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1 Klaaglied: vriendschap is geen illusie! 
Preek over 2 Samuel 1:23 en 26 

 

Liturgie 
Votum en groet 
Gez. 166 
Tien Woorden 
Opw. 59 
Gebed 
Schriftlezing: 1 Samuel 17:55 - 2:4 
Ps. 119:24 
2 Samuel 1:1-12 
Ps. 38:5-6 
2 Samuel 1:23 en 26 Klaaglied: vriendschap is geen illusie! 
Gez. 115 
Gebed 
Collecte 
Gez. 116 
Zegen 

 
 
Gemeente van onze Heer Christus, mijn broeder en mijn zuster, 
 
Liever dan een vrouw? 
Een vriend verliezen. Je boezemvriend. Dat raakt je diep. Heel diep. Wie zou niet 
van slag zijn? Wie zou er niet kapot van zijn? David uit zich in een lied, een 
klaaglied. Het verdriet grijpt hem naar de keel. Het verstikt hem. 
 
Maar dan die wonderlijke zin: Jouw liefde was mij dierbaar, meer dan die van 
vrouwen? Heeft David soms een voorkeur voor zijn vriend? Als hij moet kiezen 
tussen zijn vrouw(en) en zijn vriend, kiest hij dan voor Jonatan? Zijn David en 
Jonatan in het verborgene soms gay-lovers, dus bi of homo? Hier zijn heel veel 
woorden aan gewijd. 
 
Tja, als je deze wonderlijke zin legt naast die andere beschrijvingen: 

 Jonatan voelt zich meteen sterk tot David aangetrokken. 
 Hij geeft hem heel zijn uitrusting en persoonlijke bezit. 
 Hij heeft David zo lief als zijn eigen leven. 
 Ze kussen elkaar, omhelzen elkaar. 
 Ze zijn als broers (Zie Hooglied: zuster…) 
 Ze gaan naar het veld (zie Hooglied: kom je mee naar het veld) 
 Saul scheldt hem uit als pervers, ‘schaamte van je moeders naaktheid’. 
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En als je dan dicht: ‘een sieraad, een beauty is gevallen’, is dit dan niet meer dan 
gewone vriendschap? Een keer trek je de conclusie, het is geen droom, geen dun 
laagje chroom. 
 
Klaaglied: vriendschap is geen illusie 
 
Rouw als bewijs van trouw 
Hoe geef je uiting aan je rouw? David, de dichter, doet dat in een lied. Het is een 
klaaglied met een apart ritme (qina), dat meteen wordt herkend als het ritme van 
de klaagvrouwen. David wil zijn verdriet niet voor zichzelf houden, niet in zijn 
eentje zitten treuren. Hij wil graag delen. Delen in blijdschap en delen in verdriet. 
Verdriet kun je niet alleen aan. Verlies is nooit alleen privé, anderen maken het 
mee. Hoe meer je van iemand houdt, des te meer je rouwt. Daar heb je anderen bij 
nodig, hoe persoonlijk je verdriet ook blijft. 
 
David geeft opdracht de rouwklacht te leren. Rouwen moet je leren. Niet de pijn 
uit de weg gaan. Niet negeren. Niet eromheen gaan. Niet eroverheen leven. Niet 
vluchten. Niet: het moet snel weer over zijn. Maar het onderkennen, benoemen, 
dragen en verdragen. Als je voluit wilt leven, uitbundig leven, hoort daar ook bij 
dat je diep wilt rouwen. Leer het verlies in je leven te integreren. Laat het met alle 
mooie belevenissen deel uitmaken van heel je levensverhaal. Schrap het niet, gum 
het niet uit. Geef het verlies een volwaardige plaats. Wie niet rouwt verliest 
verband in zijn leven. Dat is een kunst apart, levenskunst. 
Als je pijn en verdriet uit de weg gaat, ga je je leven versmallen, je wordt een lege 
schelp met een glimlachend gezicht erop geverfd (Eugene Peterson). 
David wil dus dat het klaaglied wordt geleerd. Dan neem je het over, zing je mee 
en leef je mee. Je onttrekt je er niet aan. Je maakt je niet los van het gebeuren. 
Want als je dat doet, maak je het onbeduidend. En dan ontwijd je de persoon. 
Rouwen om de ander betekent trouw aan de ander. Neem de tijd en ruimte voor 
je verdriet. En geef er de nodige woorden aan. 
 
Als je het klaaglied op je laat inwerken, merk je hoe diep David getroffen is. Vele 
jaren evaring van zijn leven komen boven. Heel zijn levensgeschiedenis met 
koning Saul: de vervolging, de haat, de woede, de agressie. Heel zijn 
levensgeschiedenis met Jonatan: de trouw, de aandacht, de scheiding, de 
confrontaties. Nu zijn zij allebei ineens, plotsklaps verdwenen. Er gapen lege 
plaatsen. Gevallen zijn zij de helden… (driemaal refrein). 
 
Ook de natuur moet in de rouw delen. De heuvel Gilboa, waar zij het leven lieten, 
moet ondergedompeld worden in rouw. Het landschap moet meedoen. Het zal 
vruchtbaar gebied zijn geweest, omdat het veel opleverde voor het brengen van 
allerlei offers. Maar deze plaats is een schroeiplek geworden. Alles wat groeit en 
bloeit doet nu zeer aan de ogen. Want hier lieten velen het leven. De natuur wordt 
volop betrokken in het rouwproces. De schepping rouwt mee. 
 
Overwinning op de haat van Saul 
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Tot driemaal toe klinkt het refrein: ze zijn gevallen de helden…, het is een 
smartenkreet. Ze worden in één adem genoemd, vader en zoon, Saul en Jonatan. 
De geliefden en beminden, bij leven niet te scheiden en onafscheidelijk verbonden in 
de dood (2:23). Dat is opzienbarend! Hoe komt het uit Davids mond!? Saul is de 
man die hem heeft gehaat. Die hem heeft vervolgd als een wild dier. Die alles heeft 
gedaan om hem uit de weg te ruimen. Hoe kun je dan dichten over de geliefden en 
beminden?! Wat is dat: over de doden niets dan goeds? 
 
Je zou Davids reactie heel anders kunnen voorstellen. Gewoon in de lijn van de 
Amalekiet: de weg is vrij, de koning is dood, leve de koning! David is van zijn grote 
concurrent verlost. Niets staat hem meer in de weg naar zijn koningschap. Wat 
zou hij nog treuren? Heeft hij nu niet zijn zin? Hij is toch van zijn aartsvijand 
bevrijd! Maar je merkt niets van een triomf of opluchting. Je proeft ook geen enkel 
leedvermaak. Dat is bijzonder. 
 
Het is helemaal in de lijn van Davids respect tot nu toe. De verleiding was groot 
hiervan af te wijken. Maar hij wist: kom niet aan de gezalfde van de Heer. David 
heeft de weg naar het koningschap niet bereikt door de concurrent te 
vermoorden, zoals het meestal ging in die tijd. Maar belangrijker nog: David heeft 
zich niet laten leiden door de haat van Saul. Als hij zijn leven had laten bepalen 
door die haat en nijd, was hij er zelf aan ten onder gegaan. Hoezeer mensen je ook 
naar het leven staan, hoe groot hun afkeer van jou ook is, laat dat je niet 
beheersen. Dat is een harde strijd, niet het minst met jezelf. 
 
Wat David doet is teer en mild. Hij kijkt naar heel Sauls leven. En hij staart zich 
niet blind op de haat en nijd. De mooie kenmerken weet hij te benoemen. Saul is 
niet zomaar koning geworden. Hij was de man van Gods keuze, maar ook een 
geliefd en aantrekkelijk persoon. Hij wist mensen voor zich te winnen. David is 
het begin van Sauls optreden niet vergeten. Zijn goede begin als leider en 
aanvoerder: doortastend, moedig, royaal, optredend met een zekere noblesse. 
Samuel had niet voor niets zo’n moeite om Saul los te laten. Tot het laatst toe. 
Alles wat Saul tot stand heeft gebracht, wordt nu met ere vermeld. De 
beminnelijke aspecten komen naar voren. En de welvaart die hij behaald heeft 
voor het volk. Hij heeft gevochten voor het volk. Hier spreekt waardering uit. 
Vandaar dat ook de mensen van Jabes, die Saul hebben begraven, worden 
geprezen om hun liefde en eerbewijs (2:5). 
 
Dit is een mooie levensles om niet uit te pakken over wat slecht was en wat 
verkeerd ging, maar vooral om te kijken naar wat goed is gegaan. Om iets moois, 
iets liefs naar voren te brengen en ook daarin het goede door het kwade te laten 
overwinnen. Dat is helemaal in de lijn van de Geest van Christus. Hij heeft zelfs 
zijn vijand lief. Bij Hem is er niets van leedvermaak te bespeuren, geen zweem 
van wraakzucht. Laten ook wij niet de ander met terugwerkende kracht 
omlaaghalen, maar vrijmoedig en waarderend en met een milde toon spreken 
over een tragisch gevallen mens. 
 
Met liefde van Jonatan 
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Drie keer het refrein… Ach, ze zijn gevallen, samen. Maar nu de climax. Want het 
verdriet om Jonatan springt eruit en dat is het meest in het oog springend. Het 
meest pijnlijk, ronduit verstikkend. ‘Ik heb een vriend verloren, ach mijn beste 
vriend, mijn boezemvriend.’ David kan er maar niet over uit. Die bijzondere liefde 
van Jonatan steekt af bij de liefde van alle vrouwen in zijn leven. Zijn moeder en 
zijn vrouwen, Michal die hem heeft geholpen bij zijn vlucht. Wat is zo bijzonder 
aan die liefde van Jonatan? Was het werkelijk een verborgen homovriendschap? 
 
Kijk eens waar de vriendschap begint. Wat maakte hen meteen tot soulmates 
(Saul-mates…)? Het begint met de heldendaad van David die de reus en 
Godslasteraar Goliat vermoordt. Hun geloofsmoed hebben ze gemeenschappelijk. 
Davids lef om voor zijn God op te komen en alleen op die reus af te gaan, heeft 
Jonatan diep geraakt. Hij heeft zelf ook heldendaden verricht: God kan evengoed 
verlossen door weinigen als door velen (1 Sam. 14:6). Dat schept een diepe 
verbinding, een geloofsband. Het is geloofsverwantschap. 
 
Maar er is meer. Als Jonatan heel zijn wapenrusting aan David geeft, maakt hij 
inderdaad een bijzonder gebaar. Hij wijst in feite David aan als troonopvolger. 
Zijn eigen koninklijke wapenrusting (zijn zwaard, zijn boog, zijn riem) en zijn 
waardigheid als kroonprins legt hij af en geeft hij aan David. Die symboliek is niet 
erotisch, maar zuiver politiek en maatschappelijk. Jonatan staat zijn plaats af aan 
David. Dat is onverdiend en het getuigt van liefde en zelfopoffering. Hij geeft zijn 
eigen positie als kroonprins op voor die ander, omdat hij beseft dat die de man 
van Gods keuze is. 
 
De liefde die Jonatan laat zien komt nog op een andere manier tot uiting. Hij 
bevindt zich constant in een loyaliteitsconflict. Jonatan wil niet kiezen tussen 
David en zijn vader. Hij heeft zijn vader nooit verlaten om David te volgen. Hij 
pleit voor David bij zijn vader en offert zichzelf op. Daarom kan zijn vader hem 
uitschelden: Je kiest voor David, pervers figuur, je maakt je moeder te schande. 
Maar dat heeft niets met een verborgen seksuele relatie te maken. Het gaat erom 
dat Jonatan in Sauls ogen zijn positie als kroonprins opgeeft en het koningshuis 
van Saul te schande maakt. Desondanks heeft Jonatan zijn vader nooit in de steek 
gelaten. Tot in de dood is hij zijn vader trouw gebleven. Trouw aan Saul en 
evenzeer trouw aan David. Wat een ongekende loyaliteit. Dat is pas liefde, trouw 
tot in de dood. 
 
Het is dan helemaal vreemd dat David deze liefde typeert als iets anders dan van 
vrouwen. Deze liefde gaat juist niet over seksualiteit en erotiek. Het laat juist zien 
dat die verdergaat en die liefde overtreft en overstijgt. Een ander soort liefde is 
dit. Een zichzelf gevende en onvoorwaardelijke liefde. Hun vriendschap brengt 
het beste in elkaar naar boven. 
 
En toch… deze mannen hebben een diepe vriendschap, ze sluiten een verbond, ze 
omarmen elkaar, ze kussen elkaar. Ze zijn op elkaar gesteld. Maar dat wordt in 
het begin ook van Saul en David gezegd (1 Sam. 18:22). Zij zijn zielsverwanten-
soulmates (Gen. 44:31, Jakob en Benjamin). Ze noemen elkaar broer. Dat kussen is 
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helemaal niet ongewoon tussen vaders en zonen en broers, maar volstrekt 
normaal in die cultuur. Wat steekt dat af tegen onze afstandelijkheid met niet 
meer dan een stevige handdruk. Daardoor wordt dan een omhelzing of kus al snel 
uitgelegd in de richting van homo-zijn. Maar we hoeven ook niet alles in te vullen. 
Wie zal de psyche van David en Jonatan helemaal ontrafelen? We moeten maar 
niet in een soort nieuwsgierigheid gaan gluren naar wat er tussen hen misschien 
is voorgevallen. Dat zegt dan meer over ons dan over hen. Want het gaat niet over 
hun seksualiteit. Het gaat over diepe vriendschap. Een echte vriend is meer waard 
dan een broer (Spr. 18:24). 

Lewis: vriendschap is niet nodig, net als filosofie, net als kunst, net als het heelal zelf (want 

God hoefde niet te scheppen). Ze heeft geen overlevingswaarde; het is eerder zo, dat ze 

waarde geeft aan het (over)leven. 

 
Vriendschap is geen illusie. Het bestaat echt, vriendschap die blijft, door alles 
heen, tegen alles in. Echte, ware vriendschap. Die heeft twee handen, twee voeten 
en twee ogen. 
 
Beter dan het leven 

O mijn geliefde broer Jonatan, ik ben verpletterd door jouw dood. 

Jouw lieve vriendschap was meer dan een wonder, 

liefde, die al wat ik kende, 

of ooit hoop te kennen, verre te boven gaat. 
Het verbond dat David en Jonatan hadden is niet verbroken. Het is heel gebleven. 
De loyaliteit is niet opgegeven. Geen van beiden heeft de ander laten vallen. Diepe 
vriendschap hield stand tot in de dood. Dat klinkt als: trouw die beter is dan het 
leven. Hier raak je allerlei tonen: iemand die zichzelf geeft, iemand die alles voor 
de ander overheeft, die bereid is zijn plaats af te staan, die helemaal voor de 
ander wil gaan… Welke trekken heeft Jonatan in zijn optreden? ‘Hij moet groeien, 
ik moet minder worden…’, dat herinnert aan Johannes de Doper. 
Maar meer nog, aan Christus zelf. Liever gezegd, je ontwaart hier de Geest van 
Christus. Wie anders kan zulke liefde laten zien? En wie anders kan dit in een 
mens bewerken en losmaken? Wie laat zulke onvoorwaardelijke liefde zien? Wie 
noemt zichzelf een vriend die niet loslaat en die nooit opgeeft? Het faalt aardse 
vrienden vaak aan krachten, maar nooit een Vriend als Jezus is. Hij huilde bij het 
graf om zijn vriend Lazarus. Zijn liefde is het hoogste goed, zijn trouw is beter dan 
het leven. Geen slaven, maar vrienden noem ik jullie. Er is geen grotere liefde dan je 
leven te geven voor je vrienden (Joh. 15:13). 
 
Vaak wordt David genoemd als Christus in beeld komt. Hij is de grote Zoon van 
David. Maar wie David zegt, zegt ook Jonatan (zijn naam betekent: God-heeft-
gegeven), want zij zijn onafscheidelijk verbonden. Een onvoorwaardelijke liefde 
past bij een verbond. In het Bijbels Hebreeuws wordt het uitgedrukt door chesed 
we emet: goedheid en betrouwbaarheid. Deze horen bij elkaar en zijn met elkaar 
getrouwd. In de vriendschap tussen David en Jonatan zie je iets van Jezus’ 
veelkleurige liefde voor jou. Hij is een Vriend die zijn leven geeft, een Vriend die 
zich aan jou verbonden weet. Dat vraagt ook om een verwantschap van jou, een 
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zielsverwantschap, een verbondenheid. Jullie zijn mijn vrienden wanneer je doet 
wat ik zeg (Joh. 15:14). 
 

Een keer trek je de conclusie: 
Vriendschap is geen illúsie. Jezus’ vriendschap. 
Geen droom, 
geen dun laagje chroom, 
puur en louter goud. 

 
Amen. 
 


