
Preek bij 2 Samuel 11 en Mattheus 1 : 1 – 6 

 

Gemeente van Christus, 

 

Wat een bijzonder boek is dat toch, die bijbel van ons. Dat bent u vast met me 

eens, anders zat u hier niet. Natuurlijk, het is ook een lastig boek, maar het is 

ook verrassend en pijnlijk openhartig. Neem nou dat verhaal van David en 

Bathseba.  

 

Koning David is in de geschiedenis van Israël larger than life geworden: van 

een dappere herdersjongen die de reus Goliath versloeg werd hij tot een 

welhaast mythische vorst, schrijver van psalmen, schrijver van geschiedenis, 

blauwdruk van de gedroomde toekomstige bevrijder, de messias, die ooit zou 

komen, de Zoon van David. De gedroomde koning. 

 

Kun je je voorstellen, dat je van zo’n figuur déze gitzwarte geschiedenis 

opschrijft in je heilige boek? Dat zou tegenwoordig in ons land toch ondenkbaar 

zijn. Hier raakt aan een universiteit al een schilderij in opspraak van sigaren 

rokende witte hoogleraren: dat kan niet meer, dus dat moet weg.  

 

Het is de cancel cultuur waarin wij leven. Alles wat niet meer past, niet meer als 

oké wordt gezien, wordt geschrapt. En intussen hebben we de grootst mogelijke 

moeite om onze eigen historie onder ogen te zien: onze oorlogsmisdaden in 

Indië bijvoorbeeld, en ons slavernijverleden.  

 

Want het liefst houden we een ideaalbeeld hoog van onze geschiedenis: de 

VOC-mentaliteit, waar een klein land groot in kan zijn! 

 

Nee, dan de bijbel. Die is niet bang voor nestbevuiling. Helden zijn niet heilig 

en worden met al hun menselijke trekken neergezet. Die grote David, koning 

naar Gods hart, doet hier alles wat God verboden heeft. Zijn zwartste kanten 

worden getoond en niet witgewassen. Het boek 2 Samuel is pijnlijk eerlijk.  

 

In jongere delen van de bijbel wordt David meer en meer geïdealiseerd – in 

Kronieken bijvoorbeeld is dit verhaal weggelaten – maar 1000 jaar na dato is de 

evangelist Mattheüs niet te beroerd om de schanddaad van David scherp in 

herinnering te roepen.  

 

In zijn stamboom van Jezus schrijft hij: David verwekte Salomo bij de vrouw 

van Uria. De vrouw van een ander. Voor degenen die het liever waren vergeten. 



 

Zo wordt de naam van Uria in ere gehouden. Sowieso is het bijzonder, ik weet 

niet of je erop hebt gelet, hoe vaak de naam van Uria valt in het verhaal van 

David en Bathseba: twintig keer. Twintig keer!  

 

Het lijkt wel of Uria de hoofdpersoon is. En eerlijk gezegd, vertoont Uria meer 

messiaanse trekken dan David. Misschien ook daarom noemt Mattheus hem in 

het geslachtsregister van de messias: de vrouw van Uria.  

 

Terwijl Uria niet eens een Jood is, hij is een buitenlander, de Hethiet wordt hij 

5 keer genoemd. Hij is import. Maar juist deze buitenstaander heeft trekken van 

de messias: hij is dienstbaar en loyaal, stelt anderen boven zichzelf en brengt het 

hoogste offer: zijn eigen leven.  

 

David kan nog niet in zijn schaduw staan. Want wat is er met hém gebeurd? 

Waar is die kleine herdersjongen gebleven, die voorop ging in de strijd tegen de 

Filistijnen? Die zijn leven waagde voor de vrijheid van zijn volk en de reus 

Goliath versloeg met zijn moed en zijn godsvertrouwen?  

 

Hij is verworden tot een gemakzuchtige en egocentrische koning. Macht 

corrumpeert. En blijkbaar kan David de weelde van de macht niet dragen. Hij 

gaat over grenzen, en over lijken. Hij pakt wat hij hebben wil. Alleen omdat het 

kan. Hij is toch koning? Wie zal hem tegenspreken?  

 

Het contrast met Uria is levensgroot.  

 

David blijft veilig thuis in Jeruzalem. Uria waagt zijn leven aan in de veldtocht.  

 

David deelt het bed met de vrouw van Uria. Uria zelf weigert, ondanks 

herhaaldelijk aandringen, om thuis het bed te delen met zijn eigen vrouw, uit 

solidariteit met zijn mannen aan het front die buiten moeten slapen.  

 

David die de ene misdaad – verkrachting – verdoezelt met de andere misdaad – 

moord met voorbedachte rade. En zo de heilige geboden aan zijn laars lapt. En 

Uria, die met zijn waarden en principes de Tora juist hóóghoudt, trouw blijft aan 

zijn koning en de God van Israël.  

 

Uria delft het onderspit, de machthebber wint. Zoals het zo vaak gaat. Maar de 

machthebber komt er niet mee weg. Want, zo eindigt het verhaal, in de ogen van 

de Heer was het slecht wat David had gedaan.  



 

In het volgende hoofdstuk verschijnt dan ook de profeet Nathan, die de grote 

koning een nog grotere spiegel voorhoudt. En als David in die spiegel kijkt, 

schrikt hij van zichzelf. Hij stikt bijna in zijn schuldgevoel en berouw. De grote 

koning laat zich de waarheid zeggen, buigt zijn hoofd en gaat diep door het stof.  

  

Volgens de bijbel heeft David toen psalm 51 geschreven: het meest aangrijpende 

lied in de bijbel, waarin hij al zijn wandaden opbiecht, zijn kwaad belijdt en 

smeekt om vergeving en een nieuwe kans.  

 

Het lijkt op wat Leonard Cohen noemt: een cold and broken Hallelujah: een 

koud en gebroken loflied. And even though it all went wrong, ook al is alles fout 

gegaan, ik sta voor God met lege handen en een hallelujah bestorven op mijn 

lippen…  

 

Ja, die David. Dader en spijtoptant. Man naar Gods hart én goddeloos. Koning 

en crimineel. 

 

En Bathseba dan? Denk je misschien. Welke rol speelt zij in dit geheel?  

 

Er zijn commentatoren geweest - mannen uiteraard - die Bathseba ook niet 

helemaal vrijuit laten gaan. Want waarom ging zij, terwijl haar man weg was, 

open en bloot in bad op het dak van haar huis, met uitzicht op het paleis van de 

koning?  

 

Maar je begrijpt, die kant gaan we natuurlijk niet op. Blaming the victim noemen 

we dat tegenwoordig. Alsof het de schuld van de vrouw is als de man zijn 

handen niet thuis kan houden. Nee, die kant gaan we niet op.  

 

David is hier de dader, Bathseba is het slachtoffer, en heeft niets in te brengen, 

kan zich niet verweren tegen dit grensoverschrijdende gedrag van haar koning. 

 

Grensoverschrijdend gedrag met grote gevolgen. Niet alleen roept de ene 

misdaad de andere op. Maar het blijft niet onbestraft. Ook in de toekomst heeft 

dit repercussies. David roept het onheil over zichzelf af, zijn leven wordt vanaf 

nu getekend door berouw, verlies en dodelijke hofintriges.  

 

Nu de term ‘grensoverschrijdend gedrag’ is gevallen, dringen allerlei actuele 

voorbeelden zich op. Het is om de haverklap in het nieuws: de uitwassen bij The 



Voice of Holland, het gedrag van trainers in de topsport, het onderzoek naar 

Khadija Arib, de wereld van Matthijs van Nieuwkerk die doordraaide.  

 

En van een andere orde: het onbehagen rond het WK Voetbal in Qatar. 

Grensoverschrijdend in vele opzichten. Daar is de misdaad van David in 

veelvoud gepleegd: principes opgeofferd voor het grote geld. Gastarbeiders als 

slaven opgeofferd voor het eigen belang, Met een leger aan weduwen tot gevolg. 

 

Toch moeten we oppassen met ons vingertje en onze morele verontwaardiging. 

Je hebt de neiging om snel te oordelen, ik ben daarin geen uitzondering. Maar 

misschien kan het geen kwaad om zelf ook een blik te werpen in de spiegel van 

de profeet Nathan.  

 

Want het is makkelijk om te wijzen naar Arib en Matthijs, maar vrijdag stond 

deze kop in de krant: ‘De onveilige werkvloer is overal.’ Bijna drie miljoen 

Nederlanders hebben op hun werk wel eens te maken met kleinerend en 

vernederend gedrag. Waarbij vrouwen veel vaker te maken hebben met 

grensoverschrijdend gedrag. 

 

En het is makkelijk wijzen naar Qatar, omdat ze daar arbeiders als slaven 

uitbuiten en de mensenrechten schenden. En het is werkelijk absoluut 

hemeltergend. Maar ook in ons land worden arbeidsmigranten soms schandalig 

behandeld en excuses maken voor ons eígen slavernijverleden vinden we razend 

moeilijk.  

 

Daarbij hebben Nederlandse bedrijven goed geld verdiend aan die 

slavenprojecten in Qatar. En we willen bovendien maar wát graag het gas 

hebben dat Qatar aan ons levert om onze huizen te verwarmen. Want als het gas 

niet uit Rusland mag komen én niet uit Qatar én niet uit Groningen, wat blijft er 

dan over? Oh ja, groene energie. Maar da’s voorlopig nog niet genoeg. 

 

We kunnen ook wijzen naar Qatar omdat ze vrouwonvriendelijk zijn en 

homohatelijk, en dat zijn ze, maar hoe zit het met de lhbti+-rechten in óns land? 

Het is ook in Nederland nog steeds niet gemakkelijk om uit de kast te komen. In 

Winterswijk had een school de trappen in regenboogkleuren geverfd, wat tot 

hevig protest leidde onder leerlingen en ouders.  

 

En in Qatar zijn ze discriminerend, maar als je hier tegen Zwarte Piet 

demonstreert ben je je leven ook niet zeker. En als je een locatie aanwijst om 



vluchtelingen in je gemeente op te vangen, dan moet je een goeie 

brandverzekering afsluiten. 

 

En, tenslotte, en dan houd ik erover op: een WK in Qatar is rampzalig voor het 

klimaat, maar zijn we dat niet allemaal? 

 

Kortom, we hebben allemaal boter op ons hoofd, en we maken allemaal deel uit 

van het systeem. Dat betekent niet, dat we daarom maar moeten zwijgen, zéker 

niet. Het betekent wél dat we óók naar onszelf moeten kijken.  

 

Maar dúrven wij naar onszelf te kijken zoals de bijbel geschiedenis schrijft, van 

David en al die andere feilbare helden? Durven we toe te geven dat we állemaal 

falen, en tegelijkertijd geloven dat we óók weer op kunnen staan? Dat we fouten 

maken, maar dat we daarom nog niet gecanceld hoeven te worden? Omdat we 

ook opnieuw kunnen beginnen?  

 

Juist in de kerk geloven we toch in het concept van een tweede kans. En een 

derde. En een vierde.  

 

In het boek ‘Onzeker weten’ - waar donderdag 1 december trouwens een razend 

interessante lezing over wordt gehouden, met een van de auteurs, dat is om 

20.00 uur in De Drie Ranken, meer informatie staat op de zondagsbrief, mis het 

niet zou ik zeggen – in dát boek dus wordt dit mooi beschreven als het 

waardevolle van het christelijke verhaal, en ik citeer:  

 

“De tweede kans. De genade. Je mag falen. Of beter nog: je faalt. Punt. Je zakt 

door het ijs. Je leven gaat anders dan gedacht, gehoopt, gedroomd en 

uitgeschreeuwd. En dan sta je weer op. Dat is het leven. Welkom in de club. Dat 

is evangelie.” 

 

Daarom, zegt dit boek, is de kerk bij uitstek de plek waar we de schijn niet hoog 

hoeven te houden en alles niet mooier hoeven te maken dan het is. Want in de 

kerk delen we verhalen van gebrokenheid, van de hardvochtigheid van het 

systeem, economisch en sociaal, waarin we met elkaar beland zijn, vaak zonder 

dat we het door hebben.  

 

In de kerk is ruimte voor mislukkelingen, mensen die gecanceld zijn, mensen die 

ergens onderweg een gigantische fout hebben gemaakt, net als David, of mensen 

die hun leven lang hebben gedaan wat er van hen verwacht werd maar die 

zichzelf onderweg zijn kwijtgeraakt. 



 

Een plek voor mensen die wéten dat ze falen én dat ze weer op kunnen staan.  

 

Zo staan ook David en Batseba weer op, uit hun mengeling van schuld, pijn en 

verdriet. Ze krijgen uiteindelijk hun zoon Salomo, een naam die vrede betekent, 

sjalom.  

De zon van Gods genade gaat over hen op. Door alle tranen van spijt en boete 

wordt nieuw geluk geboren. Het verleden neem je mee, maar wél naar de 

toekomst. 

 

Dus schrijft Mattheus duizend jaar later de vrouw van Uria in zijn stamboom 

van Jezus. Jezus die geboren wordt in het huis van David. Want Batseba mag 

niet ontbreken in die lange lijn van Gods geschiedenis. God die een weg gaat 

met feilbare mensen, een weg van geloof, hoop en liefde. Met vallen en opstaan. 

Met jou en met jou en met jou en met jou erbij. 

 

And even though it all went wrong, al is alles verkeerd gegaan, ik sta voor de 

Heer with nothing on my tongue but hallelujah.  

 

Daarom is de bijbel zo’n prachtig boek. Een ideaal boek voor falers zoals wij.  

 

Dus welkom bij de club…  

 

Amen. 


