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Hoofdstuk 86          

 
Lieve kleinkinderen, 

 

Op een regenachtig woensdagmiddag zit Jan bij zijn moeder aan tafel. Hij 

verveelt zich een beetje. 

‘Mama,’ vraagt hij, ‘weet u wat ik kan gaan doen?’ 

‘Ja, ik weet wel iets leuks,’ zegt mama en ze pakt een oud fotoalbum. 

‘Kijk jij maar eens wie op deze oude foto’s staan.’ 

 

‘Mama, wie is dat kleine jongetje met die mooie hond?’ 

‘Dat ben jij zelf,’ antwoordt mama. 

‘O, mama, hebben wij vroeger toen ik heel klein was, een hond gehad? Dat heb 

ik nooit geweten. Hoe heette hij? En waar is hij nu?’ 

‘Die hond heette Fannie en toen jij twee jaar was, werd hij ziek en moest de 

dierenarts hem laten inslapen.’ 

‘Mama, mag ik op mijn verjaardag een hond?’ vraagt Jan. 

‘Ik zal het met papa bespreken,’ geeft mama als antwoord. 

 

Een paar weken later, op zijn tiende verjaardag, krijgt Jan een hond die weer de 

naam Fannie krijgt en waar Jan veel jaren de grootste vrienden mee is geweest. 

 

 

Hoofdstuk 86         -       De zoon van Isaï      -      1 Samuël  16 

Na alles wat er in het legerkamp bij Gilgal tussen koning Saul en Samuël was 

gebeurd, kon de oude profeet koning Saul toch niet vergeten. Vaak moest hij 

nog aan hem denken. Diep in zijn hart wist Samuël dat hij nog steeds erg veel 

van Saul hield, ook al liet hij dat geen mens merken. Alleen de Heer, voor wie 

het hart van elk mens is als een open boek, kende het verdriet van Samuël. 

Op een keer kreeg Samuël weer een Godswoord.  

‘Hoe lang blijf jij nog treuren om Saul, die Ik als koning van Israël verworpen 

heb? Kom, vul je hoorn met olie en ga voor Mij naar Isaï in Bethlehem, want 

één van zijn zonen heb ik als koning uitgekozen.’ 

De oude profeet kreeg tranen in zijn ogen. Hij moest een nieuwe koning zalven. 

Steeds had hij nog hoop gehad dat de Heer Saul wilde vergeven en hem in 

genade aan zou nemen. Zelf had hij Saul tot koning gezalfd en nog altijd hield 

hij van hem. En nu moest hij hem ontrouw worden door heilige olie over het 

hoofd van een ander te gieten. Dat de Heer nu precies hem riep om dit droevige 

werk te doen! 

Nog nooit had de oude Samuël  de Heer tegengesproken, maar nu werd het hem  

te machtig… En het kon immers ook niet! Als koning Saul dit te weten kwam 

zou hij zijn soldaten sturen om hem te doden…. 
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‘Ach Heer,’ zei hij, ‘dat kan ik toch niet zomaar doen? Als Saul het hoort zal hij 

me laten vermoorden.’ 

Maar de Heer antwoordde: ‘Neem een jonge koe mee naar Bethlehem en zeg 

tegen de oudsten van de stad dat je gekomen bent om een dier te offeren. Nodig 

ook Isaï voor dat offerfeest uit en ga daarna met hem mee naar zijn huis en zalf 

één van zijn zonen tot koning. Ik zal je laten weten wie Ik uitgekozen heb. Dan 

hoeft niemand te weten wat jouw boodschap is, behalve Isaï en zijn zonen. 

 

Samuël begreep dat hij nu niet meer mocht tegenspreken. De volgende ochtend 

ging hij op reis naar de stad Bethlehem. Het werd een zware reis voor de oude 

man. Diep inwendig was hij het er niet mee eens dat er later een andere koning 

op de troon van Israël zou zitten. Hij ging naar Bethlehem om één van de zonen 

van Isaï tot koning te zalven, maar gedurende de lange reis daar naar toe was 

zijn hart bij Saul. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samuël op weg Isaï in Bethlehem. 
 

In Bethlehem zagen de oudsten Samuël aankomen. Ze schrokken. Daar kwam 

de profeet aanlopen met een jonge koe aan een stuk touw. Het was nog niet de 

tijd voor het jaarlijkse offer. Ze liepen hem tegemoet en vroegen: ‘Is het een 

slecht teken dat u hier komt?’ 

‘Wees gerust,’ antwoordde Samuël. ‘Ik ben gekomen om de Heer een offer te 

brengen.’  

Dat was een pak van hun hart. Ze maakten alles klaar voor de offermaaltijd. 

Ook Isaï werd op verzoek van Samuël uitgenodigd. Na de offermaaltijd ging 

Samuël met hem mee naar huis.  

Onderweg vertelde hij hem zijn boodschap. Maar Isaï wist niet of hij hier nu wel 

zo blij mee moest zijn. Het was een hoge eer, dat wel. Eén van zijn zonen zou 

koning worden, maar dat kon ook veel zorg en strijd betekenen.  
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Saul was nog altijd koning in Israël en wat zou hij doen wanneer hij hiervan 

hoorde? Maar hoe dan ook, wanneer dit Gods wil was, dan moest hij zich 

daarbij neerleggen. Hij was wel benieuwd wie van zijn acht zonen de nieuwe 

koning zou worden. Hoogstwaarschijnlijk zou dat zijn oudste zoon Eliab wel 

zijn. Het had geen zin om zijn jongste zoon thuis te laten komen. Die kon wel in 

het veld bij de kudde schapen blijven. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De jongste kon wel bij zijn schapen blijven. Die telde nog niet mee.  

 

Direct bij thuiskomst liet Isaï zijn zeven zonen bij zich komen en één voor één 

moesten ze langs Samuël lopen. God zou tegen de oude profeet zeggen, welke 

zoon van Isaï hij tot koning moest zalven.  

 

Eliab was de eerste en Samuëls ogen lichtten op toen hij hem zag komen. Een 

grote sterke kerel, bijna net zo lang als Saul. Deze man zou de nieuwe koning 

worden en hij pakte al zijn hoorn met olie. Maar tegelijkertijd voelde hij dat hij 

een Godswoord kreeg: er was geen stem en geen geluid, maar God sprak 

duidelijk in Samuëls hart: ‘Let niet op zijn uiterlijk. Kijk niet hoe groot hij is. Ik 

heb hem niet uitgekozen. Wat je van buiten ziet, is niet belangrijk. Daar kijken 

mensen altijd het eerst naar, maar Ik let erop hoe een mens van binnen is.’ 

Samuël keek naar Isaï en schudde zijn hoofd. De tweede zoon liep voor hem 

langs. Weer een flink uit de kluiten gewassen jongeman, maar ook deze zoon 

had God niet uitgekozen. Isaï wenkte zijn derde zoon, maar ook die was het niet. 

Toen kwam de vierde, de vijfde, de zesde en elke keer zei Samuël: ‘Deze 

jongeman heeft de Heer niet uitgekozen.’ 

Dus, dan moest het de zevende, de jongste zoon zijn. 
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‘Kom,’ riep Isaï tegen zijn zevende zoon.  

Maar toen deze laatste zoon langs Samuël gelopen was, schudde hij weer met 

zijn hoofd en zei: ‘Ook deze zoon van u is het niet.’ 

 

En daar stonden ze, vader Isaï met zijn zeven grote zonen. Ze keken van de één 

naar de ander. Wat gebeurde hier? Was niet één van hen goed genoeg om 

koning te worden? Isaï keek Samuël aan. Hij zei niets, maar zijn ogen vroegen: 

‘Wat wilt u met ons? Waarom doet u dit? Eén van mijn zonen zou koning 

worden, vertelde u mij. Ik heb ze alle zeven laten zien. Niet één is volgens u 

geschikt. Wij hebben hier niet om gevraagd….’ 

Toen zei Samuël tegen Isaï: ‘Zijn dit al uw zonen?’ 

Isaï antwoordde: ‘Ach heer, ik heb nog een zoon, de jongste, de kleine, onze 

Benjamin. Hij is in het veld bij de schapen. Hij komt nog maar net kijken. Hij 

kan het niet zijn.’ 

Ongeduldig zei Samuël: ‘Haal hem direct op!’ 

Samuël twijfelde niet meer. Deze achtste zoon van Isaï moest het zijn! De Heer 

had het zelf tegen hem gezegd en God vergist zich niet. Hij was wel erg 

benieuwd hoe deze laatste zoon van Isaï eruit zou zien. De koning die de Heer 

had uitgezocht, de man naar Gods hart! 

 

Daar kwam hij aanlopen, de jongste zoon van Isaï. De oude profeet Samuël keek  

hem onderzoekend aan. Dit was hem dus, deze jonge David. Hij was bijna even 

lang als zijn oudste broer. Je zag dat hij jong, sterk en lenig was. Prachtige 

donkere ogen had hij en een fris en open gezicht. Vooral zijn mooie, rossig 

gekleurde haren vielen op. Bijzonder was dat. Verder was hij heel gewoon in z’n 

kleren. Hij had een herdersstaf in zijn handen en over zijn schouder hing een 

harp. 

Samuël bleef hem maar aankijken. Als Saul er niet geweest was…. Ja, Saul zou 

hij zijn leven lang niet kunnen vergeten. Maar als koning Saul er niet geweest 

zou zijn, dan zou hij deze jonge herder wel als koning willen hebben. 

Op dat moment zei de Heer tegen Samuël: ‘Deze jongeman heb Ik uitgekozen. 

Ga staan en zalf hem tot koning van Israël.’  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samuël zalft David tot koning van Israël. 
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Samuël ging staan en goot de hoorn met olie leeg over de lange haren van 

David. De nieuwe koning! Hij geloofde vast en zeker dat deze jongeman eens 

een goed en moedig vorst zou zijn. Toen hij terugging naar Rama voelde hij zich 

veel beter dan op de heenweg. 

 

De volgende dag ging David gewoon weer met zijn kudde schapen de velden in. 

Niemand merkte iets aan hem, maar hij voelde dat de geest van de Heer over 

hem gekomen was en dat hij in staat was om grote daden te doen. 

Hij kon wachten. Maar wanneer het Gods tijd was, dan was hij er klaar voor. 

Zijn tijd kwam al vrij snel, maar heel anders dan hij verwacht had. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schaapherder David. 


