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Schriftlezingen: 2 Samuël 11: 14-27; 12: 15b-25 

           

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, 

 

Bij velen is de Netflix-serie The Crown enorm populair. Een dramaserie over het leven van 

koningin Elisabeth II met alle toestanden eromheen. Gebaseerd op ware gebeurtenissen, maar 

met een flinke portie fictie erbij. Smullen van alle perikelen.  

Maar de serie verbleekt toch vergeleken met het verhaal van vanochtend. Seks, moord… lees 

je bijbel en je weet wat er te koop is in de wereld, ook bij de vorstenhuizen. Ik verwacht altijd 

nog eens mensen tegen te komen, die mij besmuikt bekennen dat ze soms stiekem in de bijbel 

bladeren als ze bij de kapper zitten te wachten.  

Het alternatieve spoor van het leesrooster geeft ons een ruige adventstijd dit jaar.  

 

Vandaag staat Batseba centraal. Maar eigenlijk klopt dat niet. Als je thuis het geslachtsregister 

in Matteüs 1 nog eens leest, dan zie je in vers 7: David verwekte Salomo bij de vrouw van 

Uria. Letterlijk staat er zelfs: David verwekte Salomo bij die van Uria. Ze krijgt geen naam. 

Tamar, Rachab en Ruth eerder wel, maar Batseba niet.  

Dat klinkt irritant. Is ze alleen maar “de vrouw van”? Eén van die vele vrouwen die worden 

genomen, gebruikt, vrouwen zonder naam en zonder stem? Waarom noemt Matteüs haar 

naam niet? We weten het niet. 

Een mogelijk antwoord is misschien te vinden in het gedeelte dat we lazen. Batseba komt daar 

wel in voor, maar de verteller vertelt het zo dat we haar niet echt leren kennen, we horen niets 

van haar emoties.  

Dit verhaal is niet het verhaal van David en Batseba, maar het verhaal van David en Uria, of 

beter gezegd: het is het verhaal van David en hoe hij met zijn koningschap omgaat. Als een 

koninklijke soap wordt het ons verteld, dat David in niets lijkt op de messiaanse koning, de 

gezalfde van de Heer.  

God, dat Koninkrijk van U, weet U wel, wordt dat nog wat? Dat is toch de vraag die met 

advent centraal staat. Dat Koninkrijk van U, weet U wel, wordt dat nog wat?  

Kijk toch wat uw koning doet! Hij, uw gezalfde, de man naar uw hart! Dat kan toch niet. We 

lazen het ook in de laatste regel van hoofdstuk 11: In de ogen van de Heer was het wel 

degelijk slecht wat David had gedaan.  

 

Het gaat in het verhaal van vanmorgen vooral om macht, schuld en rechtvaardigheid.  
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Zoals zoveel machthebbers denkt koning David alles maar te kunnen en te mogen. Hij neemt 

wat hij wil hebben en ruimt alles uit de weg wat hem daarbij kan hinderen. Wat is hij? Een 

man naar Gods hart (zoals de bijbel vertelt)? Of een koude, berekenende, achterbakse 

stiekemerd, een schurk? Of beide?  

In onze tijd zou zo’n verhaal breed worden uitgemeten, in de Story en de Privé, en in de 

Telegraaf. De ongelovigen zouden smalen: zul je altijd zien met die vromen, vooraan in de 

kerk psalmen zingen, maar ondertussen: “let wel op m’n woorden maar niet op m’n daden”. 

En we zouden ons kunnen verlekkeren aan wat zich aan het hof afspeelt. Het is vaak niet 

onprettig voor een gewoon mens om een hooggeplaatste van zijn troon te zien neerstorten tot 

in de goot, aan jouw voeten. Neem nou de bovenmatige aandacht voor Matthijs van 

Nieuwkerk in de afgelopen weken. Afgelopen week ging het in het nieuws over de 

heropening van het Verzetsmuseum in Amsterdam. Het museum neemt afscheid van de term 

(verzets)helden. Er zijn wel heldendaden, maar niemand is alleen maar held. En gisteren 

besteedden de krant en Nieuwsuur aandacht aan het feit dat paus Johannes Paulus II al lang 

voordat hij paus werd wist van seksueel misbruik binnen de kerk, ook in zijn eigen 

aarsbisdom Krakau. Ook een heilige is niet zonder vlek of rimpel.  

David. Een man naar Gods hart? Hij moet hángen, worden gecanceld! 

Een geschiedenis als van David kunnen we dagelijks in de kranten lezen, gemeente. De bijbel 

vertelt er alleen iets bij dat de krant niet weet. Iets over de God van Israël, die de mens niet 

onschuldig houdt en die mens tevens redt.  

In de ogen van de Heer was het wel degelijk slecht wat David had gedaan.  

 

En dan verschijnt van Godswege de profeet Natan ten tonele. Hij confronteert David met 

zichzelf, houdt hem een spiegel voor. We hebben dat stuk overgeslagen bij de lezing, maar u 

kent het waarschijnlijk wel: die korte gelijkenis over een rijke man die het ene lammetje van 

een arme man afpakt om zijn gasten voor te zetten. En dan de schok: Die man, dat bent u! 

Het dringt nu tot David door wàt hij gedaan heeft. Hij heeft dè grote zonde van zijn leven 

begaan. En dat blijft het ook. Dit is niet ongedaan te maken. Batseba is onteerd en Uria is 

gedood. Een zwarte bladzijde in de geschiedenis van het koningshuis.  

Het gaat in het leven niet alleen om feilen en tekortkomingen, om wat beter kan; het gaat ook 

om schuld. Om wat wij elkaar, en daarin God, tekort doen. Waarin wij onder de maat van 

onze menselijke bestemming blijven. Waarin we het beeld van God in elkaar en in onszelf 

schenden.  
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Zonde noemt de bijbel dat. Zonde van dat beeld van God in ons. Zonde van onze bestemming. 

Want dan komen we niet waar we moeten zijn. Dan blijft ons leven onder de maat.  

Over waarden en normen mag vandaag wel worden gepraat, maar woorden als zonde en 

schuld, dat lijken beduimelde woorden uit een grijs verleden en nu volstrekt taboe. Zeker, 

daar is in het verleden misbruik van gemaakt. Niet in het minst in de kerk. Hoe we elkaar 

schuld hebben aangepraat, elkaar hebben gereduceerd tot nietswaardige zondaars.  

Maar maken we ’t er nou beter op, als we van de weeromstuit alles wat met zonde en schuld 

te maken heeft doodzwijgen? Neem ik mezelf dan serieus als mens? Als ik mezelf een beetje 

ken, dan weet ik ook van schuld. Durf je eigen afgrond te zien; die soort eerlijkheid duurt het 

langst, maar is ook het allermoeilijkst. Maar als je daarover begint, krijg je vaak als reactie: 

“ach joh, daar kon je toch niks aan doen – of: je hebt het toch goed bedoeld?”  

Maar schiet ik daar nou echt wat mee op? Heb ik niet meer aan een Natan die mij in de 

spiegel laat kijken en zegt: jij bent die man. Want belijden van schuld maakt een weg naar de 

toekomst vrij.  

 

David erkent zijn schuld. Loopt er niet voor weg. Verstopt zich niet achter smoesjes als 

“Waarom heeft Batseba mij dan ook verleid met haar mooie lijf? Waarom wilde Uria dan ook 

niet bij zijn vrouw slapen, toen ik hem had teruggeroepen van het front?” Nee, hij ziet wat hij 

heeft aangericht, hij gaat door de grond en zegt: Ik heb gezondigd. Je moet thuis Psalm 51 

maar eens lezen. Het is een boetepsalm die Israël aan David toegeschreven heeft, toen de 

profeet Natan hem had bezocht, nadat hij met Batseba geslapen had. David is weer groot in 

zijn berouw.  

Natan zegt David ook Gods vergeving aan. Wie zijn zonden vóór zich heeft gezien, echt 

gezien, die mag ze achter zich laten.  

 

Dan volgt er echter nog iets problematisch. Het kind dat Batseba zal krijgen zal sterven. 

Vreselijk. Is dit een wraakactie van een wrede God? Dat kind kan er toch niks aan doen? En 

dan hebben we het nog niet eens over wat dit voor Batseba moet hebben betekend.  

Uit het pastoraat weet ik wat een diep verdriet en nooit overgaande pijn het voor ouders kan 

zijn om een kind te verliezen. Is het Gods wil dat een jongetje ziek wordt en sterft? Met zo’n 

godsbeeld kan ik niet uit de voeten. Het verhaal is eerder een verklaring achteraf. Met zijn 

daad heeft David iets ontketend wat oncontroleerbaar is. Dat zal blijken wanneer even later de 

zonen en dochter van David elkaar verschrikkelijk behandelen en zelfs doden. Zo is het 

gegaan met het huis van David, het is op een grote tragedie uitgelopen.   



Pelgrimskerk / Goede Herderkerk 4 december 2022  ds. Sieb Lanser 

 

4 

 

Is het recht, dat kinderen lijden onder de zonden van hun vaders? Nee, dat is het niet. Het 

verhaal wil ons leren diepe ernst met ons leven te maken. Want we weten ’t allemaal en we 

zien het steeds weer gebeuren in de werkelijkheid: onschuldige kinderen die het kind van de 

rekening worden, wanneer de koning van het land of de koning en de koningin van het gezin, 

de vader en de moeder van het kind, het spoor bijster raken. Het kwaad plant zich voort, de 

zonde vreet om zich heen. Israël weet het al heel lang uit eigen bittere ervaring: de zonden der 

vaderen worden bezocht aan de kinderen, tot in het derde en vierde geslacht.  

De zonde is wel weg, maar de gevolgen van de zonde niet.   

Hoeveel kinderen zijn er niet de dupe van alcoholisme, van buitensporig geweld van een 

vader of moeder, van verwaarlozing of seksueel misbruik? De zonde kan wel weggedaan zijn, 

maar de gevolgen van de zonde niet.  

Steeds weer hoor je en zie je hoe verwaarlozing, misbruik, gewelddadigheid en mishandeling 

door generaties heen wordt doorgegeven. Hoe kinderen die seksueel misbruik hebben 

meegemaakt, een grote kans hebben om zelf later misbruik te maken van anderen. Ook een 

gebrek aan warmte in een gezin kan in volgende generaties doorwerken. Maar omgekeerd 

werkt het ook door. Wanneer er goede dingen zijn, worden ook die doorgegeven.   

Waar de bijbel van overtuigd is, is dat onze daden gevolgen hebben. Ze ontketenen iets. 

Brengen iets in beweging. En regelmatig ook iets dat we niet hebben gewild.   

 

David zat fout. Hij is over lijken gegaan om zijn doel te bereiken. De dood van het kind is in 

dit verhaal geen individueel drama, maar een teken dat op de daad waaruit het voortkwam 

geen zegen rust. In de dood van het kind dringt de dood van Uria tot David door. Er is geen 

toekomst als je op die manier probeert de zaken naar je hand te zetten, als je op die manier 

gelukkig wilt worden. Dat is letterlijk een doodlopende weg. 

God probeert heil te brengen in deze wereld, maar laat tegelijk de mensen hun 

verantwoordelijkheid en ook de gevolgen van hun daden. Echte daden hebben echte 

consequenties. God neemt wel onze zonden op zich en geeft ons een nieuw begin, maar Hij 

neemt de consequenties niet weg. De schade die mensen aanrichten kan zeer diep gaan. Dat 

geldt voor David maar dat geldt ook voor ons.  

 

Maar met het sterven van het kind is het laatste woord nog niet gezegd. Een tweede kind 

wordt geboren. Salomo. Een naam die vrede ademt, sjaloom. Door de tranen van schuld en 

boete heen wordt nieuw geluk geboren. De dood heeft niet het laatste woord. De zonde en de 

schuld ook niet. Daarom mag duizend jaar later van de evangelist Matteüs de vrouw van Uria 
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ook niet ontbreken in de stamboom van Jezus, Davids Zoon, lang verwacht, de koning der 

joden die hij in het huis van David geboren laat worden.  

In Matteüs 1 wordt de naam van Batseba niet genoemd, slechts die van Uria. Het gaat tussen 

koning David en Uria. Die twee mannen - wie draagt het kenmerk van de Messias? Niet de 

man die het zaad bijdroeg, niet de koning, die zich gedroeg als een koning van de volkeren, 

maar eerder die anti-held, de Hetiet, de nietsvermoedende vreemdeling, die trouw bleef aan 

God en aan zijn koning. Dan is het niet meer irritant maar rechtvaardig dat Uria’s naam daar 

weer klinkt. De naam van Uria wordt opgenomen in de messiaanse geschiedenis.  

 

David blijft een messiaanse koning, natuurlijk, de herder David, die de man was naar Gods 

hart, hij wordt niet afgeschreven. Na zijn schuldbelijdenis wordt hij opnieuw in dienst 

genomen, gelouterd en gevormd door de diepte heen. Niet zijn succes, maar juist zijn val lijkt 

hem dichter bij God te hebben gebracht. David kan niet garant staan voor de messiaanse weg, 

daarvoor is zijn zwakheid te groot. Maar juist in dat besef van zwakheid kan er een roepen, 

een adventsroepen naar God ontstaan: dat Koninkrijk van U, weet U wel, wordt dat nog wat?  

Wat wij niet kunnen, dat moet God dan maar doen. Alleen God kan die toekomst garanderen. 

Het gaat langs een dun en kwetsbaar draadje. Langs een weg die wij niet zouden hebben 

verzonnen, vol prostituees, vreemdelingen, overspel om uiteindelijk te komen bij een 

maagdelijke geboorte. Dit laatste is toch de ultieme manier om duidelijk te maken dat het heil 

niet enkel van onze kant kan komen. God moet ons in onze zwakheid tegemoet komen.  

Ontdekt worden aan je schuld, kan zo een hoopvolle weg zijn. Want ontdekt worden aan je 

eigen onmacht, terwijl je je machtig waande, dwingt je om God ruim baan te geven. Batseba 

en Uria hebben hiervoor geleden. De Messias zoals wij die in de christelijke kerk herkennen, 

ontdekt ook mensen aan hun schuld en lijdt daarvoor.  

Jezus Christus stierf voor onze zonden, om te tonen dat onze schuld nooit een einde kan 

maken aan Gods liefde. Bij God mag een mens die schuld belijdt opnieuw beginnen. Het 

leven gaat door – dankzij de Vredevorst. Wat een belofte in de aanloop naar Kerst! 

Amen.  

 

 


