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Hoofdstuk 88          
 

Lieve kleinkinderen, 

 

Het was 11 november 1957   -    Sint Martinusdag. 

Het feest van Sint Maarten dat toen en ook nu nog wordt gevierd. Ik ging in dat 

jaar 1957 naar de Mulo in Kollum. Voor de volgende dag hadden wij drie 

repetities (proefwerken) opgekregen. Dat was erg veel huiswerk. 

Ik had geen tijd om die avond met vrienden op stap te gaan, om erbij te zijn als 

alle kinderen van de lagere school met hun lampionnen of uitgeholde rode 

bieten met kaarsjes erin, bij de huizen langs gingen om snoep op te halen. Dan 

was het altijd heel gezellig op straat. 

Ik moest huiswerk maken. (Met veel tegenzin….)   

 

Het was al  acht uur geweest, maar wie stonden daar in het donker bij ons voor 

de deur? Een klasgenoot van mij met haar jongste zusje.  

‘Hoef jij niet te leren voor morgen?’ vroeg ik verbaasd. 

‘O, dat zie ik morgenvroeg wel. Ik moet nu op mijn zusje passen,’ was haar 

antwoord. 

 

Een paar dagen later kregen wij op school de cijfers van de proefwerken. Ik had 

op alle drie repetities zware onvoldoendes. En dat klasgenootje van mij, dat ook 

op Kollumerpomp woonde,  zij had twee achten en zelfs een negen gehaald. 

Ik was stikjaloers op haar. 

 

Ik schaam mij nu nog, dat ik gewoon lelijk tegen haar deed. Waarom? Puur uit 

jaloezie. Ja, jaloezie maakt veel meer kapot dan je in de gaten hebt. Jaren en 

jaren later heb ik haar via een mailtje mijn excuses aangeboden.   

 

 

 

Hoofdstuk 88         -       ‘Een boze geest van God….’      -      1 Samuël  18 
 

Korte tijd nadat koning Saul met zijn leger de Filistijnen met hun reus Goliath 

had verslagen, werd hij ziek. Maar het was niet een normale ziekte, zoals 

iedereen wel eens ziek is. Koning Saul had geen koorts, geen pijn en niemand in 

het land merkte iets aan hem. Alleen zijn knechten die hem alle dagen bedienden 

merkten het en maakten zich erge zorgen. Het was zo’n vreemde ziekte. Het 

kwam met buien opzetten en als het op z’n ergst was, dan was het net alsof 

koning Saul niet meer goed bij zijn verstand was. Hij wist dan niet meer wat hij 

deed en om het minste of geringste kon hij verschrikkelijk kwaad worden en 

alles om hem heen kapot slaan. Soms duurde zo’n boze bui uren, maar het kwam 
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ook wel voor dat zo’n driftbui zomaar weer voorbij was en hij weer even vrolijk 

en vriendelijk als altijd was. 

 

In het begin kwamen die boze buien niet zo vaak voor. Men had goede hoop dat 

koning Saul spoedig weer helemaal de oude zou zijn. Maar later, toen de boze 

buien steeds vaker kwamen, wisten ze niet wat ze moesten doen. Tegen deze 

ziekte was geen kruid gewassen. Geen dokter kon hem genezen en niemand 

kende de oorzaak. Sommigen zeiden dat de koning zich te druk maakte met al 

die oorlogen, maar volgens anderen rustte er een vloek op de koning waar al 

deze ellende uit voortkwam. 

Maar zijn naaste medewerkers en vrienden die hem goed kenden, wisten dat er 

meer aan de hand was. In de eerste jaren van zijn koningschap was hij niet zo. 

Hij voelde zich toen de gezalfde des Heren en de geest van God was op hem. 

Later, toen hij zijn eigen wegen ging en niet naar de Heer wilde luisteren, had 

God hem verlaten en was hij een ander mens geworden. En alles had wel weer 

goed kunnen komen wanneer hij spijt had gehad en de Heer om vergeving had 

gevraagd. Maar daar was hij te trots voor. Hij ging zijn eigen weg en koesterde 

een wrok tegen de heilige God, omdat die hem verlaten had. Dat kan geen mens 

volhouden. Het maakte koning Saul bang en zo raakte hij in de macht van een 

boze geest. 

God zelf had die boze geest de macht gegeven om hem te plagen. En in plaats 

dat Saul toen zijn hulp en toevlucht zocht bij de Heer en God bad om hem van 

die demon te verlossen, werd hij boos, dwars en verkeerd en raakte helemaal in 

de macht van die boze geest. 

 

Toen het zo erg werd, dat ze het niet meer geheim konden houden, kwam er één 

op het idee om iemand te zoeken die mooie muziek kon spelen. Koning Saul 

hield van muziek en wie weet zou hierdoor zijn ziekte minder erg worden of 

zelfs kunnen genezen. 

Na enige tijd zoeken vond men David, de zoon van Isaï uit Bethlehem. Hij kon 

bijzonder mooi op zijn harp spelen. En ook was gebleken dat hij een bijzonder 

goed soldaat was. Wanneer de koning ten strijde trok, kon David hem mooi 

terzijde staan. 

 

Op zekere dag toen het met de gezondheid van koning Saul goed ging spraken 

zijn bedienden met hem over hun plan om David met zijn harp in het paleis te 

komen laten spelen. Saul vond het een uitstekend idee en diezelfde dag nog 

gingen er boden naar Bethlehem. Ze vroegen Isaï om zijn jongste zoon David af 

te staan voor de dienst in het koningshuis. Natuurlijk kon Isaï niet weigeren. De 

koning vroeg het en dan heb je maar te gehoorzamen. 

David zadelde weer zijn ezel en nam ook een zak vol met verse broden, een zak 

wijn en een jong bokje mee. Nu ging hij naar het paleis van de koning. David 

wist dat dit niet buiten God om ging. Eens zou hij op de troon van Israël zitten 
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en heersen over de twaalf stammen van Israël. Om die reden stuurde de Heer 

hem nu naar het paleis van de koning. 

Had God in oude tijden ook niet Mozes bij de Farao gebracht om hem klaar te 

maken voor het werk dat hem later wachtte? 

 

David werd in het paleis van koning Saul in Gibea heel goed ontvangen. Toen 

hij koning Saul ontmoette en met hem praatte, kon hij niet geloven dat de 

koning zo erg ziek was, zoals zijn bedienden zeiden. David vond de koning een 

sympathieke man en ook bij de koning viel deze jonge schaapherder in goede 

aarde. 

Het duurde niet lang of David had ook een plek in het leger gekregen. Hij werd 

koning Sauls wapendrager. Het leek er zelfs op alsof hij zijn harp aan de wilgen 

kon hangen en hij zijn koning alleen zou dienen met zwaard en speer. 

 

Maar toen kwam er een dag dat het niet zo goed ging met koning Saul. Zijn 

bedienden liepen heel zachtjes om de koning vooral maar niet tot ergernis te 

zijn. Ze wenkten David dat hij moest gaan spelen. De koning zat helemaal in 

elkaar gekrompen in zijn stoel aan het einde van de tafel. Hij was verward in 

zijn eigen sombere gedachten. Zijn ogen stonden hem verwilderd in het hoofd. 

Hij merkte niet eens dat David de kamer binnenkwam en in een hoek ging 

zitten. Het was erg stil in het koningshuis. De bedienden zorgden ervoor om 

geen enkel geluid te maken. Elk geluid, een zware voetstap of een deur die 

klapte kon een hevige woede uitbarsting van de koning veroorzaken. 

 

David hield geen oog van de koning af, maar zijn handen roerden zachtjes de 

snaren. De koning hoorde niets. Al luider klonken de klanken van de harp door 

de stille kamer en al dwingender werd de mooie muziek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ze wenkten David dat hij moest gaan spelen. 
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David speelde van blijheid en van verlangen naar het jonge leven van de heuvels 

rondom Bethlehem, van zijn schapen, de bloemen en vogels, van het huis van 

zijn vader en van de wilde vreugde van zijn overwinning op de reus Goliath.  

Al luider en al blijer klonken de snaren van zijn harp. David zag dat de koning 

glimlachte en hem toeknikte. Het ergste was voorbij en een boze driftbui bleef 

achterwege. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

David zag dat de koning glimlachte en hem toeknikte. 
 

Natuurlijk ging het niet altijd zo gemakkelijk. Maar het harpspelen hielp wel en 

er kwam een tijd dat David nog maar zelden op zijn harp hoefde te spelen. 

Vaak ging hij met koning Saul mee op oorlogspad en de koning zag hoe moedig 

David was. In plaats van wapendrager werd hij al heel spoedig officier en soms 

stuurde koning Saul hem alleen op pad. Zelf bleef hij dan veilig thuis. En altijd 

maar weer kwam David als overwinnaar thuis. Hij versloeg de vijand en de 

grenzen van het land stelde hij veilig. Geen bende vijandelijke soldaten kon het 

van hem winnen en zijn soldaten gingen voor hem door het vuur. Koning Saul 

kon gerust thuis blijven in zijn koningshuis. David redde zich wel met zijn 

vijanden. 

 

Na al die jaren van zware strijd leefde koning Saul weer helemaal op. Het was 

alsof er een keer in zijn leven was gekomen. Steeds langer bleven die boze 

driftbuien achterwege en ook steeds meer begon Saul van David te houden. 
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Op een keer was David met zijn soldaten op oorlogspad geweest. Deze keer 

hadden ze op de Filistijnen een grote overwinning behaald. Zo groot, dat de 

jonge meisjes van Israël David ophaalden om hem hulde te brengen. In een 

lange optocht, in mooie witte kleren, dansend en muziek makend met trommels, 

tamboerijnen en rinkelbellen gingen ze het leger tegemoet. Het werd een grote 

feestelijke intocht in de koningsstad. Stoere soldaten dansten vrolijk met de 

zingende meisjes. 

 

Bij een open raam stond koning Saul met een glimlach op zijn gezicht naar de 

feestvierende menigte te kijken. Zijn knecht David had weer gewonnen. 

Plotseling verstrakte zijn gezicht. Wat hoorde hij de meisjes zingen?  

 

‘Saul heeft zijn duizenden verslagen, David zijn tienduizenden.’ 

 

Saul werd wit van kwaadheid. Als die meisjes zijn naam niet hadden genoemd, 

dan had hij het kunnen begrijpen. Hij was niet mee geweest op oorlogspad. 

Maar op deze manier dreven ze de spot met hem. Duizend gaven ze hem en aan 

David tienduizend! Was hij zoveel slechter dan die zoon van Isaï? Kwaad sloeg 

hij het raam dicht en verteerd door jaloezie ging in een hoek van zijn kamer 

zitten. Afgunst vervulde zijn hart. Altijd was die David de eerste. Altijd had het 

volk die jongeman uit Bethlehem liever dan hem, hun wettige koning. Moest hij 

het dan altijd verliezen? Eerst van zijn zoon Jonathan, die lang geleden de eer 

van de overwinning kreeg en nu van deze David? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

‘Saul heeft zijn duizenden verslagen, David zijn tienduizenden.’ 

 



 

6 
 

Ineens moest hij denken aan die dag in Gilgal, toen de oude profeet Samuël 

tegen hem gezegd had: ‘De Heer heeft u verworpen. U zult geen koning van 

Israël blijven. Een ander heeft God uitgekozen, ‘een man naar Gods hart.’ 

Nu wist hij wat deze woorden van die oude Godsman betekenden: deze zoon 

van Isaï, die hij bij zijn schapen vandaan had gehaald en generaal in zijn leger 

gemaakt, die werd na hem de nieuwe koning van Israël. Deze schaapherder uit 

Bethlehem zou hem van de troon stoten! Dat hij dat niet eerder in de gaten had 

gehad! Die David met zijn vrome praatjes wilde zelf koning worden...  

Daarom was hij met zijn mooie harp bij hem in het koningshuis gekomen. 

Daarom liet hij zich huldigen door die mooie jonge meisjes. In de verte hoorde 

hij het nog: ‘Saul heeft zijn duizenden verslagen, David zijn tienduizenden.’  

Koning Saul knarsetandde. Niet één van zijn knechten mocht ook maar iets aan 

hem merken, maar hij zou met David afrekenen! Hij liet zich niet zomaar van  

zijn troon stoten. Vandaag waren de ogen hem goed opengegaan! Die David 

moest het nog eens wagen om in zijn kamer op de harp te komen spelen! 

 

Die nacht kon koning Saul niet slapen. In het donker van de nacht lag hij zich al 

maar kwader te maken. De volgende ochtend was het helemaal mis met hem. De 

knechten beefden van angst en gingen hem zoveel mogelijk uit de weg. David 

moest met zijn harp komen om met zijn muziek de koning weer rustig te maken. 

Maar deze keer zag Saul hem aankomen. Hij speelde mooi, deze zoon van Isaï, 

maar Saul wilde niet luisteren. Hij wilde alleen maar nog kwader worden! 

Indringend keek hij naar David. Zijn hart klopte hem in de keel en zijn handen 

trilden. Die valse, gemene indringer met zijn vroom gezicht….  Op dat moment 

kreeg de haat de overhand. Sterven zou hij, die vervloekte jongeman!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wild greep koning Saul zijn speer. 
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Wild greep hij zijn speer. Het wapen suisde door de kamer en raakte de muur. 

David had juist op tijd de speer zien aankomen en zich op zijn zij laten vallen.  

Even later sloop hij de kamer uit. 

Koning Saul hoorde zijn voetstappen zich op de gang verwijderen. Nu was hij 

toch nog ontkomen. Wacht maar, hij zou hem heus wel te pakken krijgen…. 

 

Deze keer duurde het erg lang voordat koning Sauls driftbui voorbij was.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Even later sloop David de kamer uit. 

 


