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Ittaï de Gethiet
"Toen nu de koning met al het volk te voet was uitgegaan, zo bleven zij staan in een verre
plaats. En al zijn knechten gingen aan zijn zijde heen, ook al de Krethi en al de Plethi, en al de
Gethieten, zeshonderd man, die van Gath te voet gekomen waren, gingen voor het
aangezicht van de koning heen. Zo zeide de koning tot Ittaï, den Gethiet: Waarom zoudt gij
ook met ons gaan? Keer weder, en blijf bij de koning; want gij zijt vreemd, en ook zult gij
weer vertrekken naar uw plaats. Gisteren zijt gij gekomen, en heden zou ik u met ons
omvoeren om te gaan? Zo ik toch gaan moet, waarheen ik gaan kan, keer weer; en breng uw
broeders weer; weldadigheid en trouw zij met u. Maar Ittaï antwoordde de koning, en zeide:
Zo waarachtig als de Heere leeft, en mijn heer de koning leeft, in de plaats, waar mijn heer de
koning zal zijn, hetzij ten dode, hetzij ten leven, daar zal uw knecht voorzeker ook zijn! Toen
zeide David tot Ittaï: Zo kom, en ga over. Alzo ging Ittaï, de Gethiet, over, en al zijn mannen,
en al de kinderen die met hem waren" (2 Samuel 15:17-22).
In dit gedeelte vinden wij, dat David verworpen werd door zijn volk. Hij is daarin een beeld
van de Heere Jezus, als de verworpene. Het volk dat uiterlijk het volk van God was, verwierp
hem, de door God gegeven koning. Maar dan zien we hier iets bijzonders. Als David te voet
weggaat uit Jeruzalem, volgen hem zeshonderd Filistijnen. David had de Filistijnen
overwonnen en hen onderdanig gemaakt. Toen kwamen er zeshonderd van hen om hem te
dienen.
Beproeving
En nu komt de tijd van beproeving. Zou dat onderworpen volk niet denken: "Nu komt onze
tijd! David, onze overwinnaar, is verjaagd. Zullen wij ons aan de zijde stellen van zijn zoon en
van zijn vijanden, zodat hij onttroond wordt"? Maar dat denken ze niet, zij volgen David!
Daar zien wij in beeld vroegere vijanden van de Heere Jezus, die net bekeerd zijn. En wat een
beslistheid zien we bij hen! Ja, het is, als ik het zo zeggen mag, enerzijds een nadeel voor
kinderen van gelovige ouders, dat zij in hun praktische leven nooit de gruwelen van de
wereld hebben leren kennen. Ze kunnen er iets van gezien hebben, maar niet veel. Maar
Ittaï en zijn mannen hebben het wel gezien! Zien wij in ons midden ook niet dikwijls, hoe
jongelui die uit de wereld bekeerd zijn, veel meer beseffen wat het betekent een kind van
God te zijn en wat hun plaats is, dan zij die bij deze dingen zijn opgegroeid? Zien wij niet
dikwijls dat jonge meisjes die uit de wereld tot bekering zijn gekomen, onmiddellijk voelen
dat ze hun haar moeten laten groeien, maar dat meisjes uit ons midden die belijden bekeerd
te zijn, hun haar afknippen en zo, als een beeld van schande, aan de tafel van de Heere
durven te komen? Dat is het grote gevaar voor ons, voor de jongeren uit ons midden, die in
ons midden opgegroeid zijn, dat zij het werkelijke karakter van de wereld en het werkelijke
karakter van een christen niet verstaan. En nu is de vraag weer: Hoe staat het met u?
Bij de Heere Jezus
Hier hebben wij in vers 21b hetzelfde als in Ruth 1:16,17: “In de plaats waar mijn heer de
koning zal zijn, hetzij ten dode, hetzij ten leven, daar zal uw knecht voorzeker ook zijn".
Eerst: ten dode. Dat is hier op aarde. De plaats van de Heere Jezus hier op aarde is die van
een gestorvene en gekruisigde. Maar in werkelijkheid is Hij Zelf in de hemel, in de plaats van
het leven! En in die plaats van leven, ja van het eeuwige leven, zullen wij straks met Hem
zijn, in de eeuwige heerlijkheid, daar waar geen dood meer is. Ja, innerlijk kunnen wij daar
nu al zijn. Wij zijn opgestaan, en Hij is als de Opgestane ons leven. En nu kunnen wij al in het
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leven met Hem zijn. Er staat zelfs dat wij straks in het leven met Hem zullen heersen, maar
hier op aarde moeten wij met Hem de plaats van de dood innemen. Ruth en Ittaï willen het
met een volkomen hart. Ik zeg weer: hoe anders hadden zij kunnen redeneren. Maar zij gaan
niet terug naar Jeruzalem om de verwerper, Absalom, te dienen. Zij gaan niet terug naar
Gath. Zij hebben Gath leren kennen. Gath is een mooie naam, de naam betekent: de
wijnpers. Wij weten dat wijn in de Schrift het beeld is van datgene wat het hart van God en
mensen verheugt. En daar in Gath was een overvloed aan wijn te vinden, zoals de naam van
de stad aangeeft. Zij hebben de vreugde van de dingen van de aarde, die nu in de handen
van de wereld en van satan zijn, leren kennen. Maar zij hebben ook Da-vid leren kennen en
dat maakt alles anders. Wat zijn de dingen van deze aarde in vergelijking met Hem?
Met David mee
Hier zijn zeshonderd mannen, met hun aanvoerder Ittaï. Maar zij gaan liever met David mee
in zijn verwerping, dan terug te keren naar Gath, naar die wijnpers, waar alles is wat, volgens
de wereld, volgens de natuurlijke mens, het hart van God en mensen verheugt. Ja, de dingen
van de aarde kunnen het hart van God verheugen als de aarde in de handen van de Heere
Jezus is, straks in het Duizendjarige Rijk, of zoals het was in de hof van Eden. Maar het is nu
in de handen van hem die de vorst van deze wereld en de god van deze wereld (2 Korinthe
4) genoemd wordt. En nu zegt de Heere, dat Hij daar niet van zal drinken. Daar bij Gath waar
de wijnpers is, wordt de Heere niet gevonden! Hij drinkt geen wijn (Matt. 26:29) van een
aarde die in bezit is genomen door de wereld en hun god, de duivel, een wereld die voor
Hem alleen een kruis en een graf had en heeft.
David waardeerde de trouw van Ittaï en de zijnen en zei tot hem: Kom en ga over. "Alzo ging
Ittaï, de Gethiet, over, en al zijn mannen, en al de kinderen die met hem waren" (2 Samuel
15:22). De Heere Jezus waardeert onze trouw, als wij Hem willen volgen in Zijn verwerping.
Volgen wij Hem?
H.L. Heijkoop

