Jos Douma, 5 juli 2009
1 Samuël 18

VRIENDEN VOOR
HET LEVEN
(Ontmoetingen met David 3)

Vriendschap is geluk hebben! Dat geldt
voor kinderen op school (en in de
vakantie), voor jongeren die veel met
hun vrienden optrekken, maar ook voor
volwassenen en ouderen blijft
vriendschap iets heel kostbaars!
Twee zielen
Het is bijzonder wat we in dit
Bijbelverhaal horen over de vriendschap
tussen Jonatan en David (er is geen
reden om hier een homofiele relatie in te
zien). Vooral omdat David de directe
concurrent van Jonatan is, want hij zou
zijn vader Saul als koning opvolgen!
Maar bij hem geen jaloersheid, geen
wrok, geen boosheid maar alleen maar
gevoelend van verbondenheid. De
uitdrukking ‘Jonatan voelde zich sterk
aangetrokken tot David’ is een vertaling
van: ‘de ziel van Jonatan werd
verbonden (verknocht) aan de ziel van
David’. Twee zielen dus, en één
gedachte: het gaat om de HEER! Want
Jonatan raakt niet verknocht aan een
goed uitziende jongeman die
overwinningen behaalt om u tegen te
zeggen; hij raakt door God van
binnenuit verbonden met David, de man
naar Gods hart, doordrenkt van de geest
van de HEER. Er is zielsverwantschap
tussen Jonatan en David vanwege hun
passie voor God!
Vriendschapsverbond
Jonatan ‘sluit een verbond’ (vergelijk
Gods verbondssluiting met Abram) met
David: en vriendschapsverbond. Hij
maakt duidelijk dat hij David trouw blijft
en dat er niets tussen hen in zal komen
(wat later ook gebleken is: Jonatan trad

De HEER is een vriend van
wie hem vrezen, hij maakt
hen vertrouwd met zijn
verbond.
Psalm 25:14
De geur van balsem en
wierook maakt gelukkig,
maar zoeter voor het hart is
ware vriendschap.
Spreuken 27:9

steeds weer als beschermer voor David
op toen Saul David wilde doden). Als
teken kroont hij David tot koning: hij
doet hem zijn koningsmantel om en
geeft hem ook zijn complete
gevechtsuitrusting. Hij erkent in David
zijn meerdere en doet dat niet met wrok
in zijn hart maar vol passie. Zo hebben
deze twee mannen een
vriendschapsverbond: vrienden voor het
leven zijn ze.
Vijandschap
Maar dan begint er ook een andere
verhaallijn zich af te tekenen. Rondom
David, de gezalfde van God (messias)
tekent zich zowel vriendschap als
vijandschap af en zien we de waarheid
van deze uitspraak gebeuren: ‘Trots
bouwt muren, nederigheid bouwt
bruggen.’ Terwijl Jonatan vanuit
liefdevolle verbondenheid ziet hoe de
HEER David zegent in zijn
overwinningen, wordt Saul zeer geërgerd
als hij de vrouwen hoort zingen over de
duizenden van hem en de tienduizenden
van David. Het gaat met deze houding
van Saul naar David van kwaad tot erger:
wantrouwen (9), bang worden (12), nog
banger worden (15), om het leven willen
brengen (17), angst nam toe (29),
aartsvijand (20). Het kwaad heeft altijd
de neiging steeds erger te worden.
David, de gezalfde van de HEER heeft
in zijn allernaaste omgeving dus zowel
een boezemvriend die voor hem door
het vuur gaat als een aartsvijand die hem
het vuur na aan de schenen legt. In dit
alles ziet Saul dat David door de HEER
wordt gezegend: dat maakt het voor Saul
allemaal nog erger! Hij is vervreemd
geraakt van de HEER en wordt getergd
door een boze geest.

vriendschap aan: ‘ Jullie zijn mijn
vrienden wanneer je doet wat ik zeg.
Vrienden noem ik jullie, omdat ik alles
wat ik van de Vader heb gehoord, aan
jullie bekendgemaakt heb’ (Joh. 15:1415).
Dagelijks leven
Hoe kunnen we dit toepassen in ons
dagelijks leven?
1. Voor je persoonlijke leven: Leer de
verborgen omgang met de Heer
kennen!
2. Voor je relatienetwerk: Zorg dat je
vrienden wordt met vrienden van
Jezus! ‘Always in touch with your
Friend…’
3. Voor christelijke samenwerking (in
Sonrise bijvoorbeeld): Veel zielen
en maar één passie (waardoor
geestelijke vriendschap ontstaat):
Jezus groot maken!

Voor een geloofsgesprek
1.
2.
3.

4.

5.

Jezus
Zo’n Bijbelverhaal over vriendschap en
vijandschap wint aan diepgang als we het
verbinden met het kernverhaal van de
Bijbel: het verhaal van Jezus. David staat
model voor (is type van) Jezus. Ook
rondom Jezus zien we het gebeuren:
mensen die niets liever willen dan
vrienden van hem zijn en mensen die
zijn vijanden worden omdat ze zich
ergeren aan zijn genade. We zien Saul
terug in de Farizeeër (trots) en Jonatan
in de tollenaar (nederigheid): Lucas 18:914. Tegelijk is er de uitnodiging om in
een wereld waar vriendschap vaak ook
ver te zoeken is als Jonatans (‘de HEER
geeft’) verknocht raken aan de Zoon van
David. ‘Ik ben aan u gehecht, met heel
mijn ziel, uw rechterhand houdt mij vast’
(Psalm 63:9). Jezus biedt ons zijn

Lees 1 Samuël 18. Wat valt je het
meest op?
Wat betekent vriendschap in jouw
leven?
Herken je in het leven van
christenen hetzelfde als in het
leven van Jezus: dat er zowel
vriendschap als vijandschap tot
stand komt?
Herken je de bittere boosheid van
Saul omdat David zo gezegend
wordt? Zit er ook in jouw leven
jaloersheid (die bitter en
wraakzuchtig kan maken)?
Hoe zie jij vriendschap met Jezus?
Ken je dat? Wat zegt Jezus’
uitspraak ‘Vrienden noem ik jullie’
jou?

