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Preek over 1 Samuel 24 – Ik krijg
je nog wel… OF ZOU JIJ HET ANDERS
DOEN?
1. Heb jij wel eens ruzie met iemand? Tim wel. Nico zit bij
hem op school. [dia 1] Hij zit twee groepen hoger. Altijd zit
Nico te pesten. Wat een irritant joch. Wat een opschepper, met
z’n dure kleren en z’n dure fiets. Altijd zoekt ‘ie ruzie met
Tim en zijn vrienden. Je in de modder duwen. De voetbal
afpakken. Door een knikkerspel heen rennen.
Woest is Tim soms. ‘Ik krijg je nog wel!’
Dan lacht Nico. ‘Jij, ukkie?’ Want ja, Nico is groter en
sterker. Tim kan niet tegen hem op, ook niet als hij met z’n
vrienden is.
En dan op een donderdagmiddag… Tim loopt met z’n vrienden naar
het fietsenhok. Bijna iedereen is weg. Hun fietsen staan er
nog. En de fiets van Nico. ‘Hé Tim, zie je dat?’ zeggen z’n
vrienden. ‘Wat?’ ‘Die fiets. Het is de fiets van Nico!’´Trap
´m kapot. Die spaken kunnen stuk. We gooien z´n ventieltjes
weg. Nu kunnen we hem terugpakken!’
Wraak!
Nu heb je ‘m te pakken!
Nemen jullie wel eens wraak?
Nee?
Of toch wel?

Nou, volgens mij weten zelfs de kleine kinderen wel wat wraak
is.
Wie weet er een voorbeeld?
Wraak!
Nu pak ik je terug!
Wat zou David hebben gedacht?
Saul is echt irritant. [dia 2]
Een slechte koning.
En David zal de nieuwe koning worden.
Daarom wil Saul David dood maken.
Hij blijft maar achter David aan zitten.
Levensgevaarlijk!
Hij is weer in de buurt!
David verstopt zich met z’n mannen in een spelonk. [dia 3]En
precies in die spelonk gaat Saul naar binnen. Hij moet naar de
WC.
Ze zien dat hij gaat zitten. Moet je zien, wat een koning! Een
koning op de WC!
He, David! [dia 4]
Nu kun je hem pakken. Dit is een kans die God geeft!
God heeft gezegd dat jij koning wordt!
God wil dat je Saul dood maakt!
Ze stoken ‘m op.
Kom op David, je kunt het. Pak ‘m!

God geeft je deze kans!
Wat zou jij doen?
Neem ‘m te grazen!
Wraak! God wil het!
Wat doet David? Hij sluipt zachtjes naar voren. Saul moet
natuurlijk niks horen.
En dan – een mes tussen z’n ribben!
Yes! Wraak!
Saul is dood.
Nu kun je koning worden, David!
Zo wil God het!
2. Hè? Wat doet David nu? [dia 5]
Hij snijdt alleen een stuk van de jas van Saul af!
En dan komt hij weer terug.
He, David, wat doe je nu?
Als jij het niet doet, dan doe ik het!
Ben je gek geworden?
Er wil al iemand naar voren gaan.
Ho! [dia 6] Stop!
David gaat er voor staan.
Hij is de koning van God.
Dit is geen kans van God.
Dit is een verleiding van de duivel!

God wil dit niet.
Wij mogen Gods koning niet dood maken!
Even voor de grote mensen: zie je dat?
Zou dat jou kunnen overkomen: je krijgt een kans en je denkt:
dit moet wel zo geleid zijn. Dit is zo bijzonder! En dat je je
vergist?
Wat is het echt? Leiding van God of een verzoeking van de
duivel?
Soms gaan mensen vreemd. En ze praten het op deze manier goed:
Het was zo bijzonder hoe we elkaar ontmoetten. Het was echte
geestverwantschap. Hier kan God toch niet tegen zijn?
Pas op!
Het kan lijken of iets door God geleid is.
Maar het is een verleiding van de duivel.
David neemt dus geen wraak.
Moet je je voorstellen. Zijn vrienden zitten ‘m op te stoken.
Hij gaat er naar toe. Hij heeft een zwaard. Hij is boos op
Saul. Hij kan het doen. Het kan!
Maar hij beheerst zichzelf. Hij doet het niet.
Jezelf beheersen.
Je bent zo boos op iemand.
Je wilt hem wel een keiharde klap geven.
Hier!
Maar je houdt je in.
Vinden jullie dat moeilijk? Jezelf beheersen?

Dat je geen keiharde klap geeft, of aan iemands haren trekt,
of knijpt, als je boos bent?
Of dat je niet iemand gaat uitschelden?
Dat is soms best lastig, of niet?
Wanneer vinden jullie het lastig?
Denk je dat het voor David lastig was?
Ja, natuurlijk was het lastig.
Maar waarom doet David het niet?
Lees maar wat David zegt: ik mag Gods koning niet doden.
Davod weet wat God zegt – en David is gehoorzaam aan God.
God heeft Saul koning gemaakt – dus moet David van die koning
af blijven.
Zelfs al is het een slechte koning.
David, beheers jezelf!
En dat doet David.
[dia 7 – zwart scherm] Zo kan het ook thuis zijn. Je bent heel
boos op je vader. Misschien vind je hem wel oneerlijk. Je kunt
gaan schelden. ‘Je bent een stomme papa!’
Maar God heeft jou je papa, je heit, gegeven.
Hij blijft je papa, ook als hij een slechte papa is.
Kom op, beheers jezelf!
Zo kan het op school gaan. Tim was heel boos op Nico, weet je
nog? Nico was zo irritant. Misschien denkt Tim wel: hij
verdient het dat we zijn fiets in elkaar schoppen. En nu kan
het mooi. Niemand ziet het.

Maar God heeft Tim gemaakt. En God heeft Nico gemaakt.
Pesten is niet goed. Iemand terugpakken en wraak nemen ook
niet.
Kom op Tim,

beheers jezelf!

3. Als je jezelf beheerst, ben je dan een watje?
Als Tim zich niet op laat stoken, als hij niet de fiets van
Nico in elkaar trapt?
Is hij dan een lafaard?
Misschien zeggen z’n vrienden dat wel.
Ze zeiden het vast ook tegen David. Lafaard! Je durft gewoon
niet.
Het staat er toch ook, dat Davids hart bonsde? Is hij bang?
David is niet bang. Hij weet dat hij Saul niet dood mag maken.
Daarom doet hij het niet.
Bang is hij niet.
Want als Saul weg is, loopt hij naar buiten. [Dia 8]
Alleen, naar Saul. Naar die 3000 sterke soldaten.
‘Mijn Heer, mijn koning!’ roept hij.
Wat zal er nu gebeuren? Pakken ze hem nu?
Saul blijft staan. Kijkt om.
David gaat naar hem toe.
Valt op zijn knieën. Zie je wel? [dia 9]
Hij zegt: Waarom luistert u naar mensen die over mij liegen?
Ze zeggen dat ik u wil doden. Dat wil ik helemaal niet!

Kijk maar – hier is de hoek van uw jas. Ik kon u dood maken,
mijn vader. Maar ik heb het niet gedaan!
Waarom wilt u mij dood maken?
David is niet laf of bang. David is juist heel dapper en
sterk.
Hij durft bij al die soldaten gewoon naar Saul toe te lopen.
Hij vraagt gewoon: waarom wilt u mij pakken? Waarom bent u
oneerlijk? Ik heb toch helemaal niets gedaan! Ik ben juist
eerlijk. Ik wil u niet doden!
Ik hoorde pas een verhaal over een meisje die op kinderclub
kwam. Ze kreeg aan het eind twee snoepjes mee. Een voor
zichzelf, een voor iemand met wie ze altijd ruzie had. Eerst
durfde ze het snoepje niet te geven. Toen deed ze het toch.
Dat andere meisje wilde het snoepje niet. Wij hebben altijd
ruzie! Het is vast een gemeen grapje.
Nee, zei ze. Ik meen het echt. En ze gaf het snoepje toch.
Probeer het ook maar eens zo!
Dan ben je niet laf. Dan ben je juist heel sterk!
Weet je wat David ook zegt? God weet dat ik gelijk heb! [dia
11]
Misschien word jij ook wel gepest.
Krijg jij geen gelijk, en heb je wel gelijk! Je weet het
zeker.
Onthoud dan maar: God is er ook. En God weet wie gelijk heeft.
Je mag bidden – zelf, of met je mama en papa. Here Jezus, u
weet dat ik gepest wordt. U weet dat ik gelijk heb. U weet
ervan. Wilt u voor mij zorgen?

Doe het maar!
Misschien word je dan wel rustig. Of gaat het daarna beter.
God zorgt voor je!
4. Wat doet Saul nu?
Roept hij: Mannen, pak David! Nu hebben we hem!
Nee, natuurlijk niet.
Saul schrikt ervan.
Hij moet er zelfs van huilen.
Hij zegt [dia 12] Ben jij dat, David? Jij bent beter dan ik.
Je had me dood kunnen maken. Maar je hebt het niet gedaan.
Jij bent goed voor mij geweest.
Ik ben slecht voor jou geweest.
De HEER zal je hiervoor een beloning geven!
Zie je dat?
Als David geprobeerd had Saul dood te maken, wat was er dan
gebeurd? Wat denken jullie? Dan waren ze gaan vechten. Dan was
de ruzie alleen maar erger geworden.
En zo gaat het vaak. Jij slaat mij – ik sla jou – jij slaat
mij weer – ik sla jou nog harder terug – jij schopt mij
keihard – en ruzieënd rol je over het schoolplein. Of niet?
Maar David laat zien: Ik kan u terugpakken. Bang ben ik echt
niet. Maar ik wil geen ruzie! Ik wil vrede!
Had Saul dat verwacht?
Nee, echt niet.
Saul kan nu niet meer vechten.

Straks gaat hij toch weer vechten.
Dat is wel jammer.
Hij zegt wel sorry. Jij bent beter dan ik.
Maar bedoelt hij ook echt: David, ik heb het fout gedaan?
Vanaf nu doe ik het anders?
Saul denkt meer aan zichzelf dan aan David.
Daarom gaan ze toch niet samen verder. [dia 13] Saul gaat naar
huis. David gaat weer naar de bergen.
Zeggen jullie wel eens sorry?
En hoe doe je dat dan – Sorry, het was echt mijn fout? Wil je
mij vergeven?
Of zeg je: Nou, sorry hoor. (… stommerd…)
Dan is het niet echt hè?
Dan wordt het niet echt vrede.
Hoe doe jij dat? Ik merk dat ik soms ook op Saul lijk. Toch
meer aan mezelf denken. Wel sorry zeggen, maar… toch ook weer
niet echt. Hebben jullie dat ook?
De Here Jezus heeft het anders gedaan. Die dacht niet aan
zichzelf. Die dacht aan ons. Hij wil niet dat wij ruzie met
Hem hebben. Hij wil vrede.
Weet je wat zo mooi is?
Als de Here Jezus in je hart woont, dan kunnen jij en ik het
anders gaan doen.
Niet meer zeggen ‘Nou, sorry hoor…’ (…zeurpiet…)
Maar echt: ‘Ik was niet aardig. Het spijt me.’

Daar wil de Here Jezus voor zorgen.
Dan komt er echte vrede.
Niet jij de ene kant op. Je klasgenootje ergens anders heen.
Dan komt er echte vrede – samen vrede!
Dat wil God geven. Daar mag je naar verlangen – naar echte
vrede!

