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1. Bathseba –  (2 Samuel 11 en 12) 
 
 Veel mensen hebben in hun huiskamer een aantal foto’s van hun familie. Van 
ouders, grootouders, kinderen of kleinkinderen. En wie bij deze foto’s een 
rondleiding geeft in zijn of haar familie, stuit altijd op personen of verhalen 
waar we ons voor schamen of juist op trots op zijn. 
In de rondleiding die Mattheus geeft in het familieportret van Jezus, komen 
naast vele mannen ook vijf vrouwen voor. En bij deze vrouwen horen 
verhalen, die niet tot de meest brave in de Bijbel horen. Dat is gelijk een 
bemoediging: God schaamt er zich niet voor dat zijn Zoon uit het geslacht van 
deze mensen voortkomt. Jezus wordt mens in dit familieverhaal. Een teken 
van zijn enorme nederigheid en liefde voor ons. 
De verwondering wordt alleen maar groter als we het verhaal van David en 
Bathseba lezen. We merken dat de hoofdpersoon David is. Maar wat lezen we 
over Bathseba? Heel opmerkelijk is hoe ze steeds genoemd wordt. Als David 
zijn mooie badende buurvrouw opmerkt vanaf het dank van zijn paleis, laat 
hij navragen wie zij is. Haar naam wordt genoemd, maar verder alleen van 
wie zij is. Zij is de dochter van Eliam en de vrouw van Uria. Dat bepaalt haar 
betekenis in het verhaal. Wat zouden anderen over ons zeggen? Of hoe 
stellen we onszelf voor? We noemen onze naam en verder? Wat bepaalt wie 
wij zijn? Wat we hebben of doen of bij wie wij horen? 
Veel van wat volgt, wordt kort en zakelijk verteld. David liet haar halen, ging 
met haar naar bed en zij ging weer naar huis. Maar zij blijkt zwanger. Uit zorg 
voor zijn reputatie glijdt David af tot bedrog en zelfs moord. Het is een zwarte 
bladzijde in de familiegeschiedenis. Ondanks dat het uitloopt op de geboorte 
van Salomo. 
Toch krijgt ‘de vrouw van Uria’ er een nieuwe identiteit bij in Matheus. Ze is 
een ‘moeder van Jezus’. Jezus wordt niet geboren uit een geslacht van helden 
en heiligen, maar uit een geslacht vol zonde en gebrokenheid. Hij wil bij die 
familie horen, zodat wij bij Hem mogen horen. Het mag onze naam en 

identiteit vernieuwen: Wie zijn wij? Wij mogen ons doopnaam noemen en 
zeggen: wij zijn een dochter of zoon van … God.  
 
Om nog eens over door te praten: 
Heb jij mensen in jouw familie waarvoor jij je schaamt? Waarom? 

 
Bijbelstudie –  
Lees het verhaal van David en Bathseba in 2 Samuel 11 en 12 
nog eens helemaal door vanuit het perspectief van Bathseba: 
Hoe wordt ze genoemd, wat doet ze (niet) en wat zegt ze 
(niet)?  

 
Gebed –  
We bidden u voor alle weerbarstigheid in onze familie-
geschiedenis en ons eigen leven. Voor de worsteling rond wie 
we zijn. Voor kracht en wijsheid hoe wij omgaan met 
seksualiteit, lust en verleiding. Voor het verdriet rond 
ongewenste zwangerschappen. Voor het verdriet rond het 
verlies van een kind.  
Dank U, Jezus, dat U één bent geworden met deze 
werkelijkheid van ons leven. Dank U, Vader in de hemel, dat 
wij door Hem wij bij Uw familie mogen horen. 

 
Verhalen delen –  
“There is a crack, a crack in everything 
That's how the light gets in.” 
(Anthem – Leonard Cohen) 
 
Liturgie – Uit: Magnificat – Sela 
De woorden uit ‘de lofzang van Maria’ krijgen een diepere 
betekenis naast het verhaal van Bathseba:  
Met heel mijn ziel prijs ik de Heer 
met al mijn adem dank ik God. 
Hij dacht aan mij, richtte mij op. 
De mensen prijzen mij gelukkig. 

 
Vragen of ideeën?: ds Hans van Dolder – ds@johanneskerk.net 
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