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Verkondiging zondag 27 november 2022 De Schutse, Uithoorn  
 
ds. Sibilla Verhagen 
 
Lezingen: 2 Samuël 11 en Matteüs 21 vers 1-13 

 
 
 
Geliefde van onze Heer Jezus Christus, 
 
Van de week hoorden we ervan: 
Op de top van je kunnen. Je hebt succes. Je bent een kijkcijfercanon. Kortom: je maakt echt hele 
goede televisie, miljoenen mensen vinden dat. En jij als presentator bent de spil, de aanjager, de 
grote voorman, jij bent dat programma. Je levert een prestatie van formaat, je bent topsport aan het 
bedrijven. En ja, dat je dan je naar je medewerkers uitvalt, dat hoort erbij. De spanning moet er 
ergens uit. Dat begrijpen we wel. Dat de boog niet altijd strak gespannen kan zijn. Dat je niet én voor 
én achter de schermen aimabel kan zijn. Je bent tenslotte een topprestatie aan het leveren.  
 
In ons bijbelverhaal van vandaag is er ook een man, een mens op de top van zijn succes. David is de 
onbetwiste koning van Israël. Er bestaat geen enkele twijfel meer over zijn positie. De onzekere 
aanloop van zijn koningschap waarin eerst Saul nog koning is, die aanloop is achter de rug. Saul en 
zijn zoon Jonathan zijn dood. David is tot koning gezalfd en zetelt in hoofdstad Jeruzalem. En daar 
hoort de verdediging van je land bij en dat je laat zien aan de vijandige buren dat je sterk bent. 
Koninklijk stuurt David op afstand de oorlog tegen de Ammonieten aan, Rabba was hun hoofdstad. 
En hij hoeft zelf niet meer ten strijde te trekken zoals vroeger, nu laat hij het over aan 
legeraanvoerder Joab.  
Maar het is natuurlijk wel topsport, he, wat David bedrijft. Het geeft natuurlijk veel spanning op die 
hoogste positie in het land. Dus ja, dat die spanning er ergens uit moet. Dat je ergens je zinnen moet 
verzetten, dat hij een scheve schaats rijdt, tja, kunnen we inkomen, toch? 
 
Neehee, toch niet, niet in dít verhaal. In dit Bijbelverhaal uit 2 Samuël is er geen enkele cover-up voor 
David, er is geen enkel begrip. Onverbloemd en uitgebreid wordt Davids wangedrag beschreven. En 
David wordt expliciet veroordeeld voor zijn immorele gedrag: ‘In de ogen van de HEER was het wel 
degelijk slecht wat David had gedaan.’. En in het hoofdstuk erna wordt dat oordeel uitgewerkt. De 
koning van Israël staat niet boven de wet, hoe glansrijk zijn positie ook is en hoeveel goeds hij ook 
gedaan heeft. David, die een man is naar Gods hart en dat ook blijft, heeft geen privileges bij God als 
het om het kwaad gaat. Net als elke sterveling wordt hij door God onverbloemd gezien en 
beoordeeld. David is ondubbelzinnig een bedrieger en een moordenaar.   
 
Ook Jezus is iemand die onverbloemd het kwade aan de kaak stelt, tegen de stroom in. Populair is hij 
als hij Jeruzalem binnenrijdt. Hij wordt bejubeld van alle kanten. Maar hij gaat niet voor de 
populariteitprijs. hij had zo makkelijk kunnen blijven wuiven vanaf zijn koninklijke rijdier. Het was zo 
verleidelijk geweest om domweg mee te deinen in het succes dat hij opzoekt en hem overkomt, om 
nog een keer applaus te vragen. Hij had als een vlogger naar de gunst van zijn publiek kunnen dingen. 
Maar hij doet het niet. Hij mag zichzelf dan bestempelen als zachtmoedig, maar die zachtmoedigheid 
blijkt niet te gelden voor het kwaad dat Jezus aantreft op het tempelplein. Kwaad heeft kennelijk iets 
anders nodig; onverbloemd stelt Jezus het kwaad aan de orde en gaat hij tekeer op het tempelplein.  
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Ik kan wel genieten van die zo enorm aardse verhalen die er in de Bijbel staan. Er staan ook veel 
minder aardse dingen in de Bijbel, ik weet het. En dat is op z’n tijd ook wel weer fijn en heilzaam. 
Maar vandaag is dat kwaad en dat goed zo heel reëel in elkaar verweven. Het is net als in dat 
modderige bestaan van ons van alle dag waar kwaad en goed ook voortdurend aanwezig zijn. En het 
is in die aardse Bijbelverhalen dat God blijkt te werken. God staat niet los van die werkelijkheid. Maar 
God werkt door en in en om dat kwaad, en ook goed, heen. God kijkt niet weg, God is niet te 
verheven, maar het is face reality, zijn aangezicht doet de Eeuwige lichten over óns bestaan.  
 
Dit zie je ook in het geboorteverhaal van Jezus. Dat Jezus, Gods zoon in ons aardse bestaan ter 
wereld kwam, was een overwinning, een teken van Gods heil. Maar dat dit door kwaad heen ging, 
wordt niet verzwegen. Matteüs 1 begint met de geslachtlijn van Jezus die geboren wordt. En door die 
geslachtslijn kwamen we vandaag uit bij Batseba. Maar in die geslachtslijn wordt ze geen Batseba 
genoemd. Nee, er staat in Matteüs: ‘David verwekte Salomo, bij de vrouw van Uria’. Onverbloemd 
blijft die referentie aan kwade overspel en de moord staan; de vrouw van Uria, dus niet zijn eigen 
vrouw. Maar die verwekking van Salomo gebeurde na de dood van Uria. Salomo was niet de zoon 
van het overspel. Want dat kind stierf als straf. Salomo werd pas daarna verwekt toen Batseba strikt 
gesproken de vrouw van Uria niet meer was. Dus extra opvallend dat Uria’s naam daar staan. Dat 
gedane kwaad wordt niet verzwegen maar blijft genoemd bij dat zo heel goede, dat heil, dat met 
Jezus’ geboorte is gekomen.  
 
‘David verwekte Salomo, bij de vrouw van Uria.’ Het is niet alleen een referentie aan het overspel en 
de moord dat in de geslachtslijn klinkt. Je kan er ook een referentie aan het goede in horen. Uria’s 
naam klinkt hier in Matteüs nog steeds. En daarin klinkt dat hele verhaal uit de Oude Testament dat 
we lazen mee. Dat verhaal waarin dat goede gedrag van die Hetiet Uria, een buitenlander dus, als 
een paal boven water staat. ‘David verwekte Salomo bij de vrouw van Uria.’ Het is bijna alsof Jezus 
ook Uria’s zoon is. Het is alsnog een eerbetoon, een postuum eerbetoon aan die rechtschapen man 
die zijn goede gedrag - zelfs als hij dronken is gedraagt hij zich volgens zijn loyale soldatenprincipes – 
het is een postuum eerbetoon aan die rechtschapen man die zijn leven zo oneerlijk en oneervol 
moest bekopen met de dood. Zijn rechtschapenheid en het kwaad hem aangedaan was en wordt 
gezien en wij zien het nog steeds. 
 
In onze verhalen van vandaag wordt ons een God en een Jezus voorgeschoteld die het kwaad ziet. 
God vergeeft David wel, blijkt in het hoofdstuk erna. Maar die vergeving bestaat eruit dat David zelf 
niet sterft, meer niet. Daarnaast blijft het kwaad doorwerken in Davids leven want vanaf dat moment 
wordt zijn koningschap weer een betwist koningschap, en wel door zijn eigen kinderen, het is einde 
hoogtepunt voor David. Dat kwaad, ook al is er vergeving, is een ernstig iets. Kwaad blijft niet zonder 
gevolgen, kwaad wordt door God niet weggetoverd, ook al ben je mens naar Gods hart, ook al krijg je 
vergeving. Het is daarbij wel zo dat, ondanks dat kwaad, dat God verder werkt in die wereld. Ook 
door Davids geslachtslijn en die van Batseba: uiteindelijk is daar Jezus, een koning, een redder, zoals 
er nooit een geweest is. Als je kijkt naar het kwaad heeft dat kwaad nooit het laatste woord. Er is 
altijd meer dan dat. En dat meer hoeft niet van ons alleen te komen, daar is ook een God. 
 
Geliefden, God heeft mensen, heeft ons lief met alles wat er aan onze kleeft. Het doet zijn aangezicht 
lichten over óns bestaan, een bestaan met kwaad en goed. Als God ons, met ons kwaad, toch blijft 
aanzien, dan hebben we geen enkele cover up nodig. In die liefde kunnen we moedig zijn. Moed om 
met eenzelfde houding als de verhalen van vandaag, goed en kwaad aan de orde te stellen. En de 
meeste moed hebben we dan nodig bij het kwaad dat onszelf treft. Kwaad dat we zelf aanrichten. En 
soms ook om het kwaad te zien dat ons is aangedaan. Vaak heb je daar wel hulp van een ander mens 
bij nodig. Anderen om jezelf eerlijk te kunnen zien, anderen om je zelf bij te kunnen uitspreken. 
Anderen die op die manier iets van de liefde van God voor je tastbaar maken. Anderen die blijven 
staan bij het goede én bij het kwade van je.  
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Ik denk dat het een heilzame weg is als we het kwade niet vergeten maar er iets mee doen en het 
onverbloemd blijven erkennen. En dat we wellicht gewond, wellicht als een genezend litteken het 
met ons mee kunnen dragen. Net zoals Jezus na zijn opstanding. Zijn opstanding was een teken van 
overwinning op de dood, overwinning op het kwaad. Die opgestane Jezus leefde wonderlijk en 
wenste vrede. Maar in dat opgestane lichaam waren de sporen van het kwaad niet uitgewist. Dat 
lichaam droeg de tekenen van het kwaad hem aangedaan, er zaten gaten in zijn opgestane lijf.   
 
Geliefden, wij mogen bestaan in de liefde van God. We hebben geen cover up nodig. Want in die 
liefde van God kunnen kwaad en goed er onverbloemd zijn. 
 
Amen  
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