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Preek 19-03-2023; ds. Arlette Brabander 
 
Lezingen: 1 Samuel 16: 1-13 en Johannes 9: 1-13 
 
Broeders en zusters, 
 
In de Koningkerk gaat het vanmorgen over de nieuwe koning. De profeet Samuel heeft verdriet. Zijn 
opvolging is hem niet in zijn koude kleren gaan zitten. Het familiebedrijf profeet & co is op een grote 
deceptie uitgelopen. Eerst had Samuel zijn twee eigen zonen aangewezen als leiders van Israël. Maar 
wat bleek: ze deugden niet. Ze leefden niet zoals hun vader. Ze waren egocentrisch en corrupt.  
De mensen waren toen naar hem toegekomen. Ze hadden hem gezegd: ‘Samuel, we willen dat u voor 
ons een koning uitkiest. Net als bij andere volken.’ Samuel had zijn twijfels bij deze oplossing; er is 
namelijk maar één koning en dat is God. Maar de mensen bleven aandringen.  
 
Toen vroeg hij God om raad en deze zei: ‘Geef ze maar een koning. Want dat verzet, dat is niet tegen 
jou, maar dat is verzet tegen mij. Zij willen niet dat Ik koning over hen ben. En eigenlijk is dat al zo vanaf 
de dag dat Ik hen uit Egypte deed optrekken. Zij gingen andere goden dienen. Mij lieten zij vallen, en 
dat doen zij nu ook met jou. Maar je moet ze wel waarschuwen. Vertel ze welke rechten een machtige 
koning heeft.’ Toen ging Samuel naar de mensen toe die een koning wilden hebben. Hij waarschuwde 
hen: ‘Jullie krijgen je koning. Maar ik waarschuw jullie: een koning zal jullie zonen dwingen om te vech-
ten voor hem. Jullie dochters om voor hem te werken. Hij zal jullie beste akkers, wijngaarden en olijftui-
nen afpakken. Hij zal die allemaal naar eigen inzicht herverdelen.’  
Maar de mensen wilden het niet horen. Ze hielden maar één ding in hun hoofd en dat was een eigen 
koning. Die kregen ze, de eerste koning was Saul. Samuel had hem gezalfd. Saul was een indrukwek-
kende verschijning. Hij was met kop en schouders de mooiste man van Israël. Maar helaas ging het met 
hem mis als koning. Hij heeft niet gedaan wat God van hem wilde. Nu wil God dat Samuel een nieuwe 
koning gaat zalven voor zijn volk. Een die wel luistert naar God. Hij heeft hem al ‘gezien’.  
 
Gemeente, alles is politiek maar politiek is niet alles. Afgelopen woensdag mochten we weer stemmen. 
Ditmaal voor de Provinciale Staten en het Waterschap. Het werd een straffe afrekening voor de zit-
tende politieke partijen en onverwachte winst voor de volledig nieuwe partij Boeren Burger Beweging. 
De onvrede is groot en die kunnen we godzijdank zichtbaar maken via een democratisch proces van 
verkiezing van nieuwe leiders. Daar mogen we dankbaar voor zijn, omdat democratie zeker niet van-
zelfsprekend is en ook altijd weer van binnenuit bedreigd kan worden. Vanmorgen is het ook een poli-
tiek verhaal. Het gaat over het koningschap, over de machtigste leider van het volk. 
 
We lezen nu deze tekst vanmorgen over het begin van het koningschap in Israël. Hiervoor kenden de 
12 Hebreeuwse stammen alleen God als koning en waren onderling verbonden door hun gemeen-
schappelijke geschiedenis en religie. De leiding was in handen geweest van de richters, dat waren cha-
rismatische leiders die de ruzies tussen de stammen dan weer met elkaar oplosten. Maar kennelijk was 
dat leiderschap niet krachtig genoeg om eenheid en verbondenheid te creëren tussen de mensen. Is-
raël wil een koning. Net als de volken om hen heen. En daar gaat de droom van Samuel. De droom van 
een land, van een volk, dat anders is. Geheel anders dan alle andere volkeren: omdat zij God als koning 
beschouwen. Dat zij het aandurven met God, en met alles waar God voor staat. Een wereld waar an-
dere wetten gelden.  
Ja, wie durft dat aan? Wie geeft daar ruimte voor? Of kiezen we toch liever voor het zekere, en voor 
een leider die ons de weg wijst? Is de roep om een ‘sterke leider’ van alle tijden? Ik denk dat we dat 
wel kunnen zeggen. Kennelijk is er iets in de mens dat buigt voor een sterke leider. Er zijn voorbeelden 
te over in de geschiedenis met alle ellende van dien. Leiders die macht hebben over hun volgelingen 
en die macht volledig misbruiken voor eigen gewin. Dat is wat we nu ook zien in Rusland.  
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Waarom deze oorlog? Alle zonen die gedwongen worden om te vechten. Samuel waarschuwde er al 
3000 jaar geleden voor. Maar niet alleen in Rusland. Wij hebben ook China en Noord-Korea. Alle macht 
is in handen van één leider, die alle bezittingen van zijn mensen afpakt om zelf in onmetelijke luxe en 
met militaire macht te leven. Waarom wordt Poetin niet afgezet, waarom grijpt niet iemand anders de 
macht in Noord-Korea? Het antwoord is eenvoudig. We weten allemaal wat dictators doen met hun 
politieke tegenstanders. Ze worden opgepakt, gemarteld, vastgezet. Mensen worden vergiftigd, vallen 
zomaar uit ramen van flatgebouwen. Zelfs als je dat er nog zelf voor over zou hebben, dan pakken ze 
je familie, wordt die gemarteld en in een strafkamp geplaatst. Organisaties zoals Amnesty International 
kunnen je daar ook alles over vertellen.   
 
Zo is ook de profeet Samuel bang. Een nieuwe koning zalven, terwijl de oude nog leeft is een riskante 
bezigheid. Hij is ook zijn leven niet zeker. Daarom verzint God een list voor Samuel. Hij moet een kalfje 
aan zijn hand meenemen om net te doen alsof hij een offer gaat brengen. Iedereen is nu gerust. Hij 
lijkt op vredesmissie te zijn, terwijl hij in het geheim een revolutie moet ontketenen. Samuel komt aan 
bij het huis van Isaï en maakt zich zogenaamd klaar voor het grote offermaal. Dan breekt het moment 
aan, dat de zeven zonen van Isaï arriveren. Samuels oog valt onmiddellijk op de oudste. Hij ziet Eliav 
voorbijkomen en is meteen onder de indruk van zijn uiterlijk. Dit is vast en zeker diegene die de Heer 
wil zalven, denkt hij. Maar Samuel heeft het mis. Hij ziet niet wat God kan zien. God waarschuwt hem: 
de mens kijkt naar het uiterlijk, maar God kijkt naar het hart. Daarom heeft Samuel een teken van God 
nodig om te zien wie de nieuwe koning is. 
 
Zo gaan zeven zonen van Isaï aan hem voorbij. Maar God heeft geen enkel teken gegeven. Zijn dit alle 
zonen? Nee, er is er nog een, de jongste, die is herder van de schapen. Breng hem maar, zegt Samuel. 
En als die jongen komt, volgt deze beschrijving. Hier zit een diepere laag onder de beschrijving van het 
uiterlijk. Hij is ‘rossig’. Het Hebreeuwse woord voor ‘rood zijn’ is ‘adam’. De eerste mens die geschapen 
is uit de ‘Adama’, de vruchtbare rode aarde in Palestina. Zo ligt er een verband tussen de eerste mens 
die God gemaakt heeft en deze jongen. En dat je kunt ‘zien’ dat deze jongen ‘tof’ is. Dat betekent dat 
hij niet alleen een prettig uiterlijk heeft, maar dat wil zeggen dat hij eerlijk en oprecht en goed in de 
omgang is. En dat ogen die omkijken naar het welzijn van mensen per definitie mooi zijn. Dan zegt God: 
Deze is het, zalf hem. En zo zalft Samuel David, de jonge herder, die de nieuwe koning wordt. Hij zal 
voorlopig zich voorbereiden op zijn taak door zijn schapen te hoeden.  
 
Gemeente, wat wil deze tekst ons nu vertellen? Volgens mij draait alles hier om het woord ‘zien’. God 
waarschuwt de mens: jullie kijken niet op de goede manier naar een leider. Jullie laten je verblinden 
door aanzien en uiterlijk. Maar Ik kijk naar het hart dat iemand heeft. Het lijkt zo een open deur. Maar 
hoe vaak gaan weldenkende mensen daar mee de mist in. Zo is het in de VS een paar jaar geleden 
onder president Trump ook bijna helemaal misgegaan. Mensen die onder de indruk raakten van zijn 
sterke taal, zijn opzwepende speeches, de glitter en glamour en rijkdom die hij allemaal tentoon-
spreidde tijdens de vier jaar van zijn presidentschap. Een democratie waar opeens mensen extreme 
loyaliteit vertoonden aan een leider die lak had aan wetten en regels. Die golden niet voor hem. Ook 
toen hij leugens ging verspreiden over de verkiezingen. Mensen vergaten gewoon alle morele regels. 
Liegen was geoorloofd want het diende een hoger doel van absolute loyaliteit aan de leider. Een leider 
die zich steeds meer gedroeg als een absoluut leider. En dat in een land als Amerika, dat als lichtend 
voorbeeld van democratie in de wereld gold.  
 
Wij zijn blind als mensen. Wij kunnen het niet goed zien. Dat is iets wat wij moeten beseffen. Wat er in 
de VS is gebeurd kan ook in Nederland gebeuren. Wij denken dat wij de zin en de bedoeling van wat er 
gebeurt in de wereld kunnen begrijpen, maar dat is een illusie. De zin en bedoeling van wat er gebeurt 
in de wereld is verborgen voor ons. Wel is ons geopenbaard wat goed is, de soevereine eis van het 
goede, dat in de wereld heeft te gelden. Wij hebben het Woord van God ontvangen als morele gids. 
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Dat is het profetisch woord dat klinkt in onze wereld. Het Woord dat opgetekend is in de Bijbel en 
samengevat wordt door de profeet Micha: ‘Er is jou, mens, gezegd wat goed is, je weet wat de Heer 
van je wil: niets anders dan recht te doen, trouw te zijn en nederig de weg te gaan van je God.’ God wil 
dat we zijn geboden niet uit het oog verliezen. Aan zijn geboden kunnen wij een koning toetsen. 
 
Maar in de diepste kern gaat erom dat wij ‘zien’ dat God de enige ware koning is in deze wereld. Aan 
Hem zullen we uiteindelijk onze laatste verantwoording moeten afleggen, we zullen ons moeten hou-
den aan zijn wetten. Maar dat stuit op weerstand, ook bij onszelf. Dat brengt ons ook bij onze passage 
uit het Johannes evangelie. Daar gaat het over een blinde man, maar die blinde man staat symbool 
voor ons allemaal. Wij zijn die blinde man. Wij zijn die blinde bedelaar. Blind vanaf onze geboorte. We 
hebben iemand nodig die ons de ogen opent. Iemand die ons op een andere manier leert kijken. Ie-
mand die ons leert kijken naar het hart van mensen. Niet naar alles wat ons daarvan afleidt.  
Zo geneest Jezus ons. Door onze ogen te vernieuwen door deze opnieuw te boetseren met een handje 
aarde en water. Vervolgens zendt hij ons naar de bron, het water van Siloam, voor een levend hart en 
nieuwe ogen. Zodat wij gaan ‘zien’ wie hij werkelijk is: onze nieuwe koning. 
 
Lof zij u Christus in eeuwigheid, Amen. 


