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Bijbellezing: 1 Samuel 16: 14 – 23  

14 Maar de Geest van de Heer was van Saul weggegaan. En 
Saul werd boos en somber gemaakt door een duivelse geest 

die door de Heer naar hem toe gestuurd was. 15 Toen zeiden 
de dienaren van Saul tegen hem: "U wordt bang gemaakt 

door een duivelse geest die door de Heer gestuurd is. 16 Laat 
ons alstublieft zoeken naar iemand die goed op de harp kan 
spelen. Dan kan hij voor u muziek maken als de duivelse 

geest komt. Door de muziek zult u zich beter voelen." 17 Saul 
antwoordde zijn dienaren: "Zoek voor mij iemand die goed 

 speelt en breng hem hier." 18 Toen zei één van de dienaren: "Ik heb gezien dat één van 

de zonen van Isaï uit Bethlehem goed spelen kan. Ook is hij erg dapper. Hij spreekt 
verstandig, is knap om te zien en de Heer is met hem."  

19 Saul stuurde boodschappers naar Isaï met het bevel: "Haal je zoon David bij de schapen 

vandaan en laat hem hier komen." 20 Toen stuurde Isaï zijn zoon David met een ezel, een 
brood, een zak wijn en een jong geitje naar Saul. 21 Zo kwam David bij Saul en werd zijn 
dienaar. Saul mocht hem erg graag en liet hem zijn schildknaap worden. 22 En Saul 

stuurde Isaï de boodschap: "Ik wil David graag bij mij in dienst houden, want ik mag hem 
graag." 23 En telkens als de duivelse geest Saul boos en somber maakte, speelde David op 

de harp. Dan voelde Saul zich beter en de duivelse geest ging bij hem weg. 
 
Preek:  

Muziek brengt mensen bij elkaar, juist omdat het een universele taal spreekt die iederéén 
kan verstaan, die iedereen raakt in het hart en zo een gevoel van verbondenheid oproept. 

Muziek draagt bij tot wederzijds begrip. Dat is een van haar belangrijke functies als je dat 
zo zou willen noemen. Maar er zijn er meer. Muziek kan troostend werken, gevoelens 
grijpbaar maken, muziek kan je optillen naar hogere, spirituele sfeer en muziek kan 

werken als medicijn.  
 

Een onderzoeksgroep van het Erasmus MC is tot de conclusie gekomen dat mensen die 
naar muziek luisteren tijdens een operatie, later minder medicijnen nodig hebben. Bij 

patiënten met verschijnselen van dementie kan muziek helpen om vergeten herinneringen 
naar boven te halen. Veel gebeurtenissen in ons leven zijn immers verbonden met muziek.  
 

En ten slotte, na muziek als verbinding en als medicijn is er dat wonderlijke vermogen van 

muziek om met klanken een beeld op te roepen. Van een bestaande werkelijkheid, een 
opstijgende leeuwerik, een storm. Maar ook van een nieuwe werkelijkheid, een andere, 
een imaginaire wereld.  
 

Gemeente, na deze lofzang op muziek terug naar het Bijbelverhaal uit het boek Samuel. 

Over de jonge David die uitverkoren wordt om muziek te vertolken aan het hof van de 



zieke koning Saul. Wij weten als lezers natuurlijk dat het hier gaat om de komende en de 
gaande man, ik denk even aan die prachtige film The Two Popes.  
 

David is de jongeling over wie Gods geest steeds sterker vaardig wordt en Saul is de leider 

op zijn retour. Gods geest wijkt van hem. De gelezen passage is een klein onderdeel uit 
het dramatische verhaal over de wisseling van de macht tussen David en Saul. Hoe en 

waarom Saul het koningschap verliest en hoe David het roer overneemt. In de gelezen 
passage staan we nog aan het begin. Het kan nog meerdere kanten op.  Maar zeker is dat 
Saul vanwege ongehoorzaamheid uit de gratie, uit de genade gevallen is en dat gezocht 

wordt naar een nieuwe leidsman voor Israël. Naar goddelijke aanwijzing komt de profeet 
Samuel terecht in Bethlehem, of all places. Daar, onder de zonen van de Bethlehemiet 

Isai, heeft God zich een nieuwe koning voor Israël uitgezocht. De oudere zonen van Isai 
zijn het helaas niet. Pas als David ten tonele verschijnt, de zoon met wie niemand rekening 

had gehouden, die men liever bij de schapen had gelaten, pas dan spreekt God tot 
Samuel: sta op en zalf hem, want deze is het. Opnieuw, zoals zo vaak in Bijbelverhalen, 
wordt niet de oudste of de sterkste gekozen, maar de second best, de jongste, de 

geringste. Uitgerekend via die persoon zal het heil tot het volk en de wereld komen. Dat 
blijft zo tot aan de Kerststal in datzelfde Bethlehem, eeuwen later. De laatsten worden de 

eersten. 
 

Als David gezalfd is wordt de geest over hem vaardig. Die geestkracht 
heeft hij hard nodig, want  tussen het moment van zijn roeping en de 
aanvaarding van zijn koningschap heeft ook deze held een lange weg te 

gaan. Van vervolging, door Saul, van verzoeking en van lijden. Het is  
eenzaam aan de top.   Maar waar David op weg naar de top geestkracht  

ontvangt, daar wijkt ze juist van Saul. Hoe dat precies zit met die geest 
van Saul blijft wat duister, maar steeds meer wordt koning Saul van een 
gedrevene een bezetene. Uiterlijk nog steeds koning, met alles d’r op en 

d’r aan, maar innerlijk minder en minder dan voorheen.  
 

Had deze verworpen koning zich niet beter terug kunnen trekken?  

Waarschijnlijk wel, maar hoe moeilijk is het niet voor iemand die de macht in handen heeft 
om daarvan afstand te doen. Dan moet je heel sterk in je schoenen staan. Het blijkt zelfs 
moeilijk voor een paus in ruste. 

Maar ook al heeft Saul zelf nog niet door wat het beste voor hem zou zijn, zijn hovelingen 
krijgen in de gaten dat er iets helemaal mis is. Hoe kunnen ze die sombere wanhoop van 

hun koning verdrijven? Ze zien uit naar iemand die de citer, een klein tokkel-instrument, 
kan bespelen. Muziek kan boze geesten verjagen, muziek als waterdruppel op de ziel, 
muziek als medicijn. Zo komt David als muzische trooster aan het hof. Als gezalfde, als 

messias zal hij dan nog wel niet de volkeren troosten, maar wel Saul.        
 

We zien het terug op Rembrandts schildering op de voorzijde van de liturgie.  

Van Saul en David zijn veel schilderijen gemaakt, bijvoorbeeld van het latere  
moment dat David, succesvol in de strijd tegen de Filistijnen, een speer  

toegeworpen krijgt van de jaloerse, woedende Saul. Een speer die David maar 
net ontwijken kan.   
Maar hier is het nog pais en vree. Saul, die last heeft van neerslachtige buien, vindt troost 

in het harpspel van de jonge David.     
 

Het schilderij accentueert de intimiteit van het tafereel. De musicus is tot het uiterste 

geconcentreerd op de uitvoering van zijn muziek. Hij kijkt de toeschouwer niet aan maar 
geeft zich over aan, is één met de muziek die hij ten gehore brengt. Maar ook de 
toehoorder, de luisteraar is op zijn manier actief betrokken. Opent zich voor de klanken die 

hem raken in het hart. Ontroerd pinkt Saul een traan weg.  
Dit is wat muziek vermag. Het roept bij Saul indringende beelden op.      



Misschien wel zo’n met muziek verbonden en reeds lang vergeten jeugdherinnering        
Misschien wel een nostalgisch gevoel van heelheid toen alles nog goed was, toen het leven 

Saul toelachte en gebrokenheid en neergang ver weg leken. Misschien wel een gevoel van 
spijt om wat misging in het leven en zich niet laat herstellen. Of juist toch nog weer dat 

verlangen naar een ware wereld die zuiver is, goed en schoon. Want ook dat kan muziek 
oproepen. 
 

Ja, hier is het nog goed tussen David en Saul, ach, was het maar altijd zo gebleven. Zo 

komen in Rembrandts schildering al die bijzondere functies van muziek samen. Muziek 
maakt één wat in potentie is verdeeld, muziek troost en verzacht de pijn, vrolijkt op. Ja, 

muziek roept een verborgen werkelijkheid op die niet samenvalt met wat wij daar 
gewoonlijk onder verstaan maar die wel degelijk in onze werkelijkheid aanwezig is. Een 
vermoede werkelijkheid waarvan een glimp opgevangen kan worden door de zintuigen te 

openen en te richten. Bijvoorbeeld via muziek. Daarom ook is godsdienst dol op muziek, 
want zoals godsdienst de ziel wil openen voor die andere werkelijkheid, zo ook alle kunst, 

inclusief muziek. Pianoklanken van Satie, ze openen de ziel. 
 

Amen. 

 
 


