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David woont in het paleis van Saul

1 Samuël 18
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Doel
De kinderen ontdekken hoe trouw en ontrouw dichtbij elkaar liggen.

Toelichting
David is eerst in het paleis om muziek te maken voor Saul, maar na zijn overwinning op Goliat wordt David legeraanvoer-
der. Hij moet zelfs in het paleis blijven wonen!
Er zijn veel meer mensen die David bewonderen. Jonatan, de zoon van Saul, wordt zijn beste vriend. De dochter van Saul, 
Michal is verliefd op David. Als David oorlog voert tegen de Filistijnen en overwinningen behaalt, wordt hij bij thuiskomst 
toegezongen door de trotse bevolking: Saul versloeg duizenden, maar David tienduizenden. 
Daardoor wordt Saul jaloersl. Hij vindt die lof en dat enthousiasme voor David niet prettig meer. Hij vertrouwt David niet 
meer. Hij maakt zelfs plannen om hem in de oorlog te laten sterven.

Titel van het ONDERBOUW-verhaal: David! David!
Richtlijnen: Hebben jullie wel eens gejuich voor iemand? Wanneer doe je dat? Hoe doe je dat? Laten de kinderen het maar 
voordoen.
David woont bij koning Saul in het paleis. Hij maakt eerst alleen muziek voor hem, maar nu vecht voor Saul. Koning Saul 
is blij met David. Prins Jonatan is zijn vriend en prinses Michal is verliefd op hem. De Israëlieten zijn trots op David; ze 
juichen David toe, wanneer hij weer terugkomt van een gevecht. Ze roepen zijn naam: David! David! Koning Saul hoort dat 
roepen en vindt het niet leuk. Ze juichen meer  voor David dan voor hem. En hij is toch de koning? Hij wordt zo jaloers, dat 
hij een gemeen plan bedenkt. David moet weg, David moet dood.

Titel van het MIDDENBOUW-verhaal: Van fan naar vijand
Richtlijnen: Fan van iemand zijn betekent dat je iemand bewondert om wat hij of zij goed kan. Je gaat naar de wedstrijd van 
jouw sportheld om hem aan te moedigen. Of je gaat naar het concert van jouw favoriete zangeres om naar haar te luisteren 
en voor haar te klappen en te juichen.
David is een geweldige legeraanvoerder. Hij wint uiteindelijk elk gevecht. Prins Jonatan wordt zijn vriend, prinses Michal is 
verliefd op hem. En de mensen op straat roepen ze zijn naam door de straten: Saul heeft duizenden vijanden verslagen, 
maar David wel tienduizenden.
Saul wordt jaloers. Houden ze meer van generaal David als van hem, koning Saul?. Dat mag niet. David moet weg, hij is 
zijn vijand. Saul bedenkt een gevaarlijke opdracht voor David, zodat de Filistijnen David kunnen doden. Niemand zal Saul 
de schuld daarvan geven. Helaas, maar de oorlog is gevaarlijk. Maar het lukt niet. 

Titel van het BOVENBOUW- verhaal: Davids trouw wordt niet beloond
Richtlijnen: David is trouw aan God. Daarom vecht hij met Goliat. Daarom maakt hij muziek voor Saul. Daarom doet hij zijn 
best als legeraanvoerder. Sommigen bewonderen hem daarom, ook twee kinderen van koning Saul. Jonatan is zijn vriend, 
Michal is verliefd op hem. Saul vindt het prima.
Maar dan wordt David massaal toegezongen. Bij de mensen op straat is hij populair: ze vergelijken hem met Saul. David 
is de beste. Dan slaat Sauls stemming om; hij wordt jaloers. Terwijl David alleen trouw doet wat God van hem vraagt: dat 
deed hij als herder, dat deed hij als muzikant, dat doet hij nu als beroemde generaal. Hij merkt dat God hem helpt en nabij 
is. Toch wordt deze trouw aan God en de Israëlieten niet beloond. Integendeel, David raakt in groot gevaar. Saul wil hem in 
de oorlog laten omkomen. Niemand zal hem ervan beschuldigen. Opgeruimd staat netjes!
Merken de jongeren wel eens dat anderen jaloers worden op hun prestaties? Dat ze een hekel aan hen hebben omdat ze 
in God geloven? Hoe merk je dat? En hoe reageer je daarop? Blijf jij God dan nog trouw?

Extra bijbelgedeelte: Lucas 4:14-29 
(Jezus is in Nazaret, waar Hij opgroeide. Hij brengt ook daar de blijde boodschap dat Hij de Verlosser is. Eerst bewonderen 
de mensen hem, dan slaat de stemming om. Wat denkt die Jezus wel niet dat Hij is. Tenslotte willen ze Jezus in het ravijn 
gooien. Trouw aan God wordt niet altijd beloond. Het kan je moeilijk worden gemaakt.)

Auteur: DW

Thema: Geen held meer, maar een vijand
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Achtergrondinformatie

Bij het bijbelgedeelte
David heeft nog maar net Goliat verslagen of hij wordt al uitgenodigd om bij koning Saul te komen. De zoon van Saul  
‘Jonatan’ voelt gelijk een klik met David en sluit vriendschap met hem. Ze worden echt dikke vrienden. 
Saul neemt vanaf dat moment David op in zijn paleis. Je zou zeggen: Wat geweldig allemaal, maar toch. David wordt door 
Saul aangesteld als legeraanvoerder. Dit alles met instemming van de soldaten en de hovelingen.
Als het leger dan weer terugkeert van zijn overwinning op de Filistijnen, lopen in alle steden van Israël de vrouwen zingend 
en dansend uit om koning Saul feestelijk binnen te halen met muziek van tamboerijnen en rinkelbellen. Ze zingen: Saul ver-
sloeg ze bij duizenden en David bij tienduizenden. Dat valt bij koning Saul verkeerd. Hij begint jaloers op David te worden 
en hem te wantrouwen. Daar is geen enkele reden voor, maar toch.
Het blijkt dat koning Saul door kwade of boze geesten overmand wordt. Er staat namelijk hier in vers 10: opnieuw. Dit is 
blijkbaar al eerder voorgekomen. Koning Saul probeert David met zijn speer aan de wand te spietsen. David weet hem elke 
keer te ontwijken.
Vanaf dat moment begint Saul bang te worden voor David, omdat hij merkt dat de HEER hem verlaten heeft en David bij 
staat.
Hij wil David niet meer in zijn buurt hebben. Hij stelt hem aan als bevelhebber over een eenheid van duizend man. De veld-
tochten, die David als hoofd van de troepen onderneemt, worden allemaal tot een goed einde gebracht. 
Als Saul ziet dat David slaagt in alles wat hij onderneemt, wordt hij nog banger voor David.
Daarnaast draagt iedereen in Juda en Israël David op handen.
Dan zegt Saul tegen David dat hij zijn oudste dochter Merab als vrouw mag hebben.
Er is wel een voorwaarde aan verbonden. David moet namelijk zijn heldhaftigheid blijven tonen. Ook dit is weer bedoeld  - 
hier zie je hoe gemeen Saul te werk gaat - om David door de Filistijnen om het leven te laten brengen. Dan hoeft Saul het 
zelf niet te doen, maar laat hij het doen. Davids bevordering is bedoeld als aanslag op David.
Tegelijk komen we nog een gemeenheid op het spoor: Op de dag dat de Merab, de dochter van Saul met David in het 
huwelijk zou treden, wordt ze uitgehuwelijkt aan Adriël uit Mechola. Dat is niet volgens de afspraak, of had koning Saul mis-
schien een dubbele afspraak gemaakt? 
Wat Saul nu goed uitkomt, is, dat een andere dochter van hem, Michal, verliefd geworden is op David. De hovelingen van 
Saul moeten dit nu gaan vertellen aan David en erbij zeggen: ‘Zie je wel dat de koning op je gesteld is’. De hovelingen moe-
ten er dan bij zeggen: ‘Grijp je kans om de schoonzoon van de koning te worden.’
David antwoordt daarop, dat dit eigenlijk niet mogelijk is, omdat hij geen bruidsprijs kan betalen. Hij is immers maar een 
arm en eenvoudig man.
Saul vindt dat niet erg. Als David, zoals hier staat, honderd voorhuiden van Filistijnen kan aanbieden, is Saul tevreden. De 
hovelingen brengen de boodschap van Saul weer over aan David.

Hier zien we tegelijk weer Saul zijn gemeenheid. Het is namelijk de bedoeling van Saul dat David op die manier zal sneuve-
len in de strijd tegen de Filistijnen.
Maar goed, dat David dat niet weet. Hij gaat namelijk op het voorstel van koning Saul in.
Hij zegt dat hij de bruidsprijs van honderd voorhuiden van Filistijnen gaat betalen.
Nog binnen de termijn (welke termijn weten we niet) voldoet David aan het voorstel van Saul. David kan zelfs tweehonderd 
voorhuiden aanbieden.
Saul geeft hem dan zijn dochter Michal tot vrouw.
We lezen vervolgens dat Saul uit dit alles opmaakt dat de HEER David bijstaat.
En Michal had David lief.
Bij Saul neemt de angst voor David alleen maar toe. Hij ziet hem als zijn aartsvijand.

In dit hele Bijbelgedeelte zien we dat het kwaad, dat Saul doet, mede door toedoen van een boze geest, zeer geraffineerd 
is. In dit geval is de bedoeling David te doden. Tegelijk zien we dat dit niet lukt, omdat de HEER David bijstaat.
Ten tijde van Jezus’ rondwandeling op aarde zien we ook dat de satan en boze geesten het op Jezus gemunt hebben, 
Hem zelfs ook de dood in willen jagen. Gode zij dank is dat allemaal niet gelukt. Jezus, de Zoon van David, heeft de kwade 
en boze geesten het zwijgen opgelegd. Je kunt ook zeggen: overwonnen. Zo zijn door Jezus de zonde, het kwade en de 
dood zelfs overwonnen. We hoeven dus niet bang te zijn voor kwade en boze geesten, want God is sterker en zal voor ons 
blijven zorgen, zoals Hij dat ook voor David deed.
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Enkele opmerkingen met betrekking tot de verzen
Vs.10 Wanneer hier staat ‘kwade geest van God’, dan wordt hiermee niet bedoeld dat deze geest van God zou uitgaan. 

God is immers goed en heeft alles goed gemaakt. Je zou kunnen zeggen, dat deze geest onder het beslag (de 
macht) van God ligt, zoals ook de satan.

 De satan, ooit door God goed gemaakt, maar een kwade geest geworden, en heel veel boze geesten met hem, 
liggen uiteindelijk onder het beslag van God. Zij kunnen heel veel, maar gelukkig alles binnen de perken, die God 
stelt en tenslotte moeten zij het onderspit delven.

Vragen
• Koning Saul kan het maar moeilijk verdragen dat David op handen gedragen wordt door het volk. Je zou kunnen zeggen 

dat hij jaloers is op David. Je komt hier achter dat jaloezie tot slechte dingen in staat is. Zijn jullie ook wel eens jaloers?
 Wat zou je er aan kunnen doen, dat jaloezie minder wordt, ja zelfs verdwijnt?
• Bij koning Saul zien we dat een boze geest zich van hem meester maakt. Bij David is juist God bij hem. Wat kun jij er nu 

aan doen dat God ook bij jou is en blijft?
Zou dat kunnen door:
- bidden,
- Bijbellezen,
- naar de kerk gaan? 

Auteur: DR

Liederen
Psalm 140
Lied 754     (=Gezang 443 LvdK)
Lied 755     (=Gezang 297 LvdK)
‘k Stel mijn vertrouwen    Hemelhoog  338
David met zijn slinger    Hemelhoog 66
Goliat      Opwekking voor kinderen 88
Reus Goliat     Alles wordt nieuwdeel  1: 11
Koning Saul     Alles wordt nieuw 4:6
Heer, U kent mij als geen ander   Hemelhoog 50
U bent heilig     Hemelhoog 620
Hij alleen     Opwekking voor kinderen 139
David, speel nog eens voor mij   Alles wordt nieuw deel 4:7

Auteur: PZ
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David! David!

Inleiding
Een paar kinderen uit de groep van Nick zijn hem aan het 
plagen. Dat is helemaal niet leuk. Dan komt Nicks vriend 
Peter er bij. Peter is groter dan de anderen en hij roept 
dat ze moeten ophouden. De anderen zijn een beetje 
bang voor die grote stoere Peter en ze gaan weg. 
Jij bent mijn allerbeste vriend zegt Nick. Later als ze in 
de klas zijn, krijgt Peter iets lekkers, omdat hij juf zo goed 
geholpen heeft. Dat vindt Nick niet leuk, hij wordt boos, 
boos op Peter. Maar die kan daar toch niks aan doen?

David! David!
Koning Saul denkt aan David, wat een geweldige man is 
dat. Hij is ook nog eens erg aardig en doet heel erg zijn 
best voor koning Saul. David is de baas van het leger 
geworden. Hij moet tegen de Filistijnen vechten met 
zijn leger. Elke keer als hij dat doet dan wint David met 
zijn mannen.. Ja , denkt Koning Saul, die David is een 
prachtkerel. Ik wil dat hij vaak gezellig bij mij in de kamer 
is. Als ik dan eens nare gedachten heb, speelt David op 
zijn harp en weg zijn die gedachten. Ja koning Saul houd 
veel van David.

David heeft ook een heel grote vriend, Jonatan. Jonatan 
is de zoon van koning Saul. Hij houd ook veel van David.  
En Michal, de dochter van Saul, is verliefd op David. 
Ja het gaat goed met David, dat is fijn! Weet je hoe dat 
komt? God zorgt voor hem. David doet alle dingen in zijn 
leven zoals God dat graag wil. Hij houd van God en zo 
maakt hij de Heer blij.
Op een dag gaat alles anders, dan is het ineens niet 
meer zo leuk en gezellig. Luister maar.

Saul stuurt David met zijn leger weer naar de Filistijnen 
om te vechten. David en zijn mannen winnen het weer. 
Als ze thuis komen staan alle mensen in de stad op hem 
te wachten. Ze hebben gehoord dat David en zijn leger 
wel meer dan tienduizend mannen heeft verslagen. Ge-
weldig, David heeft van nog véél meer mannen gewon-
nen dan Saul Fantastisch, ze staan langs de kant van de 
weg te juichen. David is super, David is geweldig!’ David! 
David!’, roepen ze.
Dát vindt koning Saul  niet leuk. Dit is niet de bedoeling, 
hij wil zelf de beste zijn. Hoor al die mensen nu eens 
juichen, straks willen ze Dávid nog koning maken. 
Hij vindt David plotseling niet zo leuk meer. Oh en het 
wordt nog erger, hij wil David niet meer zien, hij wil wel 
dat David dood is. 
Koning Saul is chagrijnig, hij heeft ook heel veel nare 
gedachten. David ziet het wel en gaat op zijn harp spelen. 
Dan wórdt koning Saul toch kwáád. Hij pakt zijn speer en 
gooit die naar David!! Oooooooooooh David kijk uit! Net 
op tijd bukt hij zich, gelukkig. 

Saul ontdekt nog iets, God is altijd bij David, wat er ook 
gebeurt. Het maakt Saul bang, wil God dat David koning 
in wordt in plaats van Saul?. Nog een keer werpt hij een 
speer, mis!!
Hij bedenkt allerlei lelijke plannetjes om David dood te 
maken. David moet heel vaak vechten met zijn leger. Die 
gevechten zijn echt geváárlijk. Saul hoopt dat de Filistij-
nen van David winnen en hem dood maken. Wat gemeen 
van koning Saul, hé 
David wil graag met Michal trouwen. Dat mag wel van 
koning Saul, maar dan moet David eerst weer vechten 
tegen de Filistijnen en hij moet van honderd Filistijnse 
mannen iets mee nemen naar huis. Als hij dat aan de 
koning geeft, dan mag hij met Michal trouwen. David doet 
wat Saul vraagt. Weer hoopt Saul dat hij dood gaat als hij 
gaat vechten. 
Raar hè, dat koning Saul steeds vergeet dat God altijd 
voor David zorgt. Saul begrijpt niet dat God altijd bij je is 
als je alles doet zoal Hij het graag wil. Het plan lukt dus 
gelukkig alweer niet.

Auteur: TD
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Van fan naar vijand

Inleiding
‘Ik ben fan van ….’ , bedenk zelf iemand waar je fan van 
bent. Een muzikant, schrijver, sporter, acteur, iemand 
uit de politiek, etcetera. En leg uit waarom. Je kunt een 
afbeelding of filmpje of iets dergelijks laten zien om het 
meer te laten spreken.
Hier gaat het over bewonderen. Je vindt dat iemand iets 
heel goed kan. Dat is iets wat jij ook wel goed zou willen 
kunnen.
Laat de kinderen ook iemand benoemen waar ze fan van 
zijn. 
Ben je dan ook jaloers op zo iemand? Kan iemand uitleg-
gen wat jaloers zijn is? Hoe voelt dat?
Je wilt dan hebben wat de ander heeft en liever ook dat 
de ander dat dan niet heeft. Het kan gaan om spul-
len, maar ook om iets wat die ander goed kan. Of een 
karaktereigenschap. 
Iemand bewonderen is prima, jaloers zijn niet. Dan gun je 
die ander dat talent, of dat bezit niet.

Daarover gaat het in dit verhaal.

Bijbelverhaal
David speelt op zijn harp in het paleis. Na zijn overwin-
ning op Goliat woont hij daar zelfs. In het paleis bij de 
koning! Het gaat goed met hem. Hij speelt voor de koning 
als die het hem vraagt, zodat Saul er rustig van wordt. 
Hij heeft mooie kleren, lekker eten, een warm bed. Hij is 
vrienden geworden met Jonatan, de prins, zoon van koning 
Saul. Echt goede vrienden, ze kunnen het heel goed met 
elkaar vinden. 
David moet vechten voor de koning. Tegen de vijanden, 
de Filistijnen, die steeds maar Israël aan blijven vallen 
en stelen en moorden. Iedere keer als Saul hem met een 
leger wegstuurt wint hij de strijd. 
Gisteren kwam hij weer terug en toen hij met zijn solda-
ten de stad binnenkwam werd hij toegezongen door de 
vrouwen: ‘Saul verslaat duizenden vijanden, maar David 
tienduizenden!’ David is hun held, ze zijn fan van hem!  Ze 
dansten op de muziek en zwaaiden naar de stoet soldaten.

David is dankbaar. Hij weet dat de overwinning hem iedere 
keer door God gegeven wordt. Daar is hij nu op zijn harp 
een mooi lied over aan het maken.
Het klinkt prachtig. Het lied geeft hem rust en kracht. 
‘De HEER is mijn licht, voor wie zou ik bang zijn? Bij de 
HEER ben ik veilig, ik blijf dicht bij Hem!’ 
Saul hoort hem zingen. Dicht bij God zijn. Saul weet het 
wel: hij heeft God verlaten. Sinds hij zijn eigen keuzes 
maakt, zonder gehoorzaam te zijn aan God. Saul wilde 
meer macht en toen hij die had was hij bang om die te 
verliezen. Hij koos ervoor om niet op God te vertrouwen. 
En nu: hij voelt zich bang en alleen. Hij hoort het lied van 
David en het maakt hem boos. Wat hem eerst zo rustig 
maakte, de prachtige muziek van David, daar wordt hij 
nu onrustig van. Hij heeft die vrouwen in de stad ook wel 
horen zingen. Nog even en David wordt koning in zijn  
plaats!

Hij wordt jaloers. Hoor die zoon van Isaï eens mooi 
zingen? Alles lukt hem! Zelfs God is bij hem! En ik dan? 
Maar ik ben nog altijd de koning! Razend wordt Saul! ‘Ik 
zal hem met mijn speer eens laten voelen hoe ik over 
hem denk!’ Hij pakt zijn speer en tot twee keer toe pro-
beert hij met de speer David te raken. Het lukt gelukkig 
niet en David vlucht het paleis uit. Saul wil David met zijn 
liedjes niet meer in de buurt hebben. 
Saul geeft David opnieuw opdrachten om te gaan vech-
ten. Ook die worden een groot succes. Saul wordt steeds 
banger voor David. Hij laat David toch weer bij zich 
roepen; ‘Luister David. Je bent een goede strijder. En 
daarom mag je met mijn oudste dochter, Merab, trouwen. 
Maar dan moet je wel beloven bij mij in dienst te blijven 
en voor de HEER ten strijde te trekken.’ 
Bij zichzelf denkt Saul: ‘Ik hoop dat hij ‘ja’ zegt. Dan stuur 
ik hem weg om te vechten en wie weet doden de Filistijnen 
hem dan. Dan hoef ik dat niet zelf te doen en ben ik toch 
van David af.’ 

lees verder op de volgende bladzijde
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David vindt het goed. ‘Ik kom maar uit een gewone fami-
lie, ik heb geen geld en wie ben ik dat ik de schoonzoon 
van de koning mag worden?’
David vecht wel, maar sneuvelt niet, zoals Saul hoopte. 
Dan breekt de dag van de bruiloft aan, maar Merab 
trouwt met een andere man. Het plan van Saul is niet 
gelukt. David leeft nog. Dat had hij niet gedacht.
Saul wordt nu nog banger voor David. ‘Iedereen is dol op 
hem.’, denkt hij, ‘Mijn zoon, al mijn dienaren, de soldaten 
en het volk. Zelfs mijn dochter Michal is verliefd op hem. 
Weet je wat? Ik vraag David of hij dan met Michal wil 
trouwen. Dan probeer ik nog een keer of de Filistijnen 
hem doden in de strijd.’ Maar hij durft David niet bij zich 
te laten komen, hij stuurt zijn dienaren erop uit. ‘De koning 
vind je heus geweldig, hoor, David.’, zeggen ze, ‘Hij zegt 
dat je met Michal mag trouwen. En iedereen houdt van je. 
Doe het maar, dan ben je toch een schoonzoon van de 
koning!’ 
Maar David zegt: ‘Ik kan toch maar niet zomaar met 
Michal trouwen. Ik ben maar een gewone jongen. Ik heb 
ook helemaal geen geld voor de bruidsschat. Ik ben niet 
rijk genoeg om voor een prinses te zorgen.’ 
Als de dienaren dit aan koning Saul verteld hebben zegt 
hij: ‘ Zeg maar tegen David dat hij geen bruidsschat hoeft 
te betalen. Ik ben tevreden met honderd dode Filistijnen. 
Als hem dat lukt, krijgt hij Michal tot vrouw.’ 
David luistert en binnen de kortste keren heeft hij twee-
honderd Filistijnen gedood en trouwt hij met Michal. Maar 
David weet heel goed aan wie hij al deze overwinningen 
te danken heeft. Dat kunnen we horen en lezen in zijn 
liederen, de psalmen.
Saul ziet dit ook en ziet al zijn plannen om David uit de 
weg te ruimen mislukken. Maar hij kiest er niet voor om 
terug te keren tot God en Hem trouw te zijn. Saul blijft 
boos, bidt niet en groeit zo steeds verder van God van-
daan. Hij laat steeds meer de jaloersheid toe in zijn hart. 
Hij haat David en denkt dat David zijn grootste probleem 
is…

Afsluiting 
Gesprek over de volgende punten:
• Verdrietig, de keuzes van Saul. Wat had hij beter kun-

nen doen?
• Jaloezie kan ervoor zorgen dat je slechte dingen doet 

en denkt. Hoe kunnen wij ervoor zorgen dat dit bij ons 
niet gebeurt? Hoe kun je vechten tegen jaloersheid?

 Dicht bij God leven. (Hoe doe je dat?) Hem vertellen 
over je jaloersheid. 

 Eerlijk zijn naar jezelf en anderen. (Waarom ben   
je jaloers?)

• Als je van iemand houdt, gun je diegene dan ook alles?
    Hoe kun je tevreden zijn met wat je hebt?

Auteur: NCvD
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Davids trouw wordt niet beloond

David… kennen jullie hem? Wie is David eigenlijk? Mis-
schien denk je gelijk aan de heldenverhalen die je over 
David kent. Vorige week hebben jullie ook zo’n stoer 
verhaal over David gehoord: hij ging, in zijn eentje, de 
strijd aan met die enorme reus, Goliat. Maar als we iets 
verder teruggaan in de Bijbel, dan lezen we waar David 
vandaan komt. 
David, een kind van Isaï, de jongste van zijn kinderen. 
David, het kleine broertje. Zeven grote broers had hij! 
Zeven stoere kerels, en David. Nummer acht. David, het 
kleine broertje, was goed genoeg om op de schapen te 
passen. Mopperde hij daarover? Zei hij: ‘Laat mij maar 
iets anders doen, hier ben ik te goed voor’? Daarover 
lezen we niets. David was trouw. Hij deed wat van hem 
werd gevraagd. 
Als op een dag er zomaar ineens knechten van koning 
Saul langskomen, die hem vragen om mee te gaan naar 
het paleis, doet David dat. Koning Saul heeft muziek 
nodig om rustig te kunnen worden, en David kan mooie 
muziek maken. Stribbelt hij tegen? Zegt hij: ‘Waarom ik? 
Ik heb wel wat anders te doen!’? Nee. David gaat mee, 
en maakt muziek voor de koning. David is trouw. Hij doet 
wat van hem wordt gevraagd. 
Later is het land in oorlog. Al Davids broers vechten in 
het leger. Zijn vader vraagt hem, om naar het strijdveld te 
gaan, om te zien hoe het met zijn broers gaat en hun wat 
eten te brengen. Wat zegt David? ‘Mij te gevaarlijk, daar 
begin ik niet aan!’? Nee, David gaat. Hij is trouw. Hij doet 
wat zijn vader vraagt. 
Aangekomen bij de strijdende partijen, hoort en ziet Da-
vid hoe reus Goliat het volk Israël en de God van Israël 
bespot. Dát kan David niet aanzien, niet aanhoren. Hij is 
trouw aan zijn volk, trouw aan zijn God. Hij gaat de strijd 
aan, en verslaat die reus en daarmee het hele vijandelijke 
leger. 

Wat zien we bij David? David doet wat hem wordt ge-
vraagd. Hij doet wat er op zijn weg komt om te doen. Hij 
gaat moeilijke vragen of lastige dingen niet uit de weg. 
Hoe kan dat? Ik denk, dat het komt omdat David zeker 
weet dat God bij hem is. Hij weet dat God zijn leven leidt. 
Dat er niets ‘zomaar’ gebeurt. David gelooft, dat als hem 
iets wordt gevraagd, als er iets op zijn pad komt wat hij 
moet doen, God daar een bedoeling mee heeft. Je kunt 
het ook ‘roeping’ noemen. David voelt zich geroepen 
om die dingen te doen. Hij is trouw, hij luistert naar die 
roeping en doet wat hij moet doen. 
Dat blijft niet onopgemerkt. De mensen in de omgeving 
van David zien het. Ze zien dat David trouw is. Dat hij 
zich er niet gemakkelijk vanaf maakt. Dat hij zijn best 
doet, bij alles wat er van hem wordt gevraagd. Of hij nu 
op de schapen moet passen, muziek moet maken of 
oorlog moet voeren, David doet zijn best. Hij doet het 
voor zijn God. 

En steeds meer mensen bewonderen David. Die David, 
hij doet het toch maar! Op David kun je rekenen! Wéér 
een veldslag gewonnen! Wéér een vijand het land uit-
gejaagd! Ook in het koninklijk paleis blijft het niet onop-
gemerkt. Prins Jonatan ziet het ook. Hij trekt veel met 
David op. Ze worden goede vrienden van elkaar. Jonatan 
ziet het: David is trouw, en hij vertrouwt op zijn God. 
Ook prinses Michal ziet het. Wauw, die David! Dat is een 
stoere kerel! Een vent waar je van op  aan kunt! Ze wordt 
zelfs verliefd op David.

En koning Saul? Die vindt het allemaal prima. Die David 
is een prima knecht. Hij doet wat hij, de koning, van hem 
vraagt. Hij helpt hem met zijn muziek, en hij kan ook nog 
eens goed een oorlog uitvechten. Bang is hij niet…
Maar dan… op een dag… gaat het mis. David is inmid-
dels bevorderd tot aanvoerder van het leger van Saul. 
En het is weer eens oorlog, met de Filistijnen deze keer. 
David trekt ten strijde, en God is bij hem. Met zijn leger 
verslaat David de Filistijnen. Het volk is opgetogen! 
Overal waar het leger langs trekt, op weg naar huis, 
wordt het met gejuich ontvangen. De mensen komen hun 
huizen uit, ze dansen en zingen, maken muziek, om hun 
leger, hun helden, te eren. 
Hoor eens… de mensen zingen. Maar… wat zingen ze?! 
Luister eens goed: ‘Saul versloeg ze bij duizenden, David 
bij tienduizenden’. Wát? Wat willen de mensen daarmee 
zeggen? Vinden ze David beter, heldhaftiger dan Saul?! 
Zijn ze zo trots op David, dat ze hem belangrijker vinden 
dan Saul, hun koning? 

Dát kan koning Saul niet hebben! Hij ergert zich mateloos 
aan dat lied van zijn volk. Woedend wordt hij! ‘Straks wil-
len ze David nog als koning!’, roept hij kwaad uit. Vanaf 
dat moment gaat het mis. Koning Saul wordt jaloers op 
David. Koning Saul, die David eerst zo goed kon gebrui-
ken, vanwege zijn muziek, vanwege zijn goede werk als 
legeraanvoerder, wil David nu weg hebben. Het succes 
van David staat hem, de koning, in de weg. Het wordt 
zelfs zó erg, dat hij David tot twee keer toe met zijn speer 
probeert te doden als David muziek maakt. Maar God 
zorgt voor David. De speer raakt hem niet. 

Dan bedenkt koning Saul een heel vals plan. David wil 
toch zo graag soldaat zijn, zo graag overwinningen beha-
len? Nou, hij kan het krijgen! En Saul stuurt David naar 
de gevaarlijkste veldslagen, met maar één doel: op een 
keer zal hij het toch wel verliezen, hij moet toch wel een 
keer een fout maken, en door de vijand worden gedood? 
Maar God is bij David, en God bezorgt hem steeds weer 
de overwinning. 
Saul bedenkt een nieuw plan. Michal, zijn dochter, is toch 
verliefd op David? Weet je wat, hij mag met haar trouwen. 
Maar als bruidsschat moet David aan Saul bewijzen, dat 
hij honderd Filistijnen heeft gedood. ‘De kans is groot, dat 
David dan zélf wordt gedood’, moet Saul hebben ge-
dacht. Maar weer zorgde God voor David.
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En Saul ziet het. Saul ziet, dat God bij David is en voor 
hem zorgt, omdat David eerlijk en trouw is en dichtbij God 
leeft. En Saul weet ook, dat hij zelf ver bij God vandaan 
is gegaan. Het maakt hem bang. Het maakt hem boos. 
Het maakt hem jaloers, omdat David keer op keer succes 
heeft. 
David is trouw. David doet wat van hem wordt gevraagd. 
Dat is mooi. Dat is moedig. Maar wordt hij daarvoor be-
loond? Heeft hij daardoor een makkelijk en mooi leven? 
Nee! Hij krijgt daardoor zelfs vijanden, en moet oppassen 
voor zijn leven.

Afsluiting 
Herken je dat? Dat als jij ergens goed in bent, bijvoor-
beeld goed kunt voetballen, of prachtig kunt tekenen, dat 
anderen jaloers op je worden, en misschien daardoor 
lelijk tegen je gaan doen? Weet je, dat dat ook kan door-
dat je gelooft? Als anderen zien dat jij op God vertrouwt, 
en daardoor de juiste keuzes maakt in het leven, dat ze 
dan  jaloers op je worden, en je dwars kunnen gaan zit-
ten. Denk dan maar aan David. Hij bleef trouw. Hij kreeg 
daardoor geen makkelijk leven, maar hij werd wel steeds 
weer door God beschermd en gered. Niet vergeten! 
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