
'Tegen U, U alleen heb ik
gezondigd'

BIJBELSE VERKENNING

De woorden hierboven danken we
aan koning David. Als een 'echte
despoot' had hijde vrouw van Uria
genómen. De man was kolonel in zijn
leger, dat ver van huis een langdurige
oorlog voerde. Tot Davids schrik
werd Bathseba zwanger. Nu moest
de zaak die verborgen was gebleven,
wel aan het licht komen. Er bestond
voor hem natuurlijk maar één be-
gaanbare weg: Uria zijn schuld belij-
den en zich zo aan diens genade
overleveren. Dat zou een gok zijn,
want het zou Uria moeite en pijn
gekost hebben om hem te vergeven.
Het zou echter ook een experiment
van hoop zijn geweest. Als de koning
klein genoeg zou zijn aan zijn onder-
daan zijn schuld te bekennen, dan

zou die dáárdoor toch wel groot ge-
noeg geworden zijn om voor David
als God te zijn, vol van genade en
waarheid? Om het eens duur te zeg-
gen: Davids schuld zou door hen
samen créatief verwerkt zijn tot een
nieuwe relatie tussen alle betrok-
kenen. Een soort leven uit de dood.

- De naam Uria betekent toch niet voor
niets: God is mijn licht?

Je mag doodvallen
Maar wat doet het pijn om je zo te
láten liefhebben door de mens die je
beschadigd hebt. David zou zijn
leven hebben moeten verliezen om
het uit Uria's handen terug te ont-
vangen. Als het zo gegaan was, zou
de Heer er zich verder n¡et mee

DANKEN
Laatst bezocht lk vrienden ln Afrika.
M[n gaslvrouw llep de keuken
binnen en vond daar haar Afrikaanse
kokkln op haar knleën In gebed.
Slllletles trok ze zich terug, maal
besloot wel te informe¡en of er iets
aan de hand was.
Een uurt¡e laler kreeg ze haar kans.
Maar er bleek niels te ziln. 'Weet u',
zel de kokkln,'vanmorgen kwam lk
de keuken blnnen en míjn oog vlel
op de kraan. Thuls moest ik altlld
een uur lopen om water te halen. lk
besefle lneens dat lk God nog nooit
voor die kraan gedankt heb'.

Uhlch Fick

bemoeid hebben. Nu kreeg Hijer nog
de handen vol aan, want die liefde
bracht David voor Uria niet op. Dat
was vanvüege zijn angst of hoogmoed
of beide. Ze verdreven zijn liefde, zijn
schuldbesef en zijn verantwoordelijk-
heidsgevoel. Hij brak de relatie met
Uria. Maar wie niet belijden wil, moet
het kwaad dat hijbedreven heeft ont-
kennen of verbergen. De mooiste
oplossing zou natuurlijk geweest zijn
als Uria met verlof thuis gekomen zou
zijn en vervolgens met Bathseba in
bed gedoken was. Dan had er geen
haan naar haar zwangerschap
gekraaid.
Toen Davids pogingen faalden om
het zover te laten komen, gaf hij zijn
kolonel zulke gevaarlijke opdrachten
in de oorlog, dat hijsneuvelde. De
verbroken relatie werd de vervulling
van de wens:je mag doodvallen. Zo
werd David de gevangene van zijn
eigen kwaad waarin hij vastgelopen
was.
Toen de rouwtijd voorbijwas, nam
David Bathseba tot vrouw en zij
baarde hem een zoon. Maar het was
kwaad in de ogen des Heren. Kwaad
vanwege 'het nemen'van Bathseba,
kwaad vanwege de moord op Uria.
Kwaad was het, omdat wie zich aan
zijn medemens vergrijpt, zich aan
God vergrijpt. Zozeer heeft Hij zich
vereenzelvigd met het slachtoffer.
Elke schuld ten opzichte van de
naaste is een schuld ten opzichte van
God. Dat wil zeggen dat die nooit ver-
borgen kan blijven. Er komt éénmaal
een afrekening. Tenslotte was het
kwaad, omdat God zijn goede vriend
David, zijnzoon, verloren had. De
zoon die geweigerd had aan zijn
bestemming te voldoen. Die geen
echt mens wilde worden.

God in actie
Wat met Bathseba gebeurd was, was
niet ongedaan te maken. Uria kwam
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TELEVISIE
men wag allang vetgelen
dat het kon
maar het gebeurde:
mel een zacht gereutel
stlerl de W,
het sprekend paard verbleekte
hel licht werd opgestoken
en de vader
sanzag zljn zoon die bil een
storing werd verwekt
en zel: wal ben le oud geworden,
longen.

Willem Wilmink

niet weer tot leven, want gedane
zaken nemen geen keer. Alleen
David kon nog gered worden, maar
dat kon pas als het kwaad dat hijge-
daan had aan het licht werd gebracht
en hij er de verantwoordelijkheid voor
op z¡ch zou nemen. Daarom kwam
God in actie.
Hijtrad in zekere zin ook op als zaak-
waarnemer van uria, die zelf niet
meer kon oordelen en vergeven. Hij

stuurde de profeet Nathan. ln een
aangrijpend verhaal hietd die David
de spiegelvoor, waarin hijzich her-
kende. Bijna zou ik zeggen: herkende
als schoft.
Maar dat is teveel gezegd. Daarmee
zou je hem gelijk maken aan het
kwaad dat hij deed. Dat heb je attijd
met 'ls-uitspraken'. De mens is voor
de mens een wolf. De mens is onbe-
kwaam tot enig goed en geneigd tot

alle kwaad. ln zutke definities ligt
alles onveranderlijk vast en dat biedt
geen hoop.
Maar wel herkende David zichzelf als
'des doods schuldig'. Als iemand die
zijn leven verspeeld heeft. Daardoor
kon Uria hem serieus nemen en dat
deed God dan mede in Uria,s plaats.
Davids belijdenis was een stap op de
weg naar waarachtig mens-zijn. God
heeft hem door zijn woord een wel-
daad bewezen. Hij heeft er zichzell
door leren kennen. Hij is er wijzer van
geworden. Het woord Gods als een
kracht tot verandering. En in die situ-
atie hoor je hem zeggen: ,Tegen 

u, u
alleen heb ik gezondigd'.
Zo is het goed, want als er geen
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G|hebt zo heertijk m|gezeid
Bij u te blijven tot de laatste stonde
Gaston Burssens

ln de steeds meer naar voren ko-
mende opvatting dat we in onze tíjd
zoveel aan rituelen uit het verleden
hebben ingeboet, ktinkt dikwijls een
gevoel van teleurstelling door. We
hebben van heel wat gebaren, sym-
bolen, manieren van doen afstand
gedaan, maar daar is nauwelijks iets
voor in de plaats gekomen.
Wat mensen, vooral mensen in ge-
meenschap, overkomt, willen ze
graag met vormen en rituelen verdui_
delijken voor en onder elkaar. Die
door de anderen begrepen en mede
gedragen uiterlijke vormgeving, is
zoiets als een bevestiging ervan dat
mensen dikwijls met een zelfde zaak
bezig zijn, door een vergelijkbare
emolie zijn gegrepen.

Na het sterven van een dierbare
wordt nogal eens gezegd: hoe
kunnen we nu bijde begrafenis/
crematie uitdrukken wat ons be-
zielt. Wie reikt ons níeuwe rituelen
aan, nu erzoveel oude versleten
blijken te zijn. Maar... rituelen
worden niet door één mens ge-
maakt. Rítuelen zíjn stilering van
eerder mÍsschien ééns spontaan
opgekomen handelingen, die er-
varen werden als zinvol, als echt
uitdrukkend wat werd beleefd.
Zo begint het gebaar om de kist
van een overledene door zijn
vrienden of zijn kinderen naar het
graf te laten dragen weer meer
vanzelfsprekend, gewoon te wor-
den. Zo stappen meer en meer
nabestaanden ervan af b'rjeen
begrafenis de kist'boven aarde,te
laten staan, totdat alle belangstel-
lenden zijn vertrokken. De con-
f rontatie met het onherroepelijke,
dat zo beeldend wordt uitgedrukt
door de kist in de aarde te laten
zakken, schuwt men (gelukkig)
niet meer. Eventuele u¡t¡ngen van
smart en hevige tranenuitbars-
tingen'mogen' daarbíj.

Onlangs verklaarde een vrouw die
pas haar man had verloren, dat ze
niet begreep waarom het tot de ritu-
elen 'behoorde'dat de nabestaan-
de(n) temidden van alte belang-
stellenden het kerkhof moet(en)
verlaten. 7¡had er persoonlijk zo
heel erg behoefte aan gevoeld, nog
even alleen te mogen achterblijven.
Daar zou eigenlijk geen discussie
over mogelijk moeten zijn. Het is toch
erg invoelbaar dat de rouwende die
wens voelt opkomen.
ln mijn ogen is ook dat een indruk-
wekkend symbool van wat er op zo'n
moment feitelíjk geschiedt in een
mensenleven. Dit gebaar zou een
aanzet kunnen worden tot een nieuw
rouwritueel.
Laten we daarbijdan niet vrezen dat
er iets in zou doorschemeren van ,in
de steek laten', maar ons indenken
hoezeer een treurende er óók
behoefte aan kan voelen een
ogenblik - een heel beslissend
ogenblik - met zijn verdriet alleen
gelaten te worden.

Joke Forceville-van Rossum
Mev¡ouw J. Forceville-van Rossum is r.k.
publiciste te Rouveen
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schuldige wordt aangewezen, waar
blijf je dan? Dan kan het kwaad onge-
hinderd en verborgen doorgaan. Dan
is niemand meer verantwoordelijk. De
dood in de pot! Mens worden we als
we God gelijk geven als Hij ons de
spiegel voorhoudt, als we de verant-
woordelijkheid op ons nemen voor
ons leven.
Het is een manier om voor je geloof
uit te komen. Het is een teken dat wij
Hem kennen, die ons tot mondige
mensen wil laten groeien.

Belijdenis
Vandaar dat in de kerk en in ons per-
soonlijk geloofsleven de schuldbelij-
denis zo'n grote rol speelt. Je loopt in
de kerk inderdaad het risico, dat je

maakt van zijn verleden. Die des
doods schuldig was, mocht leven

Het verhaal heeft twee maal een slot.
Het eerste is dat het kind van David
en Bathseba door de Heer met ziekte
wordt geslagen en ondanks Davids
vasten en bidden toch sterft. Als je
dat zo letterlijk moet nemen, is het
een vreselijk gebeuren en
ongeloofwaardig. Als die dood te
maken heeft met het kwaad dat
David deed en dus een gevolg is van
zijn schuld, dan is het nóg alsof je in
een zwart gat valt. Misschien mogen
we zeggen, dat het kwaad dat
mensen doen, gevolgen heeft die
onze macht te boven gaan. Wat wij
oproepen gaat over ons heersen. Dat

GIJ DIE DE STOMGESI-ÂGEN
MOND VERSTAAT
Gii die de stomgeslagen
mond ve?staat
van alle stervelingen die wii ziin,
wil roepen U de naam toe

Jezus, de zoon der mensen,
uw geliefde.

Nooit sprak een mens als hij,
in hem verstonden
wil uw beslaan,
de zin van ons bestaan.
Hil is uw woord geweest,
hii heeft volbracht
alle gerechtigheid,
s€n mens voor allen.

om zllnentwll zie ons, dil uur bileen.
zie alle stervelingen van de wereld,
Waar onze doden ziin,
verkoold, verwaald,
vragen wij u - hebt gil hen nog gezlen.

Waarom genadeloos
vernleligd worden
de armslen van de wereld,
uw gellefden;
waarom wlj die met weinigen bEzitten
wat allen loebehoort,
uw woord niet doen,

geen wereld maken die in vrede is
een nieuwe orde van gerechtigheid.
Gíj die ons hebt gezegd wat leven ls:
le doen wat goed is, recht, elkaar
bevrijden.

Gil die dit woord ons ingegeven hebt,
een bron van kracht en moed
en zeket welen,
Gij die het licht in ons
geschapen hebl,
dal niel de duislernis ons
overmeesteÌt.

Dal niet hel laatste woo¡d is
aan de dood,
Gil die tot hier ons vasthoudt
in het leven,
Gil die ons afgestemd hebt
op uw stem
Gij die ons hebt geschapen
naal u loe.

Gij dle ons zocht nog voor
wij om u riepen,
Gil die gezegd hebt
dat gii ons zult vinden-
wij roepen u de naam toe
van uw mens,
lsrael, deze aarde, uw geliefde.

Huub Oosterhuis

aan jezelf ontdekt wordt. Dat moet je
áándurven. Gods woord oordeelt,
scheidt goed en kwaad, brengt het
verborgene aan het licht, laat ons
geen excuses. ziet ons kodom als
volwassen mensen. ln alle verhalen
van de bijbel kan je dat overkomen,
in elke ontmoeting met Jezus van
Nazareth, ten diepste in de ontmoe-
ting met de gekruisigde Heer. ln zijn
licht kunnen we het nooit volhouden
dat er niets te belijden zou zijn. Het is
een voorrecht dat te ontdekken, om-
dat het in die situatie mogelijk is om
onszelf aan Gods genade te geven.
Je kunt niet beter doen. Wat David
betreft: nu was er voor God de ruimte
om hem mede namens Uria te verge-
ven. En Hij mocht en kon dat doen,
omdat Hij met Uria geleden heeft on-
der het kwaad dat David hen beiden
gedaan had.7o werd David losge-

wilzeggen dat ook David, hoewel
God hem vergeven heeft, er niet
ongeschonden uit te voorschijn komt.
Dat zou waarsch¡jnlijk ook niet goed
zijn. Goedkoop is duurkoop en goed-
kope genade is erger dan geen
genade. Zijn hele leven heeft hij de
pijn over de dood van een onschuldig
kind met zich meegedragen. Later zal
door enkele van zijn zonen veel ver-
driet over zijn huis worden gebracht.
Ook dat wordt als een gevolg gezien
van wat hij gedaan heeft. Zo groeit
het kwaad, dat we zelf planten, áán
tot een grote oogst, waarvan we de
wrange vruchten plukken. Vergeving
maakt dat alles niet ongedaan.
Het tweede slot is dat Bathseba en
David een nieuwe zoon krijgen,
Salomo de vredevorst. God geeft
hem een koosnaam:Jedidja. Dat is:
de door de Heer geliefde. Deze is

mijn geliefde zoon. ln alle duisternis
is er een weg gebaand naar de toe-
komst. Zoiets als een opstanding uit
de dood. Zoals een oude gezang-
regel zingt: 'Toch ovenvint eens de
genade...' Ternauwernood, maar dan
toch.

2 Samuel 11 en 12
Psalm 51

Henk Woldendorp
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