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8 Prijsbewustzijn 
Preek over 2 Samuel 23:13-17 (bij heilig avondmaal) 

 

Liturgie 
Ps. 108:1 
Gebed 
2 Samuel 23:1-7 en 13-17 
Ps. 89:9 en 11 
2 Samuel 23:13-17  Prijsbewustzijn 
Gez. 170 
Gebed 
Viering HA Formulier III 
Gezindheid en verzekering Gez. 125:1-3 
Gemeenschap Gez. 125:4-5 
Verwachting Gez. 125:6 
Collecte 
LvK 360:1 
Viering 
Gez. 160 en Gez 161 
Tien Woorden 
LvK 360:2-3 
Zegen 

 
 

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, mijn broeder en mijn zuster, 
 
Verlangen naar heerlijk helder bronwater. In de hitte van de strijd komt het verlangen 
in alle hevigheid boven bij David. In het uur van gevaar rijst het verlangen. Hij is in 
gevecht gewikkeld met de Filistijnen, die azen op de jonge nieuwe koning (2 Sam. 5). 
Ze zijn gelegerd in de buurt van Betlehem, op zijn geboortegrond. Schuilend in de 
grot van Adullam wordt hij overvallen door jeugdsentiment. David verzucht: ‘Ach, als 
iemand mij eens wat water gaf uit de put van Betlehem die bij de poort is.’ Wat kan 
hij daar intens naar verlangen. Als een hert in dorre streken smacht niet sterker naar 
het genot van de frisse koele beken. David ziet het nog zo voor zich, hoe hij dolde met 
zijn kameraden, hoe ze renden naar de bron. We doen wie ’t eerst bij de bron is. 
Drinken maar! Fris water, verkoelend, dorstlessend. Water uit de bron bij de poort, 
dat is pas (bron)water! Want laten we wel zijn, het ene bronwater is het andere niet. 
Niets kan op tegen het frisse water uit de put bij de poort van Betlehem. Het water 
had blijkbaar een bijzondere gevoelswaarde. 
 
Verlangens kunnen niet altijd vervuld worden. En zeker dit verlangen niet. Ook niet 
als wensdroom van een pas aangetreden koning. David, denk eens even na. Die put is 
in de buurt van de poort van de stad. Als er nu één strategische plek is, dan wel daar! 
De Filistijnen hebben dat gebied natuurlijk compleet afgezet. De poort van de stad 
wordt het sterkst verdedigd. De bron ligt midden in bezet gebied. Om daar te komen 
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moet je dwars door de vijandelijke linies. Dat gaat ’m niet worden. Zet dat maar uit je 
hoofd. Dat is een onmogelijke missie. 
 
David deelt ook geen commando’s uit. Hij vaardigt geen bevel uit om het water te 
gaan halen. Niemand wordt erop uitgestuurd. Niemand is verplicht dat te gaan doen. 
Trouwens, aan water ook vast geen gebrek. En om nu per se dat water te willen 
drinken, naar de voorkeur van de koning met zijn vorstelijke smaak, daarvoor is het 
risico te groot en de prijs te hoog. Toch houdt David de wens ook niet voor zich. Hij 
spreekt zijn verlangen uit. Hij is zich vast bewust dat zijn manschappen meeluisteren. 
Hij weet dat hij niet voor dovemansoren spreekt. Bovendien kent hij zijn mannen; die 
gaan voor hem door het vuur. En al helemaal nu hun legeraanvoerder pas koning is 
geworden. Hij had kunnen vermoeden dat zijn hint zou worden opgepakt. 
 
Drie waaghalzen trekken de stoute schoenen aan. Zij hebben geen commando nodig. 
Ze voldoen kennelijk spontaan aan de wens van David om dat speciale water te gaan 
halen. Het hart van deze helden is onverschrokken en vastberaden. Zij hebben dit wel 
voor hun koning over. Hun bewijs van trouw en loyaliteit gaat heel ver, tot in de 
dood. Het lijkt er sterk op dat dit buiten medeweten van de koning gebeurt. Niets 
wordt gemeld over hun moeizame tocht. Maar ze verrichten een heldendaad. Het 
lukt hun met gevaar voor eigen leven door de vijandige linies te komen en zelfs een 
emmertje water te halen uit de put bij de poort. Nota bene de meest publieke plaats 
van het stadje. De wachtpost kan blijkbaar niet verhinderen dat zij water uit de bron 
schepten. Ze halen het water onder hun handen vandaan. Dit driemanschap zet een 
huzarenstukje neer. Knappe samenwerking, grootse prestatie. Dat getuigt van 
heldenmoed en verregaande trouw aan de koning. 
 
Zie ze daar nu eens staan, die helden: brother in arms! Zij brengen hun leider en 
koning ongeschonden het door hem verlangde water. Hoe groter het risico en hoe 
groter het gevaar dat is getrotseerd, des te groter de vreugde van de helden. Zij zijn 
prijsbewust. Ze wilden hun leven wagen voor de koning. Zij gaan helemaal voor hem. 
En hebben alles voor hem over. Dat is wel duidelijk. Het water heeft een hoge prijs, 
het is kostbaar in hun ogen. Zou het ook niet kostbaar zijn in de ogen van de koning?! 
Alstublieft, mijn heer, drinkt u gerust het zo begeerde water uit de bron bij de poort. 
Geniet met volle teugen. Wat zal het een voldoening geven als ze hem zien drinken. 
 
Even later plenst het water op de grond. Wat wreed! Alsof ze een klap in hun gezicht 
krijgen. Is dat de dank voor hun grootse prestatie? Ieder gebrek aan waardering 
ontbreekt. Worden zij niet hevig gefrustreerd, nu hun heldendaad zo prachtig gelukt 
is en nu als het ware tegen de grond gesmeten wordt? Gooit hun koning het kostbare 
water zomaar weg alsof het niets is?! Is David zich bewust van de prijs die het heeft 
gekost? Neem dan Alexander de Grote, die zich met zijn manschappen in de hitte van 
de woestijn bevond. In de verste verte geen water te bekennen, tot een soldaat iets 
vond en in zijn helm vervoerde naar de legeraanvoerder. Alexander keerde in 
aanwezigheid van de soldaten de helm om, en het kostbare water verdampte in het 
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woestijnzand. Maar hij wilde het tenminste laten om zijn soldaten: als mijn strijders 
mij zien drinken, krijgen ze nog meer dorst. 
 
David smijt het water niet zomaar op de grond, om zijn helden te kwetsen. Hij plengt 
het water voor de Heer, als teken van ommekeer. Het water wordt aan God gewijd, 
als teken van spijt. Want David wordt zich plotseling bewust van wat hij teweeg heeft 
gebracht. Daar komt hij wel laat achter. Hij heeft A gezegd: wat verlang ik naar dat 
speciale bronwater. Maar nu het op B aankomt en het hem wordt aangereikt, schrikt 
hij terug. Hij komt tot de ontdekking dat hij een product heeft besteld dat veel te 
duur is. Hij had alleen aan zichzelf gedacht. Hij had niet gerekend met de risico’s. Zijn 
kostenbewustzijn is ontwaakt. Dit productieproces had het leven van de producenten 
kunnen kosten. Hij komt tot inkeer! Wat heeft hij gedaan!? Hij heeft het leven van zijn 
manschappen op het spel gezet. Dit kan hij niet maken. Het leven van deze mannen is 
hem te kostbaar, het water is nu wel heel speciaal geworden. Hij mag hier niet 
aankomen. Niet consumeren, kostte wat het kost. 
 
Het enige wat David nog kan doen, is zich wenden tot God. Want zijn relatie met God 
is hier in geding. Hij is de Schepper die als enige over mensenlevens beschikt. Het 
leven is aan God. David komt tot het inzicht dat zijn houding voor Gods aangezicht 
onverantwoord is. Hij biedt zijn manschappen niet direct excuus aan, maar indirect 
erkent hij schuld. En hij trekt zich vervolgens terug uit het productie en 
consumptieproces. Hij is bereid om van consumptie af te zien, omdat de kosten in de 
ogen van God onaanvaardbaar hoog zouden zijn. Als de kosten van een product het 
welzijn van een ander in gevaar brengen, dan moet ik ervan afzien. Dat is pas 
kostenbewust, dat is pas goed prijsbewust. 
 
Dit water is hun bloed! David noemt dit water het bloed of hun leven. Want zij 
hebben hun leven ervoor gewaagd. Zij hadden het offer van hun leven willen 
brengen. Hij tilt als het ware het akertje water omhoog en roept: Dit is hun bloed! En 
zou hij, David, hun (helden)bloed drinken? Niet dat daarmee het water in bloed 
veranderde, hoe kom je erbij! Het water verwees ook niet als een teken naar hun 
bloed. Het is duidelijk wat David bedoelt: dat het water het bloed van de mannen is, 
komt doordat er een geschiedenis aan vastzit. Door deze heldendaad is het water in 
het bijzonder gaan spreken. De kracht komt tot uiting in het woordje is. Dit is hun 
bloed. Niet omdat het uit zo’n speciale bron komt, maar omdat hun leven ermee is 
gemoeid. Wie zou er dan nog drinken? David heeft het hart niet in zijn lijf. Hij waagt 
het niet. 
 
Wat heeft dit in de vrede met het heilig avondmaal te maken? David zei: Is dit niet 
het bloed van deze mannen, die met gevaar van eigen leven zijn gegaan? Davids Zoon 
ging verder. Is dit niet het bloed van Hem die met gevaar van eigen leven is gegaan? 
Het heeft zijn bloed gekost, zodat wij kunnen eten en drinken! Alles wat wij 
consumeren is door Hem duur betaald. Dit is mijn bloed, roept Hij. Niet dat het in 
bloed verandert, ook niet dat het slechts als teken naar zijn bloed verwijst. Hier is 
alles mee gezegd. Dit is niet los van zijn levensgeschiedenis verkrijgbaar, los van de 
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heldendaad waarmee Hij zichzelf helemaal gaf. Daar zit heel zijn levensverhaal aan 
vast. Woord voor woord vertelt het dat Christus voor onze levenskracht betaald heeft: 
het brood. Woord voor woord vertelt het dat Christus voor onze levensvreugde 
betaald heeft: de wijn. Christus heeft een hoge prijs betaald, het met zijn eigen leven 
moeten bekopen. Daar word je levend aan herinnerd als de beker omhooggaat. De 
boodschap van heel zijn leven ligt opgesloten in dat woord: Dit is mijn bloed! Trek je 
de levensgeschiedenis van Christus er los van, dan wordt het bijgeloof, hocus pocus 
en geheimzinnigheid, of stelt het niets meer voor dan een stukje brood en een slokje 
wijn. Maar Hij ging voor mij. Hij ging voor mijn egoïsme, consumentisme, 
kostenbewustzijn, prijsbewustzijn… Hij ging niet als een waaghals met gevaar voor 
eigen hachje. Hij is de van God gegeven Middelaar, met werkelijke inzet van zijn 
leven. Daarmee wil Hij u en mij van zonde en dood, van egoïsme en eigenbelang 
redden. 
 
Het verschil met David is dat die uit eerbied niet wilde drinken. Van ons verlangt 
Christus juist dat wij uit eerbied drinken. Prijsbewust: de prijs van het sterven van 
Gods Zoon. Vervuld van dankbaarheid, met schroom, met eerbied en ontzag. Neem, 
eet en drink met een gelovig hart. Blijf zo uw Heer gedenken, o duurgekochte kerk. 
Uw liefde en trouw die het al volbracht, hier nooit genoeg door ons herdacht. 
 
De Geest van Christus doet een dringend beroep op uw prijsbewustzijn… 
Amen. 
 


