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4 Schrijnende troost: ontvangen en gegeven 
Preek over 2 Samuel 12:22-25 
 

Liturgie 
Votum en groet (Sela) 
Ps. 99:1-4 
Gebed 
2 Samuel 12:16-25 
Opw. 695 Verberg mij nu 
2 Samuel 12:22-25 Schrijnende troost: ontvangen en gegeven 

‘Ik ga naar hem, Hij keert niet terug bij mij’ 
Opw. 717 Stil mijn ziel wees stil 
Gebed 
Geloofsbelijdenis 
Ps. 146:3-4 en 8 
Collecte 
LvK 460:1-4 
Zegen 
LvK 460:5 als amen 

 
 
Gemeente van onze Heer Christus, mijn broeder en mijn zuster, 
 
Onbegrijpelijk! 
En de Heer trof het kind met een dodelijke ziekte, zodat het in levensgevaar raakte! 
Maar wat kan het pasgeboren kind eraan doen? Pijnlijk! Hoe kan het letterlijk kind 
van de rekening worden? Het kind draagt wat eerder het daglicht niet kon verdragen. 
Maar is David niet genoeg gestraft met alles wat hij nog gaat meemaken? En God 
straft toch geen mensen met de dood van hun kinderen? Het lasteren van de Heer 
om wat David heeft gedaan, is zeer ernstig. Daarmee stond hij op een lijn met Farao, 
Amalek en de Filistijnen, zoals Goliat. Maar is dat een reden om het kwaad af te 
wentelen op het kind? Onbegrijpelijk! 
 
Davids gedrag roept ook vragen op. Waarom gaat hij bidden om de redding van het 
kind, terwijl toch door de profeet is aangekondigd dat het kind zal gaan sterven? Dat 
is toch een volkomen kansloos gebed. En hoe kan David eerst zo intensief rouwen, 
terwijl het kind nog leeft en daarna verdergaan alsof er niets gebeurd is? Hij laat alles 
achter zich, wast zich, hult zich in parfumolie en gaat over tot de orde van de dag. 
Alsof het leven gewoon doorgaat. Hij gaat vervolgens weer naar bed met Batseba. 
 
En dan Batseba zelf. Hoe kan zij zich laten troosten? Eerst door de koning 
overgehaald, grensoverschrijdend. Daarna de dood van haar man op zijn geweten. 
Vervolgens in de rouw om het kind dat zij verliest. Hoe kan zij zich in de vrede laten 
troosten door dezelfde man? 
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Het leven gaat niet gewoon door, het moet opnieuw worden gewekt. 
 

Schrijnende troost: ontvangen en gegeven 
 
(On)vermurwbaar 
Het doodzieke zoontje brengt David op de knieën. Hij wordt er sowieso anders van. 
David maakt zich klein voor God. Hij zoekt de Almachtige in gebed. Met een 
aanhoudend bidden en vasten. Alles concentreert David op het contact met God in 
een gebedsworsteling. Maar is dat gebed geen vergeefse moeite? Beslist niet. 
Profetie is geen opgelegd noodlot. God is een God die levende omgang vraagt en niet 
iemand die zijn plannen als een spoorboekje afwerkt. Hij heeft een open oor voor 
gebeden en neemt die op in zijn plannen. Kijk maar naar Gods reactie op het gebed 
van Ninevé na Jona’s profetie en aankondiging van het oordeel. Gód laat zich 
verbidden. Neem Hizkia die zou gaan sterven; het intense gebed brengt God in 
beweging. God is blijkbaar vermurwbaar. 
 
Dat geeft David hoop. Zoals hij zelf ook zegt: God is mij misschien genadig. David legt 
zich er dus niet bij voorbaat bij neer dat het kind zal sterven. Een aankondiging, hoe 
ernstig ook, is nog geen reden om hierin meteen te berusten. David zoekt God 
omwille van het kind. Hij worstelt met God om het kind van een gewisse dood te 
redden, met een erkenning van zijn schuld (Ps. 51). Er zich heel goed van bewust dat 
het kind de dupe is van zijn grove missstappen. Hij bidt dwars tegen het oordeel in en 
doet een beroep op Gods barmhartigheid. David hoopt op grotere genade van God 
(12:22). Gods genade heb je nooit in je macht, maar zijn genade heeft mij in de 
macht. Zo legt David zijn leven in Gods hand en weet hij zich afhankelijk. Kansloze 
gebeden bestaan niet. David beseft dat alles mogelijk is bij God. 
 
Zo maakt David zich klein en ligt voortdurend op de grond; dag en nacht. Hij wast zich 
zelfs niet. Hij hult zich in het stof en laat al het eten en drinken staan. David vast, zo 
vast zit hij aan het kind van de vrouw van Uria. Alles is geconcentreerd op het kind. 
David rouwt al voordat zijn kind gestorven is! De intense manier waarop hij rouwt, 
maakt zijn vertrouwelingen zelfs bang. Ze slagen er niet in hem te bereiken en aan te 
spreken. Het lukt hun niet hem van de harde vloer in bed te krijgen, laat staan hem 
aan het eten te brengen. David beseft: ik ben inderdaad een doodsman. Zoals hij had 
gezegd na de gelijkenis van Natan, een man die zoiets doet ‘is een man van de dood’. 
Ik heb de dood op mijn geweten van Uria én van het kind. In het kind sterft David 
zelf! Zes dagen lang rouwt hij om het zuchten van de schepping, stervenskrampen 
zijn het. Die hij zelf op zijn geweten heeft. 
 
En God hoort het smeken van David, maar verhoort zijn gebed niet. Het kind blijft 
naamloos en gaat roemloos ten onder. Op hem rust geen zegen voor de toekomst. 
Het loon van de zonde is de dood (Rom. 6:23) en daarom kan God de toekomst voor 
Israël niet op dit kind bouwen. Dat is pijnlijk genoeg. Maar het kind wordt ook veel 
bespaard! Vergeet dat niet. In het oog van de Heer is onze dood kostbaar… 
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Vrede in onvrede 
In het paleis heerst de stilte. Het nieuws dringt langzamerhand door dat er geen 
redden aan is. Het kindje redt het niet. Het sterft. Blikken zeggen genoeg. 
Geheimzinnigheid, gebarentaal. Maar geen dienaar durft David het nieuws te 
brengen. Zijn zij bang voor hun eigen hachje? Ze durven zich niet uit te spreken. De 
koning zou zichzelf en zijn omgeving iets aan kunnen doen. Ze vrezen het ergste. 
David begrijpt allang dat hun nerveuze gedoe maar één ding kan betekenen: dat zijn 
zoon is overleden. 
 
Zesmaal klinkt het dat het kind sterft, en de zevende keer, op de zevende dag nota 
bene, de sabbat, sterft hij. Dat is niet toevallig. Na het harde werken – zes dagen 
rouwen is hard werken – komt op de sabbat het nieuws. Niet eerder kan iets nieuws 
in een mens geboren worden. De mentaliteit van David om macht uit te oefenen, te 
nemen zoals het hem uitkwam, de tiran in hem, die is gebroken en gestorven. Nu laat 
hij zichzelf gaan. Hij staat op en begint een ‘nieuw’ leven. Hij gaat in bad, wast zich 
van zijn onreinheid. Hij zalft zich met olie, wie in de rouw is neemt geen parfumolie. 
Hij trekt schone kleren aan. De levenskracht is herwonnen. 
Het eerst wat David vervolgens doet: hij gaat opnieuw naar zijn God. Hij weet nu 
zeker dat zijn enig houvast in Hem is. Het allerbelangrijkste heeft hij nu terug. 
Daarom kan David ook stoppen met bidden en vasten, en is hij langzaam maar zeker 
gaan buigen voor Gods besluit. Kennelijk is in de worsteling met God iets gebeurd 
met David zelf. Zodat hij de situatie die hij niet wenste, toch aankon vanuit Gods 
aanwezigheid. Pijnlijk en schrijnend genoeg, dat wel! Want de dood van het jongetje 
is zijn leven. Troost die schrijnend is. 
 
Opnieuw is er onbegrip bij zijn vertrouwelingen en hofhouding. Hoe kan David dit nu 
doen? Eerst heeft hij dag in dag uit gerouwd en was hij onbereikbaar. Er was geen 
land met hem te bezeilen. En nu kan hij alles achter zich laten en gewoon verdergaan. 
Waarom rouwt hij nu niet? Vreemd is het. Toen David binnen een jaar een potentaat 
werd, was niemand geschokt en sprak geen mens hem erop aan. Nu hij weer 
menselijk en herder wordt, wekt hij verbazing met zijn doodsritueel dat schijnbaar te 
vroeg kwam. En hij wekt nog meer verwondering met zijn tekenen van leven. Het 
wonder van zijn opstanding komt niet voort uit zijn eigen veerkracht, maar is geboren 
uit liefde van God zelf. 
 
Is David zijn kind plotseling vergeten? Is hij soms cynisch geworden: met huilen maak 
ik een dode niet levend. Als je rouwt in het land van de levenden doe je dat in zekere 
zin wel. De overledene ‘leeft nog voor je’ terwijl hij of zij er niet meer is. Maar dan 
begrijp je David verkeerd. Hij bedoelt het vast niet cynisch of gelaten. Hij is het kind 
niet vergeten. Hij laat het niet achter zich, maar ziet het als het ware voor zich. Het 
kind keert niet meer bij hem terug, dat is onomkeerbaar. Hij kan er niets meer aan 
veranderen. Maar de verwachting is niet gestorven. Ik ga naar hem toe! David is in 
staat het sterven van zijn kind te aanvaarden en naar hem uit te zien. God is geen 
God van doden, maar van levenden. Het kindje is de grens van de dood al over en 
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komt niet meer terug. Maar op een dag ga ik hem achterna en zal hem weer 
terugzien. Een vroege verwachting in het Oude Testament, terwijl nog niet volop het 
licht van de opstanding scheen. 

 
Toch blijft het troost die schrijnt. Niet alle raadsels zijn hiermee opgelost. Ook niet de 
indringende vragen aan Gods adres waarom het kind moest sterven. Je kunt 
hoogstens iets vermoeden. Het kind mag niet bij het opgroeien een Ben-oni blijven. 
Bij de jongen zou voortdurend de herinnering worden opgeroepen als het kind dat 
geboren is uit overspel, en omgeven zijn met de dood van Uria. Als een wandelend 
souvenir van Davids intriges. Zou het kind in leven zijn gebleven, het zou ook telkens 
tot lastering van Gods naam en van de jongen zelf kunnen leiden. Door de dubbele 
zonde van David. Het is inderdaad niet zijn schuld, maar de schuld van zijn vader. Het 
is troost die blijft schrijnen. Maar het licht van de opstanding overwint, omdat er 
toekomst is voor het kind! Hem is veel ellende en moeite bespaard gebleven. Maar 
het raadsel ontfutselen aan God, dat gaat te ver. Verborgen dingen moet je ook aan 
God durven laten (Deut. 29:28). 
 
Troost verlenen 
David ziet om naar zijn vrouw. Hij zoekt haar op om haar te troosten. Voor het eerst 
in deze geschiedenis is het niet meer de vrouw van Uria, maar zijn vrouw Batseba. 
Haar naam was nog maar één keer genoemd, toen David wilde weten wie zij was. Nu 
klinkt haar naam weer. In de dagen van overspel en daarna was ze ‘de vrouw van 
Uria’. De naam van het slachtoffer van Davids machtsmisbruik kleefde aan haar. Deze 
klinkt niet meer in alle pijnlijke hevigheid door. Nu draagt Batseba haar eigen naam 
weer en wordt ze aan David verbonden. 
 
Je kunt alleen iemand troosten als je zelf ook innerlijke kracht hebt om de situatie 
aan te kunnen of te kunnen handelen. Het is moeilijk iemand te bemoedigen of 
overeind te helpen als het jezelf aan innerlijke kracht ontbreekt. Dit is voor het eerst 
dat David werkelijk iets positiefs doet voor haar. Daarvoor had hij misbruik van haar 
gemaakt. Nu herstelt hij de relatie met haar. Hij is volledig voor haar beschikbaar. Hij 
troost haar, hoe schrijnend ook. Om het met Paulus te zeggen: zou hij haar niet 
troosten met de troost waarmee hij zelf getroost is. Houvast vindend, niet in zichzelf, 
maar in de levende God. 
 
Een moeder klapte de bijbel dicht, nadat ze dit gedeelte aan tafel had gelezen. En 
vervolgens zei ze: Dat gebeurt vaker, als een kind gestorven is. Dan gaan ze met 
elkaar naar bed om elkaar te troosten. En dan komt er na negen maanden een ander 
kind. Een troostbaby… Seksualiteit kan ook troost betekenen. Het is nu heel anders 
dan toen David eerder intieme omgang met haar had. Toen was het pure lust, die zich 
door geen verbod aan banden liet leggen. Pas na een weg van lijden, boete, rouw en 
berouw komt de seksualiteit opnieuw ter sprake. Op een nieuwe en andere manier, 
als troost. Batseba draagt haar naam, ze is veel meer dan een willoos object dat David 
met macht kan bevelen. Hij troost haar voluit. Daarmee is alles anders geworden. Het 
is hem niet meer in de eerste plaats te doen om zijn behoefte te bevredigen. Maar 
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om de ander te midden van alle brokstukken en gebrokenheid te laten ervaren dat 
het zoeken van intimiteit bij elkaar toch goed is. In de Bijbel heeft troost altijd te 
maken met genade, met een geschenk, een verrassing die men ontvangt uit Gods 
hand, die je doorgeeft aan de ander. Troosten is veel meer dan leed toedekken. Het is 
troost die nieuw leven schenkt. 
 
Lieveling wekt verwachting  
Het jongetje dat geboren wordt, draagt zijn naam met ere. Salomo, dat getuigt van 
vrede. De vrede is hersteld tussen God en David. De geboorte van de jongen mag 
eraan herinneren. En zelf zal zijn leven als prins en koning in het teken staan van de 
vrede. Dat is ook de belofte van David aan Batseba. Er zijn verschillende concurrenten 
als kroonprins. Maar Salomo zal zijn troonopvolger worden. Uit de geschiedenis van 
Koningen (1:17 en 30) blijkt dat David Batseba heeft getroost door haar te beloven 
dat haar zoon op de troon van David zal plaatsnemen. Hij zal Gods huis mogen 
bouwen! 
 
In Salomo wordt de vrede weer gevonden. Maar er is meer. Natan wordt opnieuw 
erop uitgestuurd. Hij gaat op kraambezoek met een speciale boodschap. Het jongetje 
krijgt een extra naam: Jedidja (uitbreiding van DWD, de naam is verwant aan die van 
David; en dôd in het Bijbels Hebreeuws is dodde, eerste lustgevoelens van een baby). 
Het is niet zijn eigennaam. Toch is deze naamgeving veelzeggend. Als korte 
samenvatting van Gods houding. Vooral ook gericht op Batseba zelf. Wat heeft zij al 
niet meegemaakt? En toch eigenlijk buiten haar schuld om is ze in dit alles 
terechtgekomen. De affaire met de koning, het verlies van haar man, rouw over hem, 
opname in de harem van David (ze is een van de zeven), geboorte en verlies van het 
eerste kindje. Angst en beven dat het ook met de volgende zwangerschap mis zou 
kunnen gaan. Deze naam is een speciale boodschap voor haar en het kindje. De Heer 
heeft het jochie in het bijzonder lief. Dat is een korte maar krachtige boodschap die 
de vrouw ziet staan in de maalstroom van ellende. Die haar aandacht geeft, haar 
wonden balsemt en helend wil werken. Schrijnend, maar toch troost! Lieveling, 
speciale bescherming voor haar kind. Innig geliefd! 
 
En daarmee geeft God de jongen ook een bijzondere bestemming. Het is tegelijk een 
vingerwijzing van God voor de troonopvolging. Salomo mag vrede stichten in het land 
als nooit te voren. Hij mag de tempel van de Heer bouwen. Hij wordt gesierd met 
wijsheid. Hij wordt een vredekoning die mag verwijzen naar de komende Messias. Via 
dit kind zal de Heer David een huis bouwen en zal de troon van David blijven staan en 
nooit verloren gaan. 
 
Het wekt ook verwachting naar Gods lieveling: de Messias, de Zoon van God. Matteüs 
kijkt terug en vertelt de voorgeschiedenis van de geboorte van Gods Zoon, onze 
Koning. En je zou zeggen, laat dan die ellendige geschiedenis maar weg, gauw 
vergeten. Maar dat gebeurt juist niet. Matteüs wil laten zien dat wij een koning nodig 
hebben als zoon van David, maar een heel andere koning. En hoe wordt Batseba 
genoemd? Niet de vrouw van David, maar de vrouw van Uria. Jezus schaamde zich 
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niet hen als voorouders te hebben. Hij kwam via het kind dat geboren werd uit een 
huwelijk waar schande aan verbonden was. Het gaat Hem niet om het respectabele 
en sterke, maar om wat onaanzienlijk is en zwak, zelfs veracht. 
 
Wij worden er levend aan herinnerd dat wij allemaal verlossing nodig hebben. 
Daadwerkelijke troost, houvast niet in onszelf. Deze koning, de prins die geboren 
wordt, Hij is voluit het Kind van de rekening. Alles wordt op Hem gelegd. Hij is de 
dupe van alles wat in ons leven misging of fout ging. Meer dan David is Hij, meer dan 
Salomo is Hij. Hij heeft zich het lot aangetrokken van Batseba, van Uria, van het kind 
dat stierf en van die andere kinderen die vroegtijdig stierven bij zijn geboorte! Hij is 
een volkomen Verlosser. Heerlijke gedachtenis aan zijn bittere dood. Groter dan zijn 
troost kunnen het verdriet en de gebrokenheid die je ondergaat, niet zijn. Troost die 
schrijnen kan, maar die uiteindelijk dankzij de unieke Heiland helend werkt. 
Amen. 
 


