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Hoofdstuk 98           
 

Lieve kleinkinderen, 

 

Deze keer twee kleine verhaaltjes, om over na te denken. 

 

Klein Henkie heeft groot verdriet. Zijn beste vriend wil geen vriend meer met 

hem zijn. Er is een andere jongen die zijn ‘grote vriend’ veel leuker vindt. Klein 

Henkie werd aan de kant geschoven. Hoe pijnlijk…. 

 

Grote Henk zit in de gevangenis. Henk dealde drugs. Zijn nieuwe en beste 

vriend die hij volkomen vertrouwde, bleek een undercover politieagent te zijn, 

die hem verraadde. Hoe pijnlijk…. 

 

 

Hoofdstuk 98          -        Siklach         -        1 Samuël  30 en 2 Samuël 1 
 

Koning Achis had David teruggestuurd naar huis. De afstand van Afek naar 

Siklach, de plek waar het Filistijnse leger zich verzameld had, was ongeveer 

zo’n honderdvijftig kilometer. In deze stad Siklach hadden David en zijn 

mannen hun vrouwen en kinderen achtergelaten. Ze liepen deze afstand in drie 

dagen. Ja, ze hadden veel haast om weer thuis te komen. Ze maakten zich erge 

zorgen om hun vrouwen en kinderen. In heel Siklach was geen man 

achtergebleven om hen te beschermen. En wanneer de Amalekieten dat zouden 

weten, dan lieten zij zich zo’n kans niet ontglippen. David en zijn mannen 

wilden zo snel mogelijk weer thuis zijn. Ze namen amper tijd om te rusten.  

’s Nachts sliepen ze een paar uren en overdag, als de zon op z’n hoogst stond, 

namen ze een kleine rustpauze. Lopen en lopen deden ze tot het bloed in hun 

sandalen stond. Niemand van de zeshonderd mannen viel uit. Op hun tandvlees 

liepen ze door. Maar toen ze de derde dag over de laatste heuvelrug kwamen, 

zagen ze dat ze te laat waren. In de verte, daar waar Siklach eens was geweest, 

hing nu een donkere rookwolk. Er waren geen vlammen meer te zien. De stad 

was al een paar dagen geleden platgebrand. Alle vermoeidheid viel van hen af 

en ze renden naar wat van hun stad was overgebleven. Even later zagen ze wel 

verbrande en ingestorte huizen, maar nergens lag een lijk van een mens of een 

dier. Geen doden. Maar dat was een schrale troost. Wat was erger, de dood of 

naar een slavenmarkt?  

Toen ze de hele stad doorzocht hadden huilden ze allemaal luid om hun 

vrouwen en kinderen. Tenslotte keken ze allemaal beschuldigend naar David. 

Al deze ellende was zijn schuld! Op zijn bevel hadden ze dorpen van 

Amalekieten geplunderd en alles wat daar leefde vermoord. Nu hadden de 

Amalekieten de rekening vereffend en waren ze zelf het slachtoffer. Een kind 

had toch wel kunnen begrijpen dat het een keer fout zou gaan! In hun groot 
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verdriet vergaten ze dat ze zelf ook meegedaan hadden aan dit uitmoorden van 

die dorpen. 

 

Steeds kwader werden de mannen en tot slot stonden ze met de vuisten omhoog 

voor hun leider David. De eersten pakten reeds stenen in hun handen. Dat had 

hij verdiend! 

David begreep dat wanneer hij nu zijn angst liet zien, zijn lot bezegeld was. Eén 

verkeerd woord en hij was verloren. Er was maar één middel: hij moest proberen 

hen op andere gedachten te brengen, er voor zorgen dat ze weer hoop kregen en 

een doel in hun leven. 

‘Priester Abjathar, breng mij de efod,’ klonk luid en duidelijk Davids stem. 

‘Ik wil de Heer vragen wat ik moet doen.’ 

Het werd stil om David heen. Zelfs de grootse schreeuwers hielden nu hun mond 

omdat David om een Godswoord had gevraagd. Welk mens kan beschuldigend 

schreeuwen, wanneer de Heer zo dichtbij is? 

 

Daar was de priester al gekleed in zijn heilige priestermantel.  

Eerbiedig vroeg David: ‘Moet ik de Amalekieten achtervolgen? Zal ik ze 

kunnen inhalen?’ 

Het antwoord was waarop hij gehoopt had. 

‘Ja, achtervolg hen! Je zult ze zeker inhalen en dan zul je alle vrouwen en 

kinderen redden.’ 

 

Niemand sprak er meer over om David te stenigen. Hij zou hun vrouwen en 

kinderen verlossen, had de Heer gezegd en al het andere was vergeten.  

Ze gingen met David mee de woestijn in en dan zouden ze afrekenen met die 

rovers! Het was nog nacht toen ze al weer op mars gingen. Hun lichamen waren 

stijf en pijnlijk, hun voeten deden pijn, maar ze waren vol goede moed.  

Eenmaal op mars ging het wel goed, maar toen de zon warmer werd, voelden ze 

hun vermoeidheid erger worden. Kwam er dan nooit een eind aan deze 

eindeloze vlakte?  

 

Bij een klein beekje dat diep door het dorre landschap stroomde, bleven 

tweehonderd mannen liggen. Ze konden niet meer. Ook al zouden ze hun 

vrouwen en kinderen nooit weer zien, ze moesten eerst rusten, zo uitgeput waren 

ze. 

 

Verder liepen ze, de vierhonderd mannen met David voorop. Hun mantels waren 

wit van het zweet, hun monden kurkdroog en hun voeten waren kapot van het 

lopen. Voor hen lag eenzaam en verlaten de dorre woestijn. Soms struikelde er 

iemand, maar die werd ruw overeind geschopt. Geërgerd liep hij dan weer door, 

terwijl hij dacht aan die tweehonderd mannen die nu bij die koele beek lagen te  

rusten.  
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Plotseling bleven de voorste mannen staan. Ze wezen naar iets dat op kleine 

afstand naast de weg lag. Het leek een mens. Nieuwsgierig liepen en paar 

mannen er naar toe. Als deze persoon een vrouw of een kind van één van hen 

was…. Maar dat viel gelukkig mee. Het was een man en hij lag op zijn buik. Hij 

bewoog niet.  

‘Dood,’ zeiden ze onverschillig, maar toen één van hen de man omdraaide, deed 

hij zijn ogen open. Hij kon niets meer zeggen, maar zijn ogen smeekten om 

water. Ze gooiden uit een waterzak water over hem heen en gaven hem te 

drinken. Vrij snel kwam hij weer bij zijn positieven. Het eerste woord dat hij zei 

was: ‘Honger.’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ze gaven hem te drinken. 
 

Toen hij vijgenkoeken en twee rozijnenkoeken gegeten had, kreeg hij weer 

kracht. David kwam erbij en vroeg: ‘Wie ben jij? Waar kom jij vandaan?’ 

De jonge man antwoordde: ‘Ik kom uit Egypte en ben een slaaf van een 

Amalekiet. Drie dagen geleden werd ik ziek. Mijn meester heeft mij hier laten 

liggen. Ik zou toch wel dood gaan.’ 

‘En verder?’ vroeg David, ‘wat hebben jullie gedaan? 

‘We hebben steden aangevallen en geplunderd en gemoord.’ 

David vroeg: ‘Weet jij ook waar de Amalekieten nu zijn?’ 

‘Ja,’ antwoordde hij, ‘en ik wil u er wel heenbrengen, maar dan moet u mij 

plechtig beloven dat u mij niet teruggeeft aan mijn meester.’ 

‘Dat beloof ik,’ zei David.  

‘Het is niet ver hier vandaan, maar moeilijk te vinden.’ 
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Na de ontmoeting met deze jonge Egyptenaar was het net alsof ze niet zo moe 

meer waren. 

 

Ze vonden de bende dichtbij een droge beek, vrij ver vanaf de weg die ze 

gekomen waren. Het waren er veel meer dan ze verwacht hadden. De tenten 

stonden vrij ver uit elkaar. Schildwachten waren er niet en het was één en al 

feest en vreugde. Tussen de tenten branden de vuren en de heerlijke geur van 

schapenvlees waaide naar hen toe. David wachtte tot de avondschemering en 

toen vielen ze aan. Het werd een wild gevecht en niemand van de Amalekieten 

werd gespaard. Alleen vierhonderd jonge kerels konden op hun snelle kamelen 

ontvluchten. 

 

Later vonden ze hun vrouwen en kinderen. Niemand ontbrak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Later vonden ze hun vrouwen en kinderen. 

 

Het werd daar in de wildernis een geweldig groot feest, met eten en drinken in 

overvloed. 

 

Toen ze de volgende dag voldoende uitgerust waren gingen ze terug met hun 

vrouwen en kinderen en grote kuddes vee. Tsjonge, wat hadden die Amalekieten 

veel bij elkaar gestolen en geroofd. 

 

Bij de beek Besor vonden ze hun tweehonderd kameraden weer, maar dat bracht 

nog een korte, felle ruzie teweeg.  

‘Wie niet meegevochten heeft, krijgt niets van de buit,’ zeiden de brutaalsten. 
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Maar David gebood krachtig: ‘Nee, dat gebeurt niet! De Heer heeft ons deze 

spullen gegeven en wij gaan alles eerlijk verdelen!’ 

 

De eerste dag dat ze weer thuis waren, stuurde David aan alle steden in het 

zuiden van het land van Judéa een kudde schapen. De boodschappers moesten 

zeggen: ‘Van David, voor u. Deze spullen waren gestolen door de vijanden van 

de Heer. Maar nu zijn het geschenken voor u.’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

‘Van David, voor u.’ 
 

Ook de Filistijnse koning  Achis kreeg een gedeelte van de buit. Hij zal wel raar 

op zijn neus hebben gekeken toen hij achter de waarheid kwam.  

 

Het wachten was op de boodschapper die het bericht zou brengen wie er 

gewonnen had: koning Saul of het grote Filistijnse leger. 

De tweede dag al zagen ze hem aankomen. Voordat hij iets kon zeggen, zagen 

ze het al aan zijn kleren. De boodschapper liep in gescheurde kleren en had een 

zwarte rouwdoek met aarde erop om zijn hoofd vastgebonden. 

Het was dezelfde Amalekiet, die ’s nachts na de veldslag de koningsdiadeem en 

de gouden armbanden van koning Sauls dode lichaam gestolen had. Hij dacht 

dat hij David erg blij zou maken met het bericht dat zijn grootste vijand, koning 

Saul, dood was. Het kon geen kwaad wanneer hij zijn verhaal een beetje mooier 

maakte dan hoe het echt gebeurd was. Natuurlijk kon hij niet vertellen dat hij 

een lijkenrover was. Maar dat hoefde geen mens te weten. Hij zou alleen maar 

zeggen dat hij de zwaargewonde koning Saul op het slagveld gevonden had en 

hem op zijn eigen verzoek gedood had.  

 

Toen hij voor David stond boog hij diep en zei: ‘Met grote moeite en gevaar 

voor mijn eigen leven ben ik ontsnapt uit het leger van Israël. Er zijn veel doden 

gevallen en ook koning Saul en zijn zonen zijn gesneuveld.’ 

David vroeg: ‘Hoe weet jij zo zeker dat Saul en Jonathan in de strijd gevallen 

zijn?’ 
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De Amalekiet boog nog eens die en zei: ‘Toevallig liep ik over het slagveld en 

ik zag koning Saul daar liggen, gevallen in zijn eigen zwaard. Maar hij leefde 

nog en de Filistijnen kwamen de berg op. Hij wenkte mij en zei: ‘Dood mij toch, 

want ik wil niet levend in handen vallen van die onbesnedenen.’ En omdat ik 

zag dat hij het toch niet zou overleven, heb ik mijn zwaard gepakt en hem op 

zijn verzoek in één keer gedood. Daarna heb ik zijn diadeem gepakt en ook zijn 

gouden armbanden en die breng ik nu naar u, want u komt het koningschap toe 

over alle stammen van Israël.’ 

Heel deemoedig boog hij zijn hoofd en wachtte op zijn grote beloning die hij nu 

dacht te krijgen. Maar David dacht aan geen boodschappersloon en een woord 

van dank kwam niet over zijn lippen. 

‘Wie ben jij?’ vroeg David streng. 

De boodschapper keek niet begrijpend omhoog. Was hij niet slim genoeg 

geweest? Hij had toch zo’n prachtig verhaal bedacht! 

‘Ik ben een vreemdeling,’ zei hij, ‘de zoon van een Amalekiet.’ 

Op dat moment werd David vreselijk kwaad. 

‘Jij hebt je eigen vonnis getekend,’ zei hij bitter, want je hebt de gezalfde des 

Heren vermoord!’ 

David wenkte één van zijn mannen en gebood: ‘Dood hem.’ 

En voordat de Amalekiet precies begreep wat er gebeurde, werd hij getroffen 

door het zwaard en viel dood neer voor de voeten van David. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

‘Jij hebt de gezalfde des Heren gedood…. 
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De hele middag tot in de late avond rouwden en huilden David en zijn mannen 

om de schande van hun volk, om de dood van kroonprins Jonathan, maar ook 

om koning Saul. Ja, het was waar, hij had hen groot onrecht aangedaan en David 

erg vervolgd. Maar het was nu net alsof dat allemaal lang verleden tijd was. Dat 

met zijn dood op de bergen van Gilboa alles weer goed was gemaakt. 

Saul had God verlaten en Gods priesters gedood, maar hij was de eerste koning 

van Israël geweest en de gezalfde van de Heer. In het begin van zijn 

koningschap was hij een dapper en moedig strijder geweest. En nu nog, na alles 

wat er gebeurd was hield David van hem, net zoals de oude profeet Samuël ook 

van Saul gehouden had. Ook nog lang na die droeve dag toen Samuël hem het 

oordeel aan moest zeggen. 

 

Die avond, bij het licht van de vlammen van een kampvuur, zong David een lied 

van rouw over Saul en Jonathan. Het werd een prachtig lied, want het kwam uit 

het diepst van zijn hart. Na de laatste regel veegden veel van deze geharde kerels 

een traan uit hun ogen. 

 

‘….Hoe zijn de helden gevallen, 

De wapens in de strijd verloren gegaan.’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

David zingt een lied. 


