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Hoofdstuk 91          
 

Lieve kleinkinderen, 

 

Op de Kweekschool in Dokkum moesten wij vroeger de Griekse mythologie 

leren. Dat waren allemaal door mensen bedachte verhalen van goden, met 

menselijke karaktereigenschappen. De oppergod heette Zeus, maar deze baas 

van alle goden was niet almachtig. Wanneer Pietje en Jantje hier beneden op 

deze aarde ruzie hadden en allebei precies evenveel offers aan Zeus hadden 

gebracht, dan kon Zeus niet zeggen wie gelijk had, maar dan besliste het lot! 

 

Wat een verschil met de God van Abraham, Izaäk en Jacob, de Vader van onze 

Here Jezus. Onze God is geen mens. Wij mogen en kunnen niet eens weten hoe 

God eruit ziet. Hij is de ‘Eeuwige Ongeziene’ die ons mensen het leven gegeven 

heeft en naar wie wij met dank aan Jezus na onze dood mogen teruggaan. 

 

In veel zaken begrijpen wij God niet. Kunnen we hem niet begrijpen, want wij 

zijn mensen. Lieve kleinkinderen, ook in onderstaand verhaal begrijpt jullie 

pake, de mens Eelke Visser er niets van. 

In opdracht van God heeft de oude profeet Samuël twee keer een mens tot 

koning over Israël gezalfd. Eerst Saul en later David. 

En nu staan de ene gezalfde des Heren en de andere gezalfde des Heren elkaar 

naar het leven….  Ik begrijp er niets van. Maar ik ben ook maar een mens. 
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Na de laatste ontmoeting met zijn vriend Jonathan, vluchtte David het zuiden in. 

Hij wist nog niet waarheen hij zou gaan, maar hij begreep wel dat er haast bij 

was. Koning Saul zou alles op alles zetten om hem in handen te krijgen.  

En er waren zoveel mensen die hem kenden. Hij had geen wapen en voor 

onderweg ook geen eten.  

Wel waren er een paar mannen bij hem die ook voor koning Saul op de vlucht 

waren. Zij hadden zich bij hem aangesloten. David moest zien om een wapen te 

krijgen en ook eten. Maar geen mens mocht weten dat hij uit de gratie was bij 

koning Saul. Er zat niet anders op, hij moest net doen alsof hij nog steeds een 

trouwe dienstknecht van de koning was. 

 

Ze kwamen langs het stadje Nob. Sinds de Filistijnen in de dagen van 

hogepriester Eli de stad Silo met de grond gelijk hadden gemaakt, was Nob de 

priesterstad geworden en stond de tabernakel hier. David kende de hogepriester 

goed. Zijn naam was Achimélech en David wist dat deze man alles zou doen om 

een dienaar van de koning te helpen. 
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David zijn vrienden wachtten buiten de tabernakel. Hij zelf ging naar binnen, 

naar de hogepriester. Het was wel erg om de hogepriester voor te liegen, maar in 

deze situatie kon het niet anders. 

 

Achimélech liep David al tegemoet. Hij schrok. Hoe kon het dat David, de 

schoonzoon van de koning en een hoog officier in het leger, alleen op reis was? 

Waar waren zijn soldaten?  

David glimlachte vriendelijk terwijl hij zei: ‘Orders van de koning. Hij heeft mij 

een opdracht gegeven waarvan niemand iets mag weten. Ik ben nogal gehaast 

vertrokken. Gelukkig ben ik niet alleen. Mijn knechten wachten buiten. Maar 

heeft u een beetje eten voor ons? Vijf broden zou al heel veel zijn.’ 

De hogepriester schudde zijn hoofd.  

‘Gewoon brood heb ik niet,’ zei hij, ‘maar hier in de tabernakel is wel gewijd 

brood, dat alleen de priesters mogen eten. Maar omdat u een opdracht van de 

koning moet uitvoeren en ik u ken, zal ik u deze toonbroden uit het heiligdom 

geven, op voorwaarde dat u en uw mannen rein zijn volgens de wet des Heren.’ 

‘Dat zijn we,’ antwoordde David. ‘Maar heeft u hier ook wapens? Wij zijn zo 

overhaast vertrokken, dat we niet eens onze wapens meegenomen hebben.’ 

En weer kon de hogepriester helpen.  

‘Het zwaard van Goliath, de reus die u verslagen hebt, dat ligt hier onder een 

doek bij de priestermantel. Ik zal het u geven.’ 

David nam het dankbaar aan. Als het erop aankwam was dat zwaard ook van 

hem. En beter wapen dan dit zwaard was er in heel Israël niet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het zwaard van Goliath. 

 

En zo vluchtten ze verder met de zegen van hogepriester Achimélech en het 

zwaard van reus Goliath. Wat was er veel gebeurd sinds die dag dat hij met dit 
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zwaard de kop van de reus afsloeg! Toen was koning Saul erg blij met hem 

geweest en nu was er voor hem geen plaats meer in heel Israël. Toen wilden alle 

mensen in Israël hem wel op hun handen dragen en nu moest hij met een leugen 

de hogepriester om eten vragen. Als Saul het maar niet te weten kwam en daarna 

zijn woede op de hogepriester zou botvieren!  

David had in de tabernakel een bekend gezicht gezien, die van Doëg, de 

Edomiet. Als die man het aan Saul zou vertellen dan gaf hij geen cent meer voor 

het leven van Achimélech. Maar daar was nu niets meer aan te doen. 

 

Met zijn mannen besprak David hun situatie. Die was hopeloos. Het kon niet 

anders. Ze moesten hun toevlucht in het buitenland zoeken. Nergens in heel 

Israël waren ze meer veilig. Het beste zou zijn om maar naar het land van de 

Filistijnen te vluchten, naar de stad Gath. 

Vaak had hij tegen de Filistijnen gevochten. Ze zouden zeker niet blij zijn met 

de komst van David. Maar omdat hij een vijand van koning Saul was geworden 

was er een kans dat ze hem onderdak zouden willen geven. Ze zouden het mooi 

vinden dat hij ruzie met de koning had en dat deze hem zelfs wilde doden. Hoe 

erger het volk Israël verdeeld, hoe gemakkelijker het voor hen was om het weer 

in hun macht te krijgen. Maar natuurlijk zou hij, David, zich niet laten gebruiken 

om tegen zijn eigen volk te strijden. 

 

Ze kwamen in de stad Gath en melden zich bij koning Achis. Toen David zich 

bekend maakte door zijn naam te zeggen en ook vertelde wat de bedoeling van 

zijn komst was, werd hij direct door de koning ontvangen. Diep inwendig moest 

koning Achis lachen. Zo ver was het dus al in Israël. Voor David, de man die 

reus Goliath verslagen had, was geen plaats meer in zijn eigen land! Natuurlijk 

niet! Deze jonge, dappere David wilde zelf koning worden en Saul zette alles op 

alles om dat te keren. En nu was deze David zo boos op zijn koning Saul 

geworden dat hij zijn toevlucht tot hem zocht. Nota bene bij zijn eerdere vijand. 

Maar dit was niet eens zo’n gek idee! Hij kon David wel gebruiken in zijn strijd 

tegen koning Saul. En dan zou in één klap deze jonge vechtersbaas uit de gunst 

zijn bij zijn eigen volk. Een prachtige grap zou dat worden: diezelfde David, die 

Goliath verslagen had, zou naast hem ten strijde trekken tegen Israël. De 

kampvechter van de Filistijnen had hij verslagen en nu zou hij zelf Goliaths 

plaats innemen! Dat feest  moest beslist doorgaan! 

Maar de dienstknechten van koning Achis dachten er heel anders over. 

‘Die Hebreeër,’ zeiden ze, ‘nu hij in onze macht is, moet hij sterven. Dit is toch 

die David waar de jonge vrouwen van zongen: ‘Saul heeft zijn duizenden 

verslagen, maar David zijn tienduizenden!’ Deze man is de toekomstige koning 

van Israël. Kom laten we hem doden! En dan volgt koning Saul vanzelf.’ 

Wat koning Achis er ook tegenin bracht, ze veranderden niet van gedachten: 

David moest dood! 
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Toen David merkte dat alle dienaren van koning Achis hem met alle geweld 

wilden doden, sloeg de schrik hem om het hart. Hij begreep dat de koning hem 

wel goedgezind was, maar wat gaf dat als alle anderen tegen hem waren? Straks 

zou de koning toch een keer toestemming geven en dan sloegen ze hem dood! 

Hij had nooit hier in het hol van de leeuw moeten komen. En hoe kwam hij hier 

veilig en gezond weer vandaan? Daar was maar één oplossing  voor: hij moest 

doen alsof hij zijn verstand had verloren. Dat hij plotseling gek was geworden. 

En dat deed hij. Nu kwam het goed uit dat hij vaak bij Saul was geweest 

wanneer die een ‘aanval’  kreeg. 

Dagenlang speelde hij zijn spel. Als een waanzinnige stelde hij zich aan. Hij 

vloog letterlijk bij de muren omhoog en waste zich niet meer. Hij liet zijn kwijl 

in zijn verwilderde baard lopen en stootte dag en nacht wilde, dierlijke kreten 

uit.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

David simuleert dat hij gek is geworden. 

 

De dienstknechten van koning Achis waren ten einde raad. Hadden ze hem maar 

direct gedood. Maar dat kon nu niet meer, want een gek doodmaken brengt 

onheil. 

 

Koning Achis lachte fijntjes in zijn baard. Dat zijn dienaren zo onnozel waren! 

Natuurlijk had die Hebreeër zijn verstand nog wel. Hij stelde zich alleen maar zo 

gek aan om weer vrij te komen. En hij zou hem vrijlaten! Hij zou koning Saul 

geen dienst bewijzen door David te doden. Die twee zouden elkaar nog heel veel 

schade toebrengen en dat zou alleen maar winst voor de Filistijnen zijn.  

 

Hij riep zijn dienstknechten.  
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‘Dus,’ zei hij spottend, ‘jullie hadden een waanzinnige bij mij gebracht. Waarom 

deden jullie dat? Had ik soms geen gekken genoeg hier in mijn stad? Aan jullie 

heb ik al meer dan genoeg.’ 

Toen zijn dienstknechten David wegbrachten lachte hij. Dit had hij handig 

geregeld, al zei hij het zelf. En die laatste zin van hem, daar konden zijn 

hovelingen het mee doen. 

 

Jaren later, toen David koning was van heel Israël en Achis van Gath zijn vazal, 

zal hij nog wel eens aan deze dag teruggedacht hebben. 

 

David was blij dat hij het er levend had afgebracht in het land van de Filistijnen.  

Hij bleef nu in Judea en vond een veilig heenkomen in een grot in de buurt van 

Adullam. Toen zijn broers en meer familieleden dat hoorden, kwamen zij ook 

bij hem. Ook allerlei mensen die in moeilijkheden zaten, schulden hadden of 

verbitterd waren, sloten zich bij hem aan. David werd hun aanvoerder. Het was 

een groep van ongeveer vierhonderd man. 

 

Zelfs Davids vader en moeder waren niet meer veilig voor koning Saul en 

daarom bracht hij de oude mensen naar het land van Moab. De koning beloofde 

dat hij zelf voor hen zou zorgen. Van hem mochten David en zijn mannen ook 

wel in zijn land blijven, maar een profeet zei tegen David: ‘Blijf niet in de 

bergen, maar ga terug naar het land van Judea.’ 

Dat deden ze. David en zijn mannen gingen terug naar Judea en hielden zich 

schuil in het Cheret-bos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

David brengt zijn vader en moeder naar het land van Moab. 


