
Overdenking op zondag 29 september 2019, 1 Samuel 21 vers 1 – 10, Pelgrimskerk 

Lieve mensen, gemeente, zusters en broeders, 

Stel je voor dat je op een ochtend wakker wordt en dat er een vreemde man in je tuin ligt te slapen. 

Wat zou je doen? 

De politie bellen? De man vragen om weg te gaan?  

Of zou je met hem in gesprek gaan? Hem misschien wel binnen uitnodigen en een ontbijtje aanbieden? 

Je kunt je eigenlijk bij al die reacties wel iets voorstellen. 

Annelies Maars en haar man uit Landsmeer overkwam het twee jaar geleden. 

De man in haar tuin sprak geen Engels of Frans en de communicatie met hem was dus heel lastig. 

Hij had alleen een brief bij zich waarin stond, dat hij binnen 28 dagen de Europese Unie moest verlaten. 

Ze besloten uiteindelijk hem nog maar een nachtje in hun tuinhuisje te laten slapen. 

Maar ze besloten ook de politie te bellen.  

Die moet dan maar kijken wie deze jongen is en hoe hij geholpen kon worden. 

Toen de politie kwam, keken ze naar de brief, haalden hun schouders op en vertrokken weer. 

Ze konden niks doen nu, zeiden ze! 

Daarop besloten Annelies en haar man deze jongen te helpen om terug te keren naar zijn eigen land. 

Wat er volgt is een heel lang verhaal vol mislukkingen, misverstanden en frustraties. 

Maar er groeit ook een band, over en weer.  

Het wordt het begin van een onwaarschijnlijke en onvoorwaardelijke vriendschap. 

Het complete verhaal verscheen een dezer dagen in boekvorm en is zeer de moeite waard. 

Vooral ook omdat het laat zien dat, als je een medemens in nood tegenkomt,  

het ook echt een zegen voor jezelf kan zijn en voor jouw leven. 

Het zet misschien wel jouw bestaan op zijn kop, 

maar je ontdekt tegelijk ook hele andere normen en waarden in je leven. 

 

En even, dacht ik, aan Achimelech, de priester, die opgewonden naar buiten komt,  

als zomaar ineens David op zijn stoep staat, nota bene in zijn eentje.  

Hij ziet en begrijpt direct dat dit niet normaal is en weet niet goed wat hij ervan moet denken. 

En net als de ‘man in de tuin’ hebben we ook in ons Bijbelverhaal te maken met een echte noodsituatie. 

David is op de vlucht voor koning Saul, die hem met alle middelen voortdurend zoekt te doden. 

Jonathan, de zoon van Saul, heeft onder tranen afscheid van hem genomen, 

nadat hij zich drie dagen in het veld had verborgen. 

Maar Jonathan was, door zijn emoties overmand, blijkbaar vergeten eten en drinken mee te nemen. 

En dus komt David – en met hem zijn mannen – uitgehongerd aan bij het heiligdom in Nob. 

Misschien lag het gewoon op de route, maar waarschijnlijker is het dat David bewust daar heengaat. 
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Je verwacht bij een heiligdom dat de priesters je zullen helpen. 

Net zoals dat mensen vandaag verwachten dat, als je bij een kerk aanklopt, de mensen je zullen helpen. 

Ooit bood mijn voormalige kerk in Voorburg kerkasiel aan voor een groep witte illegalen uit Iran. 

En in de loop van bijna 40 jaar predikantschap heb ik nogal wat vluchtelingen gezien, 

die in de kerk een nieuw thuis vonden en onderdak kregen en eten en nog heel veel meer. 

Maar ook anderen zochten hulp en ondersteuning bij de kerk of bij mij als predikant. 

Soms zaten mensen ‘geestelijk’ helemaal aan de grond. 

Waren ze psychisch een wrak geworden door alle eisen van de maatschappij en hun werk. 

Anderen raakten van de ene op de andere dag in een zware depressie 

en voelden soms de zin van hun leven helemaal niet meer. 

Soms doordat ze in hun jeugd te maken hadden gehad met geweld en seksueel misbruik. 

Vaak schaamden ze zich diep, maar durfden toch bij de kerk aan te kloppen. 

Daar verwacht je begrip, hulp, een luisterend oor en mensen die voor je willen bidden. 

Ik denk dat David dat alles ook verwacht als hij uitgehongerd naar het heiligdom in Nob gaat. 

En de priester Achimelech voelt aan alles dat er iets bijzonders aan de hand is. 

Want David is de man die Goliat heeft verslagen. 

David heeft oorlog op oorlog gewonnen van de Filistijnen. 

En misschien wist Achimelech ook dat David door de profeet Samuel gezalfd is als nieuwe koning, 

maar dat laatste weten we niet zeker en staat nergens. 

 

En dan gebeurt er iets wat je eigenlijk helemaal niet zou verwachten. 

Het meest onvoorstelbare gebeurt. 

David liegt over de reden van zijn komst. 

Hij zou op een geheime missie zijn voor Saul; alsof hij hoofd is van de geheime dienst, de AIVD. 

Wij weten uit het verhaal dat hij in tegenstelling juist op de vlucht is voor Saul. 

Hij liegt dus openlijk. 

Misschien vertrouwt hij de priester niet of wil hij de priester niet in een lastig parket brengen. 

Een leugen om zijn eigen best wil, maar ook die van Achimelech. 

En Achimelech doet iets wat hij helemaal niet mag doen. 

Hij geeft het brood wat alleen door de priesters gegeten mag worden aan David. 

Elke week worden er in het heiligdom 12 broden neergelegd voor de tabernakel. 

Letterlijk staat er ‘voor het aangezicht van de Eeuwige’.  

In de oude vertalingen heten dat de ‘toonbroden’. 

Het volk toont zich zo als 12 stammen van Israël voor Gods aangezicht. 
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En dit brood wordt elke Sjabbat vervangen en mag daarna alleen door de priesters worden gegeten. 

En ook nog alleen in het heiligdom en nergens anders. 

En nu begint Achimelech te vragen over omgang met vrouwen. 

Hebben jij of je mannen de laatste dagen nog seksuele gemeenschap gehad met een vrouw? 

Ook dat slaat feitelijk nergens op, maar het laat wel zien dat hij aarzelt en twijfelt. 

Maar uiteindelijk geeft hij de broden aan David mee. 

En daaraan kun je zien dat regels en wetten en voorschriften soms opzij gezet moeten worden. 

Er is in het Jodendom een bijzondere regel en die heet Pikoeach Nefesj. 

Letterlijk betekent dat ‘het behoud van de ziel’. 

En de regel zegt feitelijk dat alle andere regels, wetten en voorschriften moeten wijken 

om een mensenleven dat in gevaar verkeert te redden. 

Een mens heeft boven alle andere verplichtingen de plicht om een leven te redden en te behouden. 

En dus weet je wat je moet doen als er morgen een onbekende man in je tuin ligt te slapen. 

Dus weet je wat je moet doen als iemand bij de kerk aanklopt om hulp of ondersteuning. 

Zelfs al mocht er maar een kleine kans zijn dat iemands leven gevaar loopt. 

Ook een beetje koorts of geen eten of geen onderdak of geestelijk aan de grond zitten is voldoende.  

Dat is wat David en de priester Achimelech hier feitelijk laten zien. 

David en zijn mannen zijn uitgehongerd door de vlucht. 

En dan maakt het niet uit of de waarheid wordt gesproken. 

Dan maakt het niet uit of de regels en wetten worden overtreden. 

Dan moet er allereerste direct gehandeld worden. 

En precies hetzelfde geldt ook voor het zwaard van Goliat, wat David mee krijgt. 

David moet zichzelf kunnen verdedigen, want zijn leven is in gevaar. 

Maar het zwaard van Goliat, dat was in die tijd het allerergste geweldsvoorwerp wat je je kon voorstellen. 

Goliat heeft daarmee zovelen van het leven beroofd. 

En David heeft toen hij Goliat overwon hem uiteindelijk met dit zwaard onthoofd. 

Het zwaard van Goliat is dus een verschrikkelijk geweldsmiddel. 

Maar als er niks anders is – en dat is er niet – dan mag jij je ook daarmee verdedigen. 

Aan het einde van de Vredesweek moet ook dat in alle eerlijkheid gezegd worden. 

Geen propaganda voor geweld, maar wel heeft ieder mens het recht zich te verdedigen. 

Ja, ieder mens heeft feitelijk de plicht zich te verdedigen, want je mag je eigen leven niet in gevaar brengen 

Dat is geen vrijbrief om er maar op los te hakken, want ook het leven van jouw vijand is kostbaar. 

Maar een mens is ook verplicht om zijn eigen leven te beschermen. 

Dat doen we met dokters en medicijnen als we ziek worden,  
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maar dus ook met wapens als we worden aangevallen. 

Als je alles goed tot je laat doordringen wat hier staat en gebeurt, dan zet dit verhaal alles op zijn kop. 

En onderstreept het hoe belangrijk het leven van een mens is. 

Dat alles speelt ook een grote rol bij allerlei ingewikkelde vragen die wij vandaag hebben. 

Bijvoorbeeld rond abortus, euthanasie, orgaandonatie en al dit soort vragen. 

Maar het speelt ook een rol in ons denken over de doodstraf of over onze houding naar vreemdelingen. 

Besef dat tot nu toe in 2019 56.688 mensen hun leven waagden om Europa te bereiken via de Midd. Zee. 

En dat 894 mensen daarbij tot nu toe zijn omgekomen, verdronken in de zee. 

Dat is ook de werkelijkheid waar wij in leven. 

Besef dat in 2018 1829 inwoners van Nederland zelf een einde aan hun leven hebben gemaakt. 

Onder hen 51 jongeren van tussen de 10 en 20 jaar. 

Het zijn, vind ik, verschrikkelijke cijfers. 

En ik wil vanochtend, aan de hand van dit wonderlijke verhaal,  

daarom nog eens de waarde van het leven onderstrepen. 

In de Bijbel is ieder mensenleven kostbaar in Gods ogen. 

Omdat ieder mens beeld en gelijkenis is van God zelf. 

Jezus zelf citeert ons verhaal om te rechtvaardigen dat zijn leerlingen arenplukken op Sjabbat. 

En Jezus heeft in heel zijn leven laten zien hoe waardevol een mensenleven is. 

Ook dat van niet-Joden, ook dat van kinderen en zieke mensen. 

Het is daarom, vind ik, ongelooflijk belangrijk dat we als kerk de deur altijd open hebben. 

Dat de regels en voorschriften zo nodig aan de kant gaan. 

Dat we een thuis willen zijn voor iedereen die hier komt schuilen. 

Wat zongen we het mooi: 

Wie in de schaduw Gods mag wonen 

hoeft niet te vrezen voor de dood. 

Zoek je bij Hem een onderkomen 

dan wordt zijn vrede jou tot brood. 

 

Tja, wat zou jij doen, als er morgenochtend een vreemde in je tuin ligt te slapen? 

Amen. 

 

 

 


