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We lazen vanmorgen over koning Saul, die door de profeet Samuël gezalfd wordt. Kort 

daarna komt er een stoet profeten aan. De pas gezalfde koning wordt gegrepen door hun 

muziek, raakt in vervoering en profeteert met de profeten. Hij wordt een ander mens, zo 

lazen we. Een koning die in vervoering raakt door muziek van de profeten, een koning die 

door de Geest gegrepen wordt. 

 

Ja, het kan aan mij liggen, maar ik vind dat een vreemd verhaal. Natuurlijk, ik snap ook wel, 

het zal allemaal wel een betekenis hebben. Natuurlijk, het is mooi dat dit nou juist een keer 

een zingende koning is, en dat hij heel anders is dan andere koningen. Dat zal allemaal wel, 

maar even beginnen bij het begin: Deze man is de kóning, de man die het land moet gaan 

besturen. Wat is dit voor naïef verhaal? Van een koning mag je verwachten dat hij zichzelf 

enigszins onder controle kan houden. Dat hij wat afstand kan nemen, en niet als een idioot 

gaat meedoen met een profetenoptocht. Wat is dit voor een koning? 

 

Ik liep me dat al een dag of twee af te vragen en had eigenlijk al bedacht om hier vandaag 

dan inderdaad maar te gaan zeggen dat het juist wel mooi was. Dat het nou typisch de Bijbel 

is, dat deze koning niet zélf de zaak in handen houdt. Dat hij al dansend laat zien dat er 

dingen zijn die een mens te boven gaan, dat je gegrepen kunt worden door de Geest. 

Misschien is dat ook wel zo. Maar toen ik het verhaal nog maar weer eens herlas, werd ik 

getroffen door iets anders. Want dit verhaal gaat niet alleen over de man die net tot koning 

gezalfd is, dit gaat ook over de profeet die hem gezalfd heeft. Samuël. 

 

Wie het verhaal van Samuël leest, ontdekt al snel dat het niet makkelijk is om profeet te zijn. 

Zijn verhaal begint eigenlijk al dramatisch. Als kleine jongen wordt hij door zijn moeder naar 

de tempel gebracht om de Heer te dienen. Op een nacht hoort hij daar de stem van God: 

‘Samuël! Wat die zoons van hogepriester Eli doen, dat kan echt niet langer. En dat ga jij hem 

vertellen.’ De volgende ochtend durft Samuël Eli bijna niet onder ogen te komen, maar hij 

moet. Zijn taak als profeet is begonnen.  

In het gedeelte dat aan onze lezing vooraf gaat, wordt verteld dat het volk een koning wil. 

‘Waarom zouden jullie?’ zegt Samuël, die inmiddels ouder geworden is. ‘Je hebt God als 

koning!’ Een koning, dat is iets voor andere volkeren, maar niet voor Israël. Een koning, dat is 



oorlog, slavernij, verlies. Het beloofde land kent geen andere koning dan God.  

Alle nadelen noemt hij op, maar het helpt niets. Het volk houdt voet bij stuk, Samuël houdt 

God op een voetstuk, maar uiteindelijk zegt God tegen zijn profeet dat het zo dan maar 

moet gebeuren.  Het is eigenlijk niet ideaal, maar vooruit: Willen ze een koning, dan krijgen 

ze een koning. Je zal de profeet maar zijn. God vraagt hém om te zeggen dat ze geen koning 

moeten willen, maar uiteindelijk zegt diezelfde God dat het toch maar moet gebeuren – en 

ook dat mag de profeet dan allemaal weer gaan regelen. 

 

Als je bedenkt wat zijn opdracht is, krijg je met hem te doen. Hij is misschien wel de grootste 

tegenstander van het koningschap, maar juist híj moet die nieuwe koning gaan zalven. Een 

paar hoofdstukken later zal God hem zelfs vragen om een tweede koning te zalven, David, 

terwijl de eerste nog in leven is. Samuël lag er nachten van wakker, werd boos en verdrietig, 

maar het hielp allemaal niks. ‘God, wat wílt u nou,’ riep hij uit. ‘Wat verwacht u nou van 

mij?’ De profeet maakt zich zorgen om het volk. Wat moet er van ze worden, als ze God en 

zijn gebod vergeten? 

 

Dát is hem dus, de profeet die een koning zalft. Een man die Gods woord niet alleen 

verkondigt, maar er ook flink mee in zijn maag zit. Hij doet iets waarvan hij eigenlijk vindt dat 

het niet goed is voor het land. Hij ziet zichzelf de olie uitgieten, hij hoort zichzelf mooie 

woorden prevelen tegen de ‘vorst over het volk van de Heer’. Maar dan ineens... dan zegt hij 

iets anders. ‘U komt straks bij het graf van Rachel, op de grens met Benjamin,’ hoort hij 

zichzelf zeggen, ‘en dan komt u eerst twee mannen tegen die u zeggen dat de ezelinnen 

terecht zijn waar u naar op zoek was. En dan komen er drie mannen met geitenbokjes en 

broden en wijn, en dan.. dan... dan komt er een stoet profeten en muzikanten met harpen 

en fluiten en tamboerijnen en u wordt gegrepen door de geest...’  

Wacht even, meneer Samuël – proféten zegt u? Er komt een stoet profeten aan? Wat voor 

profeten? Wie zijn dat dan, waar komen ze vandaan, waar gaan ze naartoe, wie heeft ze 

geroepen? Dat weet niemand, ze banjeren gewoon even door het verhaal heen om daarna 

weer te verdwijnen. Maar voordat ze verdwijnen, is Saul een ander mens geworden. 

 

Het mooie van deze scene is dat het niet alleen van de koning een ander mens maakt. Het 

betekent ook nogal wat voor Samuël. Want hij is blijkbaar niet de enige. Hij is niet de enige 

profeet, die helemaal alleen de wereld moet veranderen. Hij is niet de enige dappere strijder 

voor Gods woord tegenover een onwillig en eigenwijs volk. Híj is niet degene die van Saul 

een ander mens maakt. Het enige dat hij hoeft te doen, is de gezalfde een duwtje de goede 

kant op geven. De profeet Samuël moet het verhaal in beweging brengen, maar daarna zijn 

er allerlei anderen die het verhaal overnemen. Boodschappers met geruststellende 

woorden, mannen met offergaven, een stoet profeten met muzikanten... die getergde, 



worstelende profeet Samuël hoeft dit verhaal niet alleen te dragen. Hij hoeft het 

koningschap niet te dragen, die last wordt meteen van hem overgenomen. Die profetische 

parade is daarom niet alleen een zegen voor Saul, maar ook voor Samuël. Zoals hij Saul staat 

na te kijken, lijkt de profeet Samuël een beetje op een bezorgde ouder die piekert over het 

geloof van zijn kinderen. Heeft hij ze wel genoeg meegegeven? En waarom maken ze nou 

toch zulke rare keuzes? Moet hij er nog achteraan rennen voor een paar laatste profetische 

raadgevingen? En terwijl hij daar nog over staat te piekeren, ziet hij ineens dat het goed 

komt. Niet door hem, nou ja, dat ene duwtje misschien. Maar uit onverwachte hoek gebeurt 

er ineens iets. Die bezorgde ouder ziet ineens dat hij niet de enige profeet is. En dat het juist 

totaal onbekende en onverwachte profeten zijn, die van zijn oogappel een ander mens 

maken.   

 

Ja, zou de evangelist Marcus zeggen, zo gaat dat dus in het Koninkrijk van God. Dat moet je 

ongeveer zo voor je zien: een man met dichte oren en een gesloten mond. En dan komt er 

iemand voorbij en die roept ‘Effata’, Ga open! En dan gaat er van alles open: zijn oren, zijn 

mond; en heel even gaat zelfs de hemel open. Niet omdat die man dat zelf voor elkaar kreeg, 

en eigenlijk zelfs niet door de Messias die voorbij komt. Jezus, de Messias, geeft hem een 

duwtje. Maar daarna overkomt het ze. Als muziek die ineens het verhaal door komt banjeren 

en met je op de loop gaat. 

 

Zo is het altijd al geweest, en daar zullen we van zingen. ‘De Heer van de dans’ is het die ons 

nodigt in zijn spel. Vanaf de schepping danst hij al, en al dansend gaat hij de eeuwen door. 

Let u trouwens straks in couplet 2 even op: ‘In Betlehem zette de dans weer in.’ Dan denkt u 

natuurlijk aan Kerst. Maar die ontmoeting van Saul met de profeten hè, die was bij het graf 

van Rachel. Weet u dat dat in Betlehem is? Maar ach, dat zal wel toeval zijn. 

 

In de naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest. Amen. 

 


