltje  van Joodse vertelkunst. 
Zoveel méér dan een verhaal.  Met veel inhoud en zeggingskracht'. 
Nou, dan moeten we er nog wel even grondig naar kijken. 
Want zoals het nu is vinden we David een soort Maffia-leider, 
waarbij alle stoppen doorslaan. 
Zó hoort hij eerder bij 'de as van het kwaad', om in Amerikaanse regeringstermen  
te spreken, dan dat je in hem de Gezalfde  van de Heer herkent. 
De man,  waarvan zoveel verwacht wordt, dreigt hier een ordinaire moordenaar te worden. 
Hoe kan dat...? 
 

Weet u nog hoe de lezing begon? Samuël stierf. 
Samuël was de man, die de woorden van God liet horen. 
Die de mensen ervoor probeerde te behoeden dat ze zichzelf tot maatstaf maakten. 
Saul kreeg dat onverbloemd te horen, als hij, berekenend,   
de koning van Amalek in leven laat,  en het beste van het vee. 
Nu Samuël dood is, wie zal nu de weg van God wijzen? 
Of gaat iedereen nu maar zijn gang; volgt men zijn  driften...? 
Zal er iemand anders gezonden worden,  die de mensen hiervoor behoeden zal...? 
 

Er staat dat David na de dood van Samuël afdaalt naar de woestijn Paran. 
Dát staat er in het Hebreeuws. Zo is het niet vertaald. 
Vertaald is dat David op weg ging   en naar de woestijn Paran trok. 
Nee, hij daalde af. Als je sterft daal je, in de voorstelling van Israël,  af. 
Samuël daalde af.    Naar het dodenrijk. 
Maar David daalde ook af.  Hij verlaagt zich. 
Dat blijkt in het verhaal ook heel duidelijk. David zit in een neerwaartse spiraal. 
Gaat van kwaad naar erger. Zal er een nieuwe man Gods komen 
om Davids neergang te stuiten...? 
 

Het verhaal gaat over drie mensen: David, Abigaïl en Nabal. 
Over Nabal zijn we gauw uitgepraat. Dat was een dwaas. 
Zijn náám betekent ook 'dwaas'. Daarmee begrijpen we al iets van het verhaal. 
Het is geen geschiedenis;  het is een verhaal met een boodschap. 
De schrijver heeft ermee willen zeggen dat,  als je zo doet,  zoals Nabal deed, 
dan ben je een dwaas. Als je je bezit voor jezelf houdt...; als je niet dankbaar bent 
dat jouw akker veel heeft opgebracht, wat reden geeft   tot een groot oogstfeest, 
en je kunt niet delen  met wie honger lijdt en gebrek...; 
maar als je de oogst alleen kunt opbrengen  in nóg grotere schuren ... 
Dat kan wel getuigen van groot economisch inzicht, maar als je niet met een ander kunt 
delen  van je teveel...; de Bijbel noemt zo iemand een 'dwaas'. 



Nabal zegt in zijn hart   'er is geen God'.De dwaas zegt in zijn hart  'er is geen God'. 
Dit is de eerste regel van een Psalm:  van twee psalmen:   Psalm 14 en Psalm 53. 
Weet u dat trouwens   dat deze Psalm twéé keer    in het Psalmboek is opgenomen? 
Precies dezelfde Psalm. Of het is een vergissing geweest. 
Of men vond deze Psalm zo belangrijk  dat de Bijbel samenstellers deze er in ieder geval  
in wilden hebben,  niet wetend dat deze al was opgenomen. 
'De dwaas zegt in zijn hart 'er is geen God',  zij bedrijven gruwelijke daden. 
Er is niemand die goed doet...'Zo dóet Nabal: Hij is de mens  die zich in zijn leven  
van niemand iets aantrekt;  die zich door eigen inzicht  de weg laat wijzen. 
Gód...?  Van zijn woorden en wegen heeft Nabal geen weet. 
 

Zó leven heeft geen toekomst. Ook al kun je feest-vieren als een koning... 
Dat staat er van Nabal: Hij vierde een feestmaal, als het feestmaal van een koning.  
Nabal líjkt ook op koning Saul. Hij doet precies  hoe een mens, hoe een leider, 
niet moet doen. 
Zo leven loopt slecht met je af. Je wordt als een steen. Want je bent steen-hard, steen-koud. 
En van Nabal staat er ook dat hij werd als een steen... 
Na tien dagen stierf hij;  maar eigenlijk was hij al dood. Want zo leven is geen leven. 
 

Dan David. 
Hij heet 'de man, naar Gods hart'.  
Maar is hij dat ook...? 
 

Aan het begin van het verhaal wel: Als hij zijn knechten naar Nabal toestuurt 
begroeten zij hem met vrede. 
Toe drie keer toe: 'Vrede zij u, vrede zij uw familie, vrede zij over alles wat u bezit...'.  
David, de mens van vrede. Hij heeft het wèl-zijn van anderen op het oog. 
 

Maar dat wordt wel even anders als hij hoort dat Nabal niet genegen is om iets van zijn rijke 
oogst te delen met David en zijn mannen. 
Daarop zegt David tegen zijn manschappen: 'Ieder gorde zijn zwaard aan'! 
Toen gordde ieder het zwaard aan; ook David zelf gordde zijn zwaard aan... 
Het is niet toevallig dat er na drie keer 'vrede' (sjaloom), 
hier drie keer 'het zwaard' (strijd) staat. 
David maakt zich klaar voor de afrekening. Hij laat zich gelden; hij zal het Nabal vergelden… 
 

Heel vulgair gaat David tekeer. Onze vertaling heeft dat netjes weggewerkt. 
David zal allen van het mannelijk geslacht het leven benemen. 
Dat staat er niet. David gaat alle mannen 'die tegen de muur pissen' ombrengen.   
Vulgaire taal! 
 

Handelt hier de man naar Gods hart? Hier dreigt een massamoord op onschuldigen, 
en daar is weinig Messiaans aan. 
Wie zal David tot de orde roepen? Samuël...? Die is dood. 
Wie zal de stem van God laten klinken en David ervan weerhouden  om te handelen 
 zoals die mensen handelen die zich van God niets aantrekken; die in hun hart zeggen: 
 'er is geen God', en daarom maar doen  wat in hen zelf opkomt...? 
 

Dan komt Abigaïl. Als een profeet. Ze is in het verhaal de vrouw van Nabal, 
 maar ze komt als profeet. Ze wijst David de weg van God. 



Zevenmaal klinkt de naam van God: Haar woorden klinken als    'zo spreekt de HEER...'.  
Zij leeft David vóór hoe de woorden van God te dóen. 
 

Het is schitterend als je leest hoe beschreven staat dat Abigaïl de schuld van Nabal op zich 
neemt. Het zijn háár overtredingen. 
Abigaïl kiest ervoor Nabal buiten de schuld te laten. 
Met een dwaas valt immers niet te praten... 
 

Het is Messiaans wat Abigaïl hier doet: Zíj doet zoals je van een mens,  die met de woorden 
van God leeft, mag verwachten. 
 

Er is nóg iets waardoor Abichaïl's naam niet verloren gaat: Zij zegt tegen David  
dat als iemand hem achtervolgt 'zijn ziel gebonden zal zijn in de bundel van de levenden bij 
de HERE, uw God'.   In het Hebreeuws zijn dit vijf woorden. 
Op iedere Joodse grafzerk staan, tot de dag van vandaag, de vijf beginletters op de grafzerk: 
TNTsBH  (Tehi Nafsjo/nafsja Tsroera Bitsror Hachaim),   
 verwijzend naar Abichaïls woorden. 
 

Er zijn mensen die vinden dat de Bijbel een mannenboek is. 
Dat vrouwen er in de Bijbel maar slecht afkomen. 
Dat kunnen we van dít verhaal niet zeggen. En gelukkig van meerdere niet. 
Hier is het Abigaïl in wie we de Messiaanse mens,  de mens naar Gods hart,   herkennen. 
Een afschaduwing van die andere Messiaanse mens, die zóón van David, genoemd wordt 
Jezus, van Nazareth, die mensen de weg van vrede wees, die mensen de weg van God ging. 
Ook Jezus veroordeelde niet, maar liet de schuld op zich neerkomen, 
 waardoor Hij mensen het léven schonk. 
Hier al hoor je toch waar later het Evangelie over verkondigt...?! 
 

Wat een prachtige Joodse manier van zeggen als David dan zegt 
 dat de HEER, de God van Israël, hem ervoor bewaard heeft kwaad te doen. 
Nee, zo wàs het niet. Abigaïl had David ervoor bewaard. 
Doordat zij gekomen was...;  de minste wilde wezen...,  de schuld op zich had genomen...; 
David alsnog brood en wijn, en zoveel andere dingen had geschonken. 
Maar David beleeft in haar iets van God.  
In wat Abigaïl doet ervaart David God heel dichtbij...;  God staat zelfs bij hem  
in de tekenen van brood en wijn. 
 

Naar aanleiding van dit verhaal kunnen wij ons afvragen: 
 Op wie lijken wij het meest? Op wie lijkt onze wereld het meest? 
Als je het zo bekijkt is het misschien helemaal niet zo'n vreemd verhaal. 
En biedt de schrijver zijn hoorders een niet mis te verstaan verhaal voor. 
 

Wat kunnen we veel van onszelf in Nabal ontdekken: Houd wat je hebt;  met anderen delen? 
leef als een vorst; geniet van het leven…! 
Ook komen we van onszelf in David tegen:  
Iemand mores leren,  herkennen we maar al te goed. 
We laten niet over ons heenlopen; hoe vaak zetten we het mensen goed betaald... 
 

Dit verhaal wijst ons de Messiaanse weg. 
Díe wijze van leven brengt ons dichterbij God; doet ons God ervaren. 



Dat brengt David zo mooi onder woorden. God is niet ergens ver weg, 
onbereikbaar en onvoorstelbaar...; het is veel dieper en ontroerender: 
God is daar waar mensen elkaar liefde en warmte schenken; 
waar een mens voor een ander opkomt; waar een mens iets van die houding heeft, 
iets van die wijze van zijn, die we bij Jezus zien. 
Bij die Jezus willen we horen. In zijn voetspoor proberen we verder te gaan.  
Mens te zijn, waarin iets van dat Messiaanse oplicht,  soms, even... 
 

Vreemd is het niet als mensen niet geloven kunnen in een God die zoveel doet en uitvoert, 
als je ziet naar onze wereld vol liefdeloosheid, vol armen en vluchtelingen, 
vereenzaamde en miskende mensen. 
Dan is het eenvoudiger te zeggen dat er geen God is. Dat kost dan weinig moeite... 
 

En tóch...is er dat verlangen bij mensen, dat geloven dat het anders kan. 
Dat mensen er niet zijn ten koste van elkaar, maar elkaar tot zegen kunnen zijn. 
Soms zie je dat gebeuren; maak je dat zelf mee. 
En je weet dat iets van God op die plaats was. Iets van God, heel dichtbij... 
Om dit geloof vast te houden,  vol te houden. 
Telkens weer het goede te zoeken. Dat gaat niet vanzelf. Dat is niet vanzelfsprekend.  
Wat kost dat veel inzet en inspanning.  
Dat het ons telkens weer een vreugde is deze weg te gaan. 
 

Deze woorden vond ik, die heel goed aangeven waar het bij ons op aankomt: 
Juist wanneer er geen hoop meer is, alleen maar zee en woestijn, 
dan zeggen dat er een uitweg is dwars door die zee en woestijn. 
Juist wanneer er geen hoop meer is, alleen maar ogen vol angst, 
dan zeggen dat er toch nog hoop is, voor mensen zo vol angst. 
Juist wanneer er geen drinken is, alleen de steenharde rots, 
dan zeggen dat er te drinken is uit de steenharde rots. 
Juist wanneer er geen God meer is, alleen de mensen op weg, 
dan durven te zeggen dat er een God is bij de mensen op weg. 
Amen. 
 
Gebed 
 

Telkens weer zien we, de eeuwen door, en ook vandaag de dag hoe mensen zich willen laten 
gelden:  Mensen willen gezíen, bewonderd worden. 
Regeringsleiders willen de grootheid onderstrepen;  van hun land, of van zichzelf…? 
Hoe velen gaan daar helemaal in mee; laten zich zand in de ogen strooien. 
 

Dat wij metterdaad uit zijn op het laten gebeuren van wèl-zijn in onze verscheurde wereld.  
Dat wij opstaan en leven met nieuwe moed ons leven in dienst te stellen van de waarheid  
en de heelheid van de schepping, waar ook ter wereld.  
Waar mensen neergebogen zijn arm en zonder toekomst moeten gaan 
dat wíj uit zijn op verandering en zoeken naar wegen tot herstel.  
 

Waar onverdraagzaamheid heerst, dat wíj naar mensen toegaan, niemand negeren,  
en ook anderen daartoe aanmoedigen.  
 



Waar mensen arm zijn, dat wij van de rijkdom, die wij ontvingen, delen.  
Waar oorlog woedt, en geweld, dat wij vredestichters willen zijn, wegwijzers naar welzijn,  
naar vrede 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 we vol worden met de geest die levend maakt; aandacht hebben voor elkaars verhalen. 
 

Wees een lamp voor onze voeten; dat wij een goede toekomst vinden. 
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. 
 

U bent met ons, alle dagen. 
Met uw woorden zegent U ons, al de dagen van ons leven. 
 

God, wees ons allen nabij!  Amen. 
 
 


