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Schriftlicht 
 

Weldadigheid als kenmerk van het koninkrijk van God 
 

J.M. Oldenhuis 

 

Wat straal je als christen uit naar je omgeving? Denkt u daar wel eens over na? Of vindt 

u dat misschien niet zo nodig…? Of u wilt of niet, u straalt iets uit. En als dat zo is, laat 

het de mensen dan maar mogen verwijzen naar Jezus Christus. Zou dat niet mooi zijn: 

als ze in mij, in u, in ons iets zien wat aan Hem doet denken? Maar wat zou dat kunnen 

zijn? Bijvoorbeeld: weldadigheid. Wat ik daarmee bedoel? Daar wil ik graag iets over 

zeggen aan de hand van de manier waarop koning David Mefiboset, de zoon van zijn 

vriend Jonatan, behandelt. Het wordt beschreven in 2 Samuël 9. 

 

Belofte maakt schuld 

 

David is koning in Jeruzalem en het land heeft rust. Zo begint 2 Samuël 9. In 2 Samuël 8 is 

verteld hoe Israël onder Davids regering een periode van zegen door de HEER mag 

meemaken. Het land wordt niet meer door vijanden bedreigd, en wordt door David en zijn 

ambtenaren goed en rechtvaardig geregeerd. Dat is het moment waarop er bij David iets 

begint te knagen. Een belofte die hij lang geleden heeft gedaan, wil hij nu gaan inlossen: ‘Is er 

nog iemand over van de familie van Saul? Die zal ik dan goed behandelen, dat ben ik aan 

Jonatan verplicht.’ David roept hier zijn vriendschap met Jonatan in herinnering. Bij hun 

laatste ontmoeting (1 Sam. 20:14-17) heeft David aan Jonatan beloofd dat hij diens familie 

goed zal behandelen, als Jonatan zelf er niet meer is.
1 

 

Alleen al het feit dat David deze belofte aan Jonatan wil inlossen, is bijzonder. Onder 

koningen in die tijd was het de normaalste zaak van de wereld om de familie van je rivaal uit 

te roeien. In Israëls geschiedenis is dit later meer dan eens gebeurd. Het was gevaarlijk om 

hen in leven te laten; ze mochten zich nog eens tegen je keren. Zo niet David. Hij doet iets 

verrassends. Hij wil wie er over is van Sauls familie, goed behandelen, ook al heeft hij zelf 

van de kant van Saul weinig goeds ondervonden. Geen van zijn onderdanen had het David 

kwalijk genomen als hij deze belofte zou zijn ‘vergeten’. 

 

Dit betekent ook, dat David zijn positie als koning niet beschouwt als een verworvenheid 

waarvan alleen hij de vruchten mag plukken. Nee, hij beseft dat God hem in de positie 

gebracht heeft om goed te zijn voor een ander, en wel deze ander aan wie hij iets heeft 

beloofd. Dat is met recht koninklijk te noemen. Iets om over na te denken: hoe kijkt u aan 

tegen uw ‘positie’? Beschouwt u wat u hebt gekregen van God aan bezit, aan sociale status, 

aan positie, als een verworvenheid voor uzelf of als mogelijkheid om iets te betekenen voor 

anderen? In het koninkrijk van God ben je bereid om je eigen status en positie in te zetten om 

anderen er goed mee te behandelen. 

 

Een royale behandeling 

 

En zo wordt Mefiboset opgespoord via Siba, de huisknecht van de familie van Saul. Het blijkt 

dat er nog een nakomeling van Jonatan ergens achteraf in Israël woont, in Lo-Debar. 

Letterlijk: plek waar niks is. Van de grandeur van het koningshuis van Saul is niks meer over. 

De wettige erfgenaam slijt zijn dagen achteraf. Bovendien is hij gehandicapt. De tragische 

geschiedenis wordt verteld in 2 Samuël 4:4. Op de dag dat de voedster in het gezin van 
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Jonatan te horen krijgt dat Jonatan zelf en diens vader Saul gesneuveld zijn in de strijd tegen 

de Filistijnen, vlucht ze halsoverkop weg met Mefiboset, op dat moment een jongetje van vijf. 

Maar het gaat te haastig. Het jongetje valt en raakt verlamd aan beide benen. Zo krijg je 

Mefiboset in beeld: een verlamde nobody, die de pech heeft gehad in het verkeerde gezin te 

zijn geboren op het verkeerde moment. Je kunt daarom Mefibosets angst begrijpen als hij bij 

David mag komen. David is dan wel zijn oom vanwege zijn huwelijk met Michal, de zus van 

Mefibosets vader Jonatan, maar toch speelt dat andere een grotere rol: Mefiboset is de wettige 

afstammeling van een rivaliserend koningshuis. Hij is staatsgevaarlijk, gehandicapt of niet. 

Niemand zou er vreemd van opkijken als David deze mogelijke rivaal uit de weg zou willen 

ruimen. Tenslotte was Mefibosets grootvader Saul ook niet zo trouw geweest in het nakomen 

van zijn beloften. 

 

Toch doet David iets heel anders. Hij geeft Mefiboset een behandeling die je zonder meer 

vorstelijk, royaal, kunt noemen. Om te beginnen geeft hij hem het land van zijn grootvader 

Saul terug. Hiermee verzekert David Mefiboset van een inkomen. Maar het is meer dan dat. 

David geeft Mefiboset zijn wettige plek onder het volk terug. Het land van Saul is het erfdeel 

van de familie. En je erfdeel is de plek die God jou geeft op zijn aarde, midden tussen zijn 

volk. Maar er komt nog meer. Voortaan is Mefiboset te gast aan de tafel van David. Hij mag 

in Jeruzalem komen wonen, als kind aan huis bij David. De in ongenade gevallen prins 

herkrijgt zijn koninklijke waardigheid en mag voortaan met de zonen van David mee 

aanschuiven aan de koninklijke dis. Zo gaat het eraan toe in het koninkrijk van God: daar 

worden aan lager wal geraakte sloebers weldadig behandeld. 

 

Weldadigheid 

 

Het is zonder meer bijzonder te noemen wat David hier doet. Dat bijzondere ontvangt een 

extra verdieping, als je David hoort zeggen: ‘Ik wil hem goed behandelen’ (NBV). In de NBV 

is het bijzondere van wat hier staat, enigszins verloren gegaan in de vertaling. In de NV-1951 

staat daar: ‘Ik wil hem de goedgunstigheid Gods bewijzen.’ Het is niet zomaar een goede 

behandeling die David aan Mefiboset wil geven, het gaat om de goedgunstigheid van God. 

Het woord dat David hier gebruikt, is een woord dat niet altijd even makkelijk te vertalen is, 

in het Hebreeuws chesed. In de Statenvertaling wordt het afwisselend vertaald met 

barmhartigheid, weldadigheid of goedertierenheid. De NV-1951 en de Willibrord-vertaling 

geven onder meer de woorden: goedertierenheid, liefdedienst, trouw, genade, liefde. Hier in 

de NBV kom je dus tegen: goed behandelen (waarbij de nadruk ligt op daadwerkelijk 

goeddoen). 

 

Het mooie van chesed is dat het typisch een woord is voor hoe je met elkaar omgaat in een 

verbond. Als Jonatan en David hun verbond sluiten in 1 Samuël 20, vraagt Jonatan of David 

zijn familie chesed wil bewijzen als hij er zelf niet meer is. Jonatan beroept zich daarbij op het 

verbond tussen David en hem. Hij mag van David verwachten dat hij trouw is aan wat hij 

heeft beloofd en er niet bij wegloopt. Dat op zijn minst. Maar Jonatan vraagt om meer dan 

trouw: wil je mijn familie ook goed behandelen? Alleen het feit dat Jonatan erom vraagt, laat 

zien dat chesed ook in zich heeft: goedheid bewijzen die verdergaat dan wat je met goed 

fatsoen zou mogen verwachten. Bij chesed moet je dus inderdaad denken aan trouw. Of: 

loyaal zijn aan de ander. Maar daarnaast zit er ook in: royaal zijn. Iemand daadwerkelijk goed 

behandelen, en dat niet karig, maar overvloedig, onvoorwaardelijk, onverdiend en 

onverwacht. 
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Geen wonder dat in het Oude Testament het woord chesed vaak in verband wordt gebracht 

met God. Hier herken je Hem duidelijk aan. Zo is Hij precies: trouw aan Israël, zijn volk, 

vanwege het verbond dat Hij met Israël heeft gesloten. Hij is trouw en goed, en wil zijn 

goedheid ook daadwerkelijk bewijzen. Hij wil het goedheid laten regenen over zijn volk. 

Zelfs als er van de kant van dat volk niet zoveel goeds komt. Ja, zo is deze God: loyaal en 

royaal, overvloedig en onvoorwaardelijk in zijn goedheid. En dit alles vind ik zelf het mooist 

tot uitdrukking gebracht in – oké, wel wat ouderwets – het woord ‘weldadigheid’. Deze 

weldadigheid hoort bij God. En het is dus deze weldadigheid die David wil bewijzen aan 

Mefiboset. 

 

Weldadigheid ondervinden en bewijzen 

 

Denk je in, wat dit voor Mefiboset heeft betekend! De nobody wordt een koningskind. Maar 

kijk ook naar David. De goede behandeling die hij Mefiboset wil geven, is meer dan spontane 

menslievendheid. Het is ook niet een daad uit mededogen of medelijden. Het is een daad in en 

uit geloof. Het gaat om de weldadigheid van God. En David is zelf de eerste die deze 

weldadigheid heeft ontvangen. Ook hij, de koning van een inmiddels bloeiend rijk, heeft alles 

aan Gods genadige goedheid te danken. ‘Ik heb jou van achter de schapen vandaan gehaald’, 

heeft God tegen David gezegd in 2 Samuël 7:8. De nobody is koning geworden. De vraag die 

Mefiboset aan David stelt – ‘Wie ben ik, heer, dat u zich bekommert om een dode hond als 

ik?’ – is precies dezelfde vraag die David aan God zou kunnen stellen. 

 

Dit verandert ook de manier waarop David naar Mefiboset kijkt. Mefiboset is geen rivaal 

meer, maar hij is ook geen stakker of een lastpak aan wie David het nou eenmaal verplicht is 

om hem goed te doen. David behandelt Mefiboset niet op deze manier omdat hij hem zielig 

vindt. Nee, David ziet in Mefiboset een mens als hijzelf, die woonachtig is op de plek waar 

niks is, overgeleverd aan de genade van iemand anders, groter en hoger dan hij, net zoals 

David zelf dat ook is. David blijkt zijn status niet voor zichzelf te willen houden. Hij kent de 

basis van zijn eigen bestaan, namelijk de weldadige goedheid van God. Dit geeft hem de 

ruimte om Mefiboset goed te behandelen, een leven terug te geven en hem te herstellen in zijn 

waardigheid. In het koninkrijk van God gaat het om het samenspel tussen die twee: Gods 

weldadigheid ondervinden en van daaruit deze bewijzen aan anderen. 

 

David en de familie van Saul 

 

Dit klinkt allemaal heel positief. Maar was het wel zo positief? Soms worden Davids 

motieven in twijfel getrokken. Wilde hij niet Mefiboset vlak bij zich in de buurt hebben, om 

op deze manier het zicht op hem te kunnen houden? Je weet immers maar nooit wat een 

nazaat van Saul zich allemaal in het hoofd haalt… En blijkt later bij de opstand van Absalom 

dan ook niet, dat Mefiboset – althans volgens de knecht Siba – erop rekende het koningschap 

van zijn grootvader Saul terug te zullen krijgen (2 Sam. 16:3)? Zelf denk ik dat juist het 

mogelijke misbruik dat Mefiboset van Davids gastvrijheid heeft gemaakt – nota bene: 

Mefiboset zegt later tegen David dat Siba gelogen heeft (2 Sam. 19:25-31) – aantoont dat 

Davids motieven wél zuiver waren. Misschien had Mefiboset bij de opstand van Absalom 

reden om te denken dat hij de troon van zijn grootvader Saul terug zou kunnen krijgen en was 

hij dus inderdaad ‘staatsgevaarlijk’. Maar toch heeft David deze nazaat van Saul een 

vorstelijke behandeling gegeven. Zonder voorwaarden vooraf, met de kans dat Mefiboset van 

Davids goedheid misbruik kon maken. 
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Een ander hoofdstuk in de Bijbel dat de band van David met Sauls familie in een ander 

daglicht plaatst, is 2 Samuël 21. In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe er over het land nog 

steeds een vloek blijkt te liggen ten gevolge van de moordcampagne van Saul tegen de 

Gibeonieten. Het resultaat is dat zeven nakomelingen van Saul (er waren er dus nog meer…) 

worden terechtgesteld om genoegdoening te geven voor het onschuldig vergoten bloed van de 

Gibeonieten. Vanzelfsprekend leidt dit tot de vraag: was Davids houding ten opzichte van de 

familie van Saul wel zo ‘weldadig’? Toch denk ik dat 2 Samuël 9 en 2 Samuël 21 niet in 

tegenspraak zijn met elkaar. 2 Samuël 21 maakt duidelijk hoe de regering van Saul voor Israël 

een zwarte bladzijde moet zijn geweest. Het hoofdstuk laat zien dat er geen vrede kan komen 

als er geen recht wordt gedaan. Eens te meer valt dan Davids behandeling van Mefiboset in 2 

Samuël 9 op. Hij was de kleinzoon van de koning die veel onschuldig bloed heeft vergoten. 

Mefibosets naam was niet alleen vergeten, maar ook mogelijk gehaat in de publieke opinie. 

Toch wordt hem weldadigheid bewezen, de weldadigheid van God, die zelf ook ondanks alles 

loyaal is aan zondaars en hen royaal goeddoet.
2
 

 

Weldadigheid in de praktijk 

 

Ik kom terug bij de vraag van het begin. Wat straal je als christen uit naar je omgeving? Het 

oude woord chesed kan een mooie dienst bewijzen om je christelijke opstelling in de wereld 

van vandaag te omschrijven en als nieuw vorm te geven. Wie van God weldadigheid 

ontvangt, leert daarmee om zelf iemand te zijn die weldadig is in het leven van elke dag. 

Davids manier van doen met Mefiboset staat dan ook niet geïsoleerd in de Bijbel. In Gods 

koninkrijk gaat het er inderdaad weldadig aan toe. Weldadigheid – onvoorwaardelijk, loyaal 

en royaal goeddoen – blijkt het kenmerk te zijn van Gods rijk. Ik denk bijvoorbeeld aan de 

manier waarop het beleid van de koning naar Gods hart in Psalm 72:12-13 wordt beschreven: 

‘Hij zal bevrijden wie arm is en om hulp roept, wie zwak is en geen helper heeft. Hij ontfermt 

zich over weerlozen en armen, wie arm is, redt hij het leven’ (Ps. 72:12-13). In teksten als 

deze herken je als vanzelf de grote zoon van David, Jezus Christus. Zijn aankondiging van het 

nabije koninkrijk van God ging hiermee gepaard: ‘Blinden kunnen weer zien, verlamden weer 

lopen, mensen met huidvraat worden gereinigd en doven kunnen weer horen, doden worden 

opgewekt en aan armen wordt het goede nieuws bekend gemaakt’ (Mat. 11:5). 

 

De komst van Gods koninkrijk is een doorbraak van goddelijke weldadigheid in het gewone 

leven. Je zou het hele optreden van Jezus daarbij als uitgangspunt kunnen nemen. Zijn missie 

was: aan de mensen Gods weldadigheid bewijzen. Het optreden van Jezus is een oase van 

licht, goedheid en weldadigheid in een wereld waar mensen leven voor zichzelf, het zicht op 

God zijn kwijtgeraakt en zich allemaal koning in hun eigen koninkrijkje voelen, met alle 

gevolgen van dien. En als Jezus zelf zo is, dan mag dat ook iets zeggen over ieder die Hem 

wil volgen. Als er iets is waaraan je dan een christen mag herkennen, laat het dan alsjeblieft 

deze weldadigheid zijn. Ondervind Jezus’ weldadigheid en leer van Hem deze op jouw beurt 

weer uit te delen. Als een weerspiegeling van het grote hart van God, als een trouw leerling 

van je Heer en Meester Jezus: loyaal en royaal goeddoen. Juist aan aan lager wal geraakten, 

die op geen genade meer hoeven rekenen, die geen helper meer hebben en hun dagen slijten 

‘op een plek waar niks is’. Wilt u, wil jij als christen die ene weldadigheid bewijzen en 

hem/haar daarin trouw zijn? En dat niet alleen uit plicht of mensenliefde, maar bovenal omdat 

er een Heer is die ook zijn positie heeft opgegeven om voor jou een redder te worden en jou 

terug te brengen aan het hart van God. 

 
Noten: 



Nader Bekeken juni 2009 

Schriftlicht – J.M. Oldenhuis 

1 
Zie ook 1 Sam. 24:22-23, waar David bij de rotsholen van Engedi aan Saul belooft dat hij diens 

nakomelingen niet zal uitroeien. Nota bene: de belofte aan Jonatan ging verder – goed behandelen is meer 

dan niet uitroeien. 
2 

Maar 2 Sam. 5:8 dan? Daar zegt David dat hij lammen en blinden veracht uit de grond van zijn hart. Hoe is 

dit te begrijpen gezien de manier waarop hij Mefiboset behandelt? Ik denk niet dat in 2 Sam. 5:8 David een 

antipathie tegen invaliden en gehandicapten onder woorden brengt. Hij verwijst naar de opschepperige taal 

van de Jebusieten die zichzelf onoverwinnelijk achten. Lammen en blinden zouden nog in staat zijn om 

David tegen te houden. Dus niet. David neemt de burcht in en zegt dan dat hij lak heeft aan die zogenaamde 

lammen en blinden, met andere woorden: de Jebusieten zelf. 


