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Leefregel: 1 Petrus 1:22-23 (NBV)
22. Nu u gehoorzaam bent aan de waarheid, is uw hart gelouterd en kunt u oprecht van uw
broeders en zusters houden; heb elkaar dan ook onvoorwaardelijk lief, met een zuiver hart,
23. als mensen die opnieuw zijn geboren, niet uit vergankelijk maar uit onvergankelijk zaad,
door Gods levende en altijd blijvende woord.

1 Samuel 17:57-58 (HSV)
Inleiding: 1 Sam. 17 gaat over de herdersjongen David, vermoedelijk een jaar of 17 oud, die de
reus Goliath verslaat. Goliath was een zwaar gepantserde ‘gevechtstank’. 40 dagen lang had
hij de God van Israël bespot. Daar stond de doodstraf op in Israël – en David zou die
voltrekken. Het Engelse woord voor doodstraf is capital punishment, daarin zit het Latijnse
woord capita = hoofd. Onze lezing begint met dat hoofd.
57. Toen David terugkeerde van het verslaan van de Filistijn, nam Abner hem mee en bracht
hem bij Saul, en het hoofd van de Filistijn was in zijn hand.
58. En Saul zei tegen hem: Van wie ben jij een zoon, jongeman? En David zei: Ik ben een zoon
van uw dienaar Isaï, de Bethlehemiet.

1 Sam. 18:1-4 (HSV)
1. Het gebeurde, toen David met Saul uitgesproken was, dat Jonathan met hart en ziel aan
David verbonden raakte. Jonathan had hem lief als zichzelf.
2. Saul nam hem [dat is David] diezelfde dag mee en liet hem niet terugkeren naar het huis
van zijn vader.
3. Jonathan sloot een verbond met David, omdat hij hem liefhad als zichzelf.
4. Jonathan deed zijn mantel af die hij aanhad, en gaf hem aan David; ook zijn kleding, ja, tot
zijn zwaard, tot zijn boog en tot zijn gordel toe.

2 Korintiërs 1:18-20a (NBV)
18. Zo waar God trouw is, wanneer ik ja tegen u zeg bedoel ik ook ja, niet nee.
19. De Zoon van God, Jezus Christus, die wij, Silvanus, Timotheüs en ik, aan u verkondigd
hebben, was immers ook niet iemand die ja zei en nee bedoelde. Hij belichaamt het ja.
20a. In Hem worden alle beloften van God ingelost.

PREEK. Beloften maken, beloften houden
(Serie gemeenschapsvorming/verbondenheid, deelaspect 4)
Laatst was ik samen met Margreet voor het eerst in een winkel met fruit
en groente in Castellum. Terwijl Margreet bezig was om appels met peren
te vergelijken, stond ik gefascineerd deze poster te bestuderen.
Gavengericht werken, elkaar aanvullen, eerlijk zijn, het leven delen in zijn
ups en downs, teamspirit... samen moeten we het doen: die knollen en
citroenen verkopen! Wie in deze winkel wil werken, moet ervoor gáán.
Hij of zij wordt geacht zich 100% in te zetten, en echt te willen
samenwerken. Zeg nou zelf: deze winkelgroente affiche ademt geen suffe
spruitjeslucht!
‘Bij ons op het werk…’ - heb je nu net als ik, dat je je afvraagt: hoe is dat
bij ons in de kerk?
Ik kwam nog iets anders tegen: dit boek
over middelbare scholen. Tegen alle
verwachtingen in – dat is de vrije
vertaling van beating the odds – is het
een paar scholen gelukt (o.a. in het
individualistische New York!) om echte communities of commitment
te worden. Gemeenschappen waar mensen aan elkaar zijn toegewijd
en zich thuis voelen. Gemeenschappen van leerlingen en leraren die
er samen voor gaan. Deze scholen hebben vier kenmerken:
1. Gedeelde visie en waarden (common vision & ethos)
2. Naar elkaar omzien (care & caregiving)
3. De bereidheid en de capaciteit om te strijden (willingness and
capacity for struggle)
4. Wederzijdse verantwoording (mutual accountability).

Prachtig, dit! Ik zou willen dat ik dit had meegemaakt als middelbare scholier! Tegelijk denk ik in
dankbaarheid terug aan de ruim 15 jaar dat ik aan de Christelijke Hogeschool Ede werkte. Daar heb ik
dit wel ervaren. Dat schip heb ik achter mij verbrand. En nu ben ik hier, als voorganger van De
Lichtboog. Als ik jou nou op de man (of vrouw) af zou vragen: ‘Bevind ik mij hier en nu in een
community of commitment’ – wat zou jouw antwoord zijn? Ik bedoel deze vraag niet retorisch, maar
serieus. Ik ben echt benieuwd naar jouw antwoord, en je toelichting daarbij. Ik wil het graag horen, je
verlangens, je teleurstellingen, je wensen, je ideeën. Schiet me zo meteen maar even aan, of stuur me
een e-mail, kan ook. (r.doornenbal@delichtboog.nl)
Ik kwam nog een derde voorbeeld tegen van gedeelde visie en waarden, naar elkaar omzien,
gezamenlijke strijd, en wederzijdse verantwoording. Het gaat nu niet om een winkel of een school of
een gemeente. Maar om een inspirerend voorbeeld uit het Oude Testament. Je zou er een
filmscenario van kunnen maken! We gaan kijken naar een fragment uit de relatie tussen Jonathan en
David.
1 Samuel 17:57-58, HSV
57. Toen David terugkeerde van het verslaan van de Filistijn, nam Abner hem mee en bracht hem bij
Saul, en het hoofd van de Filistijn was in zijn hand.
Het is een bijzondere dag voor het volk Israël. Eerder op de dag had Goliath zijn hoofd verloren in zijn
strijd met David. Daarna sloegen de Filistijnen op de vlucht, achtervolgd door de Israëlieten. Maar dat
hoofd van Goliath is duidelijk de hoofdzaak van deze dag. Ook nu wordt het hoofd van ‘de Filistijn’ –

zoals Goliath hier wordt genoemd – er bij zijn haren bij gesleept. Generaal Abner neemt David mee
naar zijn koning. Tijd dat Saul nader kennismaakt met deze jonge held. Ze hebben elkaar al wel eerder
gesproken, maar nu pas lijkt Saul echt geïnteresseerd in deze herdersjongen die de hoofdprijs heeft
verworven.
58. En Saul zei tegen hem: Van wie ben jij een zoon, jongeman? En David zei: Ik ben een zoon van uw
dienaar Isaï, de Bethlehemiet.
David stelt zich voor aan koning Saul. Zij hadden elkaar al wel eerder gesproken. Maar Saul wist nog
niet wie Davids vader was, of diens naam was hem even ontglipt. (Dat overkomt mij ook wel ‘ns!)
Omdat David Goliath had verslagen, zou hij de beloning krijgen die daarvoor stond. Dat betekende
onder andere dat zijn familie geen belasting meer hoefde te betalen (‘… wordt zijn familie vrijgesteld
van schatting en herendienst’, 1 Sam. 17:25b). Vandaar de vraag: ‘Wie is je vader?’
1 Sam. 18:1-4, HSV
1. Het gebeurde, toen David met Saul uitgesproken was, dat Jonathan met hart en ziel aan David
verbonden raakte. Jonathan had hem lief als zichzelf.
Kennelijk is Jonathan aanwezig bij dit gesprekje tussen koning Saul en David. Jonathan is de zoon van
koning Saul. Het is de bedoeling dat hij zijn vader gaat opvolgen. De laatste keer dat wij Jonathan in
actie zagen, was in 1 Samuel 14 (vers 13-14). Het was toen twee man tegen twintig: Jonathan en zijn
wapendrager tegen twintig Filistijnen. Die twintig kunnen het niet meer navertellen. Jonathan is niet
bang uitgevallen en hij is een geduchte vechtersbaas, daar kun je niet omheen. Dit maakt hem
populair, het gewone volk ziet deze kroonprins als een verlosser (vgl. 1 Sam. 14:45). En nu maakt
Jonathan kennis met David, die een nóg grotere overwinning op de Filistijnen heeft geboekt.

Bij deze scène begint een van de beroemdste verhalen over vriendschap in de Bijbel, en zelfs in de
hele wereldliteratuur. We kunnen dit verhaal nu niet uitwerken, we verkennen alleen een paar
highlights. Het begint ermee dat de ‘ziel’ van Jonathan verbonden raakt aan de ‘ziel’ van David, zoals
er letterlijk staat. Ze werden soul friends. Het woord ‘ziel’ staat voor je levensadem, de essentie van je
leven. Hier raken twee levens diepgaand met elkaar verbonden. Deze uitdrukking ‘verbonden’ is heel
krachtig. Dezelfde term wordt gebruikt in het boek Genesis als het gaat over Jacob en Benjamin. De
ziel van vader Jacob (Israël) was verbonden met de ziel van Benjamin, zijn jongste zoon (Genesis
44:30). Als Benjamin zou sterven, dan zou Jacob zelf ook niet meer willen leven – zo hecht was die
band.

Bij een vader-zoon relatie kun je je dit nog wel voorstellen. Maar wat maakt dat Jonathan meteen
verknocht raakt aan David? Je zou verwachten dat Jonathan zich eerder wat bedreigd zou voelen. Zo
van: ‘Oei, die David dat is een mannetjesputter zeg. Zo meteen is-ie nog populairder dan ikzelf. En
krijgt-ie ook nog meer macht! Nog even en David wordt koning in mijn plaats!’
Ik denk dat de verklaring voor Jonathans liefde eenvoudig is. Jonathan is een nederig man. Hij denkt
niet in termen van concurrentie of rivaliteit. Zo van: wie krijgt er de meeste eer, of wie heeft de
meeste macht of invloed. Wie vol is van zichzelf, heeft weinig ruimte voor de ander. Maar Jonathan
heeft die ruimte duidelijk wel. Daarom kan Jonathan onmiddellijk inzien dat David en hij dezelfde strijd
voeren. Jonathan omarmt David direct als een familielid, als een broer. Jonathan en David herkennen
elkaar als blood brothers – kameraden die vechten tegen dezelfde vijand. Die weten wat angst is en
uitputting en pijn, en die er samen voor gaan. Die elkaar helpen en nooit in de steek laten. (Deze
loyaliteit is trouwens niet voorbehouden aan
mannen. Er zijn ook blood sisters!)
Zelf heb ik jaren geleden, en in heel lichte vorm, een
paar blood brothers gekend. Dat was als
tankcommandant in militaire dienst in Duitsland. Het
samen door de modder tijgeren, ’s nachts wachtlopen
bij 15 graden vorst, en met je tank door de Duitse
Eiffel scheuren leverde een bijzondere band op! Als ik
nu iemand tegenkom die ook in Langemannshof heeft
gezeten, dan schept dit direct een band.
Wie herkent hier iets van? Als militair, of bij de Vier Musketiers? Of in De Lichtboog – bijvoorbeeld in
je kerngroep? Of via de diaconale reis? Of tijdens een muziektraining door James? Immers, samen
musiceren verbroedert! Denk aan het prachtige nummer Blood Brothers van Bruce Springsteen.

2. Saul nam hem diezelfde dag mee en liet hem niet terugkeren naar het huis van zijn vader.
David maakt binnen één dag een ongelofelijke promotie: van schaapherder naar hoveling – assistent
van de koning. Zoals gezegd zou Jonathan zich hierdoor bedreigd kunnen voelen. Maar het tegendeel
is het geval.
3. Jonathan sloot een verbond [berith] met David, omdat hij hem liefhad als zichzelf.
Eerst is er de liefde van Jonathan voor David. En ook andersom trouwens. Die wederzijdse liefde is de
basis en de bron van het verbond. Zoals de liefde ook de grond en bron van het huwelijk is. Immers
dat is ook een verbondsrelatie. Al besef ik dat dit voor sommigen van ons een kwetsbaar onderwerp is.
In het algemeen is een verbond een overeenkomst die structuur en duurzaamheid geeft aan een
relatie. In een verbond beloof je elkaar iets. Bijvoorbeeld trouw, liefde en zorg.
Wat is dat eigenlijk, iets beloven? Iets beloven betekent dat je jezelf er vrijwillig toe verplicht om in de
toekomst op een bepaalde manier te handelen. Vaak gaat het hier om een actie die in het voordeel
van de ander is. We binden ons aan iemand of iets. Beloften vormen de ruggengraat van elke relatie
en elke gemeenschap die ertoe doet. Dat geldt ook voor De Lichtboog. Elkaar dingen beloven en die
beloften nakomen, versterkt het onderlinge vertrouwen en de onderlinge band. Zo weet ik dat er
kerngroepen zijn waar de leden echt van elkaar op aan kunnen. Begrijpelijke uitzonderingen
daargelaten, is iedereen altijd aanwezig. In deze kerngroepen zijn er sterke onderlinge relaties.
Andersom is het schadelijk voor de onderlinge relaties als afspraken of beloften níet worden
nagekomen zonder dat er een goede reden voor is.
Maar de onderlinge verbondenheid komt nóg veel meer onder druk te staan als er überhaupt geen
beloften meer worden gedaan. Als je niet meer gelooft dat het zinvol of mogelijk is om jezelf op die
manier te binden of ergens toe te verplichten. Je ziet de onzekerheid op dit terrein soms terug bij
stellen die gaan samenwonen. “Eerst maar eens kijken of het goed blijft gaan tussen ons”, zeggen ze
dan. “Misschien dat we na verloop van tijd gaan trouwen, als het nog steeds goed voelt.”
Wat maakt dat het voor ons vandaag vaak extra moeilijk lijkt te zijn om iets te beloven? Om onszelf
vast te leggen voor de toekomst? Om ons te binden aan één bepaalde levenspartner? Of om ons toe
te wijden aan een taak binnen De Lichtboog? – er zijn immers nog zo veel open staande vacatures…
Dit zijn belangrijke maar ook ingewikkelde vragen. Het antwoord hierop kan dan ook niet simpel zijn –
er speelt van alles mee. Onder meer dat we het met z’n allen ongelofelijk druk hebben.
Omwille van de tijd beperk ik me tot één factor. Wat jou en mij onder
andere beïnvloedt, is dat wij leven in een consumer culture, een
consumentencultuur. In een consumentencultuur draait het om jou.
Om jouw verlangens, jouw goede gevoel. ‘Altijd jezelf’ [Hema]; ‘Het
beste wat je kunt worden is jezelf’ [Content]; ‘Alle ruimte om jezelf te
zijn’ [Landal Green Parks]; ‘Jij kiest’ [Wehkamp], etc.
Telkens verschijnt er iets nieuws op de markt – een nieuw product of een spannende ervaring die je
niet moet missen. Elke keer opnieuw valt er iets te kiezen. Een belofte doen en je daaraan houden
past daar niet bij, het is tegen-cultureel. Want een belofte doen betekent dat je jezelf bindt. Daarmee
sluit je bepaalde opties uit, je kunt niet alles meer doen. Dat verlies van keuzevrijheid voelt
ongemakkelijk. Je krijgt al gauw het gevoel dat je iets belangrijks mist. En soms is dit inderdaad het
geval. Het nakomen van een belofte kan een offer van je vragen. Een klein offer, zoals het missen van
een voetbalwedstrijd op tv, of een groter offer. Bijvoorbeeld het structureel minder tijd besteden aan
je hobby, of aan je carrière. Om je een paar jaar lang in te zetten voor bijvoorbeeld kinderen of
jongeren in De Lichtboog.
Eén van mijn bevindingen tijdens deze eerste maanden inwerktijd is glashelder. Veel gemeenteleden
zetten zich in, en dat is geweldig. Er gebeuren heel mooie dingen in deze gemeente. Ook achter de
schermen, waar bijna niemand het ziet. Ik ben daar echt van onder de indruk: hier is de aanwezigheid
van God voelbaar en tastbaar.

Tegelijk geldt: wij hebben veel meer mensen nodig die tijd willen investeren. Onder andere in het
kinder- en jongerenwerk. Of als staflid – de staf is zwaar onderbezet. Of in een van de teams. Of als
coach van kerngroepleiders. Gemeenteleden, van tieners tot tachtigers, die beseffen: “Wij zijn elkaars
blood brothers en blood sisters! Wij zijn gekocht met het bloed van het Lam van God, Jezus Christus.
En daarom ben ik bereid om mijzelf te committeren, een belofte te doen. En de nodige offers te
brengen om deze na te komen.”
Beloften vormen eilanden van voorspelbaarheid in de zee van onzekerheid, continue verandering en
consumentenprikkels waarin wij leven. Die eilanden van stabiliteit hebben wij nodig. Ook in De
Lichtboog. Dat maakt het mogelijk om echt samen te bouwen aan Gods koninkrijk, met hart en mond
en handen.
Ook Jonathan heeft er niet genoeg aan dat hij en David blood brothers zijn. Want in het verbond wordt
hun kameraadschap op een hoger plan gebracht. Daarmee is hun relatie niet langer vrijblijvend.
Je kunt het belang van het verbond in het Oude Testament haast niet overschatten. Het leven van de
Israëliet in de tijd van het Oude Testament hangt werkelijk van verbondsdraden aan elkaar. Zowel
privé als in het openbaar bestuur; zowel in het zakenleven als in de dienst aan God. Hierbij geldt dat
alleen mensen die geen familie van elkaar zijn een verbond kunnen sluiten. Want familieleden hebben
al verplichtingen naar elkaar toe. Maar verbondspartners zijn aanvankelijk vreemdelingen voor elkaar.
Je wordt elkaars broers en zussen zodra het verbond gesloten is. Er is dan sprake van sjalom. Het
woord sjalom wordt vaak vertaald als ‘vrede’ maar het betekent eigenlijk: ge-heel-heid.
Door wederzijdse beloften en afspraken over de onderlinge verhoudingen – door de verbondssluiting
– ontstaat een nieuw geheel. Een nieuwe, harmonische manier van samenleven. Je bent immers
familie van elkaar geworden. Zo wordt ook de kerk wel de familia Dei genoemd, het huisgezin van
God. (Dat thema bewaar ik voor een latere preek!) Kenmerkend is onder meer dat je bereid bent om
alles met elkaar te delen.
Zo ook Jonathan: 4. Jonathan deed zijn mantel af die hij aanhad, en gaf hem aan David; ook zijn kleding,
ja, tot zijn zwaard, tot zijn boog en tot zijn gordel toe.
Jonathan doet afstand van alle attributen die hij als kroonprins bezit. David mag ze hebben. Je voelt
wel aan wat dit betekent. Wat Jonathan betreft, zal niet hij maar David de nieuwe koning zijn. Heel
indrukwekkend, deze combinatie van nederigheid en vertrouwen en loyaliteit.
Jonathan laat hiermee al iets zien van de houding die na de sluiting van een verbond van elk van de
partners wordt verwacht. Namelijk een houding van loyaliteit en solidariteit. De Hebreeuwse term
hiervoor is chèsèd. Vaak wordt dit woord vertaald als trouw, barmhartigheid, goedgunstigheid, of
goedertierenheid. Zo bijvoorbeeld als David in levensgevaar is door de jaloers geworden koning Saul:
“Bewijs je dienaar dan goedertierenheid [chèsèd], want je hebt je dienaar met jou in een verbond van de
HEERE gebracht.” (1 Sam. 20:8 (HSV)) David doet hier geen beroep op Jonathans liefde. Want hij weet
– en wij weten dat evengoed – liefde kan op een gegeven moment zwak worden. David beroept zich
op de verplichtingen die Jonathan bij hun verbondssluiting op zich had genomen. De bron van het
verbond was liefde. Maar deze liefde moet zich uiten als trouw. Ook dit element van liefde-incontinuïteit zit in het woord chèsèd. Chèsèd beschrijft een houding die in daden blijkt. Je zou het ook
kunnen vertalen met weldadigheid, daar zit het woord ‘daad’ in. Chèsèd is trouwe steun-met-de-daad.
‘Sta mij bij, Jonathan!’, smeekt David. En Jonathan doet dit metterdaad. Ook al betekent de
verbondsrelatie met David voor hem een fors loyaliteitsconflict. Want Jonathan is loyaliteit
verschuldigd aan zijn vader Saul. Terwijl diezelfde vader het nota bene heeft voorzien op zijn beste
vriend! Na zijn belofte van trouw en bijstand aan David heeft Jonathan hem nog één keer ontmoet (zie
1 Sam. 23:16-18), daarna nooit meer. Het is ontroerend om te lezen over hoe intens verdrietig David is
als hij hoort over Jonathans sneuvelen in de strijd (2 Samuel 1:26, NBV): “Het verdriet verstikt me
Jonatan, je was mijn broeder, en mijn beste vriend.”

We hebben zonet ingezoomd op het verbond tussen Jonathan en David. Tot slot zoom ik even uit om
enkele grotere verbanden (en verbonden) te laten zien.
Elk verbond dat wij in de Bijbel tegenkomen – inclusief het verbond tussen Jonathan en David – is een
kleine afbeelding van het grote Verbond tussen God (JHWH) en Israël. De God die wij eren en dienen is
Iemand die beloften doet en ze nakomt. “Oprecht is het woord van de HEER, alles wat Hij doet, is
betrouwbaar”, schrijft de psalmist (33:6). “Hij heeft recht en gerechtigheid lief, van de trouw van de
HEER is de aarde vervuld.”
Het karakter van God is standvastige liefde. Hij belooft dingen en houdt zich eraan. Wij zijn geschapen
naar het beeld van God. Het is dan ook niet verbazingwekkend dat het voor ons mensen ook heel
belangrijk is om beloften te doen. En om ons ervoor in te zetten ze na te komen. We horen deze
aanname terug in deze opmerking van Paulus in zijn brief aan de Korintiërs: 2 Kor. 1:18 (NBV): “Zo
waar God trouw is, wanneer ik ja tegen u zeg bedoel ik ook ja, niet nee.”
Nogmaals, het hoort bij het mens-zijn om beloften te maken. In zekere zin kun je de hele
wereldgeschiedenis beschrijven in termen van beloften van allerlei aard: loyaliteiten en commitments,
schriftelijk vastgelegde contracten of verbonden, eden, mondelinge toezeggingen, of openbare
belijdenissen. Dat geldt ook voor de geschiedenis van ons persoonlijke leven. En voor ons leven als
gemeente. Beloften zijn de onzichtbare steunberen van een landhuis. Onopvallend bevorderen ze
sjalom, ge-heel-heid. Tenzij ze verrotten en het huis uiteindelijk in elkaar klapt.
Beloften vormen ook de steunpilaren van de heilsgeschiedenis. Je zou het hele Oude Testament
kunnen samenvatten in deze twee woorden: promises made (gedane beloften). Veel van deze
beloften hebben betrekking op de toekomst. Ze spreken van hoop. De belangrijkste belofte gaat over
een beloofde persoon: het zaad van Abraham, de afstammeling van David, de verlosser van Sion, de
Messias. Een typering van het Nieuwe Testament in twee woorden luidt dan: promises kept (gehouden
beloften). Dat is wat wij binnenkort hopen te vieren: God heeft zich aan zijn beloften gehouden. Zoals
Paulus het verwoordt in 2 Kor. 1:20a (NBV): “In Hem worden alle beloften van God ingelost.” Jezus is de
beloofde Messias, Hij is God-met-ons, Immanuel. En dankzij zijn offer aan het kruis zijn wij elkaars
blood brothers en blood sisters. Kameraden die elkaar metterdaad trouw zijn en steunen in de strijd
die het leven met zich meebrengt. Hij heeft beloofd hierin bij ons te zijn, tot aan de voleinding der
wereld.
Amen.
REFLECTIE- & GESPREKSVRAGEN
1. Welke rol speelt ‘beloften maken, beloften nakomen’ in mijn leven? Waar loop ik in de praktijk
tegenaan?
2. Wat herken ik van de invloed van de ‘consumentencultuur’ in mijn eigen leven, of breder?
3. Wat betekent het voor mij om lid te zijn van een gemeenschap van blood brothers en sisters?
4. (Hoe) helpt mij dit om mijzelf toe te wijden – beloften te doen, en deze te houden?
5. Ben ik bereid om mij voor langere tijd in te zetten voor andere gemeenteleden (bijv. kinderen, of
jongeren) in De Lichtboog? Wat speelt mee in mijn overwegingen?

