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Beste mensen, 

Dat Lineke en ik de slogan ‘Geweld eindigt waar liefde begint’ voor deze zondag als thema 

gekozen hebben, hoeft niet te verbazen als we de Bijbelverhalen van vandaag onder de loep 

nemen.  

In de lezing uit het Eerste boek Samuël horen we over koning Saul die aanvankelijk een 

charismatisch leider is, maar zich in de loop van de tijd steeds meer gaat gedragen als een 

autoritaire koning, die zich alleen bekommert om zijn eigen macht en glorie. Hij vreest God 

noch gebod en Samuël laat hem weten dat de Heer hem verworpen heeft en uitziet naar een 

andere koning. Die andere koning is David, hij is door God uitverkoren om de opvolger van 

Saul te worden. Saul stelt alles in het werk om hem uit de weg te ruimen, maar David weet 

te ontsnappen door de woestijn in te vluchten. En dan zitten we in het verhaal op het punt 

waar de lezing van vandaag begint. Met drieduizend soldaten is Saul naar David op zoek. 

Maar David weet in de donkere nacht toch bij de slapende Saul te komen. Hij kan zich van 

Saul ontdoen, maar hij is hem genadig. Hij had hem kunnen doden, maar hij is barmhartig. In 

het laatste vers zegt David: “Ik heb de hand niet willen slaan aan zijn gezalfde”. Saul was 

immers nog steeds de koning van de Israëlieten, en als zodanig de gezalfde van God. Hij 

wilde zich het koningschap niet met geweld toe-eigenen.    

In de Evangelielezing van vandaag is het Jezus die oproept om barmhartig te zijn. Maar hij 

gaat eigenlijk nog veel verder als hij zegt: “Bemint uw vijanden, doet wél aan die u haten, 

zegent hen die u vervloeken en bidt voor hen die u mishandelen.” Het is nogal wat, wat 

Jezus hier van ons vraagt. Barmhartig zijn, iemand die je vijand is, níet doden, is iets wat ik 

me voor kan stellen, maar ‘bemint uw vijand’ of ‘heb uw vijand lief’, is een opdracht die ik als 

een erg moeilijke en bijna onmogelijke ervaar. Je vijand vergeven is al lastig, maar, soms met 

enige moeite, lukt me dat wel. Je vijand liefhebben gaat veel verder dan vergeven.  

Hoe is dat voor jullie? Probeer je eens in te denken: kun je houden van iemand die je heeft 
bedrogen of bestolen, belasterd of geslagen?  Of, zoals in het verhaal over David en Saul, kun 
je houden van iemand die jou haat en jou wil doden?    
 
David kon dit opbrengen voor Saul, ook al waren ze vijanden en concurrenten van elkaar; hij 

toonde zich grootmoedig en vergevingsgezind. Hij had zijn vijand lief en misbruikte zijn 

macht niet. In de lezing van vandaag is de reactie van Saul jammer genoeg niet opgenomen. 

Er zijn in deze verbrokkelde versie her en der wat verzen overgeslagen. En in die verzen 

kunnen we lezen dat Saul door de houding van David tot tranen toe wordt bewogen. Hij 

komt tot inkeer en noemt David ‘mijn zoon’. Het Eerste boek van Samuël eindigt met de 

dood van Saul. David wordt de nieuwe koning.   

Wie of wat kan ons helpen om barmhartig te zijn?  

Met Gods hulp kunnen we een heel eind komen. Bedenk dat God niet alleen barmhártig is 

voor jou, Hij schenkt je ook Zijn geest. Op die manier kun je komen tot zachtmoedigheid, 

liefde en mededogen. Letterlijk betekent barmhartigheid: door ontferming bewogen zijn. 

Dat kan ons op het spoor zetten van Jezus. “Zijn Woord is dichtbij, in uw mond, in uw hart; 



gij kunt het volbrengen”, die regels uit het Bijbelboek Deuteronomium zingen we hier in 

deze kerk regelmatig in een lied van Huub Oosterhuis.   

De vraag die de beide lezingen van vandaag aan ons stellen, is: zet Zijn geest, Zijn woord en 

Zijn barmhartigheid ook ons in beweging? Kunnen wij de liefde van God vertalen naar liefde 

voor de ander, ook als die je vijand is?   

Kwaad met kwaad vergelden lost niets op. Integendeel. Haatzuchtig zijn en wraak nemen 

roept bij de ander meestal alleen nog méér vijandschap op. Liefde en barmhartigheid tonen 

daarentegen roept vriendschap en liefde op. Mijn ervaring is dat je van mensen meestal 

terugkrijgt wat je erin stopt. Als jij aardig bent voor de ander, is de ander aardig voor jou; als 

jij je openstelt voor de ander, stelt de ander zich open voor jou. Je vijand beminnen betekent 

niet dat Jezus ons tot bepaalde innerlijke gevoelens verplicht, maar wél vraagt hij daden van 

ons, in zijn Geest en in de lijn van zijn boodschap: iemand niet met gelijke munt betalen 

maar open en positief tegemoet treden; zelfs kritisch zijn kan dan, als je ervoor zorgt dat je 

woorden niet veroordelend zijn, maar opbouwend en gericht op herstel van de relatie. Dan 

zul je ervaren dat ‘geweld eindigt waar liefde begint’.  

Moge het zo zijn.  

 


