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Lezing Oude Testament: 1 Samuel 17: 17 t/m 31 (NBV)  
Lezing Nieuwe Testament: Matteüs 6: 25 t/m 34 (NBV) 
 
Gemeente van Onze Heer Jezus Christus, 
  
Dagelijks wordt ons nieuws bepaald door winnen of verliezen.  
De winst van terugveroverd Oekraïens grondgebied, het verlies van mensenlevens door de 
gebroken brug in India en de Halloweenviering in Zuid-Korea, de winst van Max Verstappen, het 
verlies aan mensenlevens voor het aanstaande Wereldkampioenschap voetbal in Qatar, de winst 
van Lula en het verlies van Bolsonaro in Brazilië, de winnaars en verliezers in de komende 
Amerikaanse verkiezingen, de verliezen door klimaatverandering, de economische winst van 
vervuilende bedrijven, het koopkrachtverlies door de hoge energierekening en de hoge inflatie … 
 
Daarnaast ook zo veel verlies wereldwijd waar weinig aandacht voor is.  
De doden door luchtverontreiniging, door vervuild drinkwater, door geweld, door vluchtelingen on-
derweg naar Europa, door onvoldoende medische zorg, door honger en door het leven niet meer 
aankunnen. 
   
Soms is het met ‘Winnen of verliezen’ als in het lied van de Zweedse popgroep ABBA: ‘The winner 
takes it all’: de winnaar krijgt alles en de nummer twee niets. Soms is zilver winnen vol vreugde. 
Vaker betekent zilver: goud verliezen. Hoe hoog is vaak de prijs, die topsporters voor hun succes 
moeten betalen en welke winst kan dat compenseren?  
 
In het verhaal van David en Goliath lijkt het simpel: David is de winnaar en krijgt de dochter van 
koning Saul tot bruid, zonder haar inspraak, dat telde niet in die tijd. Goliath is de verliezer en verliest 
zijn leven. 
In de vele oorlogen, die de Israëlieten en Filistijnen met elkaar voeren, winnen deze keer de Isra-
elieten door David, of beter: door God, die David als Zijn instrument gebruikt.  
 
Het verhaal van David en Goliath gaat ook over David en Eliab, Davids oudste broer. Een voorbeeld 
uit het Oude Testament dat vele eersten, de laatsten zullen zijn. 
Eliab is als eerstgeborene - volgens de cultuur van toen - leider van de familie, na zijn vader. Als God 
zijn profeet Samuel naar vader Isaï zendt om onder zijn zonen een nieuwe koning van Israël te zal-
ven, dan denkt Samuel dat Eliab, met zijn indrukwekkende gestalte, de nieuwe koning van Israël zal 
worden. Maar nee, God kiest David uit, de jongste zoon, zonder indrukwekkende gestalte. God legt 
het uit aan Samuel: ‘Je moet niet naar het uiterlijk kijken, maar naar het hart’. 
 
Als we Eliab tegen David horen praten in het Eikendal, dan kun je inderdaad twijfel hebben bij het 
hart, de ware aard, van Eliab. 
Maar let op! Eliab voelt zich door God afgewezen om koning te worden. God houdt zich niet aan de 
traditie van Zijn volk. Eliab en zijn broers moesten - omdat hun vader daar te oud voor was - wel 
naar de oorlog, maar David niet. 
Eliab en zijn broers zijn al ruim een maand van huis. Al veertig dagen horen ze twee keer per dag de 
beledigingen van Goliath. Ze vervelen zich waarschijnlijk te pletter. Ze zijn afhankelijk van eten, dat 
hun vader hen laat brengen. Zo ging dat in die tijd: niets geen catering. 
 
En dan komt die jongste broer David. Gods lieveling, immers God heeft Samuel David tot koning 
laten zalven. Misschien ook wel hun vaders lieveling, zijn jongste. 



Ik denk aan het verhaal van Jozef, die ook door zijn vader naar zijn oudere broers is gezonden om te 
horen hoe het hen gaat. Misschien denkt Eliab wel:  
‘Die David heeft het maar goed: goed eten en drinken bij zijn vader; overdag rustig buiten bij de 
geiten en de schapen en af en toe even in actie komen. En daarnaast heeft David ook nog eens de 
luxe aan het hof van koning Saul, die zeer tevreden over David is’. 
 
Eliab is in het gelegenheidsleger van Saul maar één van de velen, en hij is net zo bang als de anderen 
voor Goliath. Waarschijnlijk kent koning Saul Eliab niet eens en dat terwijl Eliab de indrukwekkende 
oudste zoon van Isaï is. Eliab zou op afstand moeten winnen van zijn kleine broertje David, maar hij 
lijkt op alle punten te verliezen. David gaat zelfs bij andere soldaten dezelfde vraag stellen, waarvan 
hij het antwoord al weet, alsof het allemaal al niet erg genoeg is. 
 
Naast het verhaal van David en Eliab, horen we ook het verhaal van David en Saul. Saul wordt met 
zijn leger al veertig dagen gekweld door Goliath. Dat is niet goed voor Saul’s imago bij zijn leger en 
zijn volk: Saul als looser. Saul zijn humeur zal beneden alle peil zijn. 
De mannen van Saul doen volgens de Joodse wet netjes het ochtend- en het avondoffer, maar ze 
lijken er niet meer in te geloven. Zou Saul zelf tot God bidden? Gelooft Saul werkelijk dat voor God 
niets onmogelijk is? Saul kent toch heel Gods reis met het volk Israël? 
Voelt Saul dat hij door God gezalfd is en nog wel als eerste koning van Israël? Of hebben de Filistijnen 
eigenlijk al lang geleden van Saul gewonnen, omdat Saul zijn geloof is kwijt geraakt? 
 
Saul kan niet eens dankbaar zijn, als hij hoort dat David wil proberen Goliath te verslaan. Zo opge-
sloten zit Saul in zijn idee dat bevrijding van Goliath niet mogelijk is. 
Zo opgesloten zit Saul in zijn eigen wereld. Zo ver heeft Saul zich buiten Gods wereld geplaatst. 
 
Saul gaat David uitleggen, waarom David menselijkerwijs niet kan winnen. David reageert door zijn 
kwaliteiten te benoemen. 
David heeft ervaring in het zorgen voor schapen en geiten en David heeft bewezen, dat hij een kudde 
kan beschermen tegen aanvallen van wilde dieren. 
Met dat CV – om het zo maar te noemen – kan David de kudde van God beschermen tegen Goliath, 
het wilde dier van de Filistijnen.  
David gebruikt geloofstaal en noemt het leger van Saul: ‘Het leger van de Levende Heer’ en David 
noemt Goliath: ‘Die onbesnedene, die heiden’. Ook getuigt David bij Saul, dat hij in gevecht met 
beren en leeuwen, de hulp van de Heer heeft ervaren. 
 
Dan accepteert Saul het aanbod van David en gebruikt ook geloofstaal: 
‘Ga dan maar, de Heer zal je helpen.’ Maar dat geloof lijkt bij Saul niet verinnerlijkt. Want in plaats 
van op de hulp van de Heer te vertrouwen, biedt Saul David zijn eigen wapenuitrusting aan. 
Dit zijn de wereldlijke wapens, die Saul al zo lang tot verliezer maken. Het zijn de wapens van een 
kleine imitatie Goliath, die het altijd verliest van de echte Goliath.    
 
David slaat het aanbod van Saul niet direct af. Misschien uit beleefdheid of omdat het bij Saul – en 
velen van ons – beter werkt om het met eigen ogen te zien, dan het te horen vertellen. 
 
Om van Goliath te winnen moet David trouw zijn aan zichzelf en geen namaak Saul of Goliath wor-
den. Om van Goliath te winnen is het voor David genoeg om op zijn eigen kwaliteiten als herder te 
vertrouwen én op God. 
 
In de Bijbel staat winnen en verliezen in een heel ander licht, namelijk in Gods licht. Jezus werkt dat 
op zijn eigen manier uit: ‘Ga niet voor de winst, maar zoek eerst het Koninkrijk van God en zijn 
gerechtigheid’.  



Als je echt vertrouwt op jezelf en op God, dan is er veel mogelijk; wonderbaarlijk veel.  
Daarom: laat je niet laat imponeren of bang maken door een ander! Ook als die uit je eigen omge-
ving komt. Ook als die een indrukwekkende uiterlijk heeft, zoals Eliab of Goliath. Ook als die uit een 
andere cultuur of volk komt, zoals de Filistijn Goliath. Ook als die een hogere status heeft, zoals 
koning Saul of oudste broer Eliab. 
 
Op God en op jezelf vertrouwen. Dan doen lengte of kracht er niet toe. Dan doet het er niet toe of 
je de oudste bent in het gezin of de jongste. Dan doet het er niet toe, waar je geboren bent of hoe 
je achternaam klinkt. Dat mogen we leren uit het verhaal van David en Goliath. 
 
Wij hebben de taak te zorgen dat de aarde een beetje meer gaat lijken op Gods wereld. Niet door 
een mini Goliath te willen worden, of een mini Saul of een mini Eliab. Maar door onszelf te zijn en 
uit te gaan van onze eigen talenten, ook al zijn die niet zo spectaculair als een indrukwekkend uiter-
lijk of een groot zwaard. 
We kunnen de wereld al een beetje beter maken door niet mee te doen met seksistische of racisti-
sche opmerkingen en niet te lachen om misplaatste grappen. 
 
We kunnen allemaal winnen, als we denken in mensen in plaats van in winnaars en verliezers en als 
we ons niet boven andere mensen of onze medeschepselen plaatsen.   
Vandaag kunnen we dat gemeenschappelijke aan den lijve ervaren met het brood en de wijn van 
het Koninkrijk van God. Dat brood en die wijn helpen ons om op aarde het Koninkrijk van God wat 
dichterbij te brengen. 
Door verder te kijken dan het oog ziet en ons in te spannen om het ongezegde te horen. Wij delen 
brood en wijn ter gedachtenis aan het verlies van Jezus’ aardse leven en wij danken voor de winst 
van het eeuwig leven.  
 
Amen 
 
 


