
55. David wordt tot koning gezalfd

Samuel was nog steeds verdrietig omdat Saul geen koning meer mocht

zijn. En nu had God ook nog gezegd dat hij naar Bethlehem moest

gaan. Daar woonde een man, Isaï, die zeven zonen had. Eén van die zo-

nen had God uitgekozen om koning te worden. God wist dat deze jon-

gen Hem liefhad. Hij was schaapherder en zorgde heel goed voor zijn

schapen. Als er een verdwaald was, ging hij nooit slapen voordat hij

het schaap weer gevonden had. Hij was nooit bang voor de wilde die-

ren. Zodra een schaap aangevallen werd door een leeuw of een beer

redde hij het. Zijn eigen leven vond hij minder belangrijk dan dat van

zijn schapen. God wist dat deze jongen daarom ook goed voor het volk

zou zorgen, en een goede herder voor hen zou zijn.

Maar Samuel was bang voor wat Saul zou zeggen als hij een nieuwe

koning ging zalven. Saul was zo snel boos en jaloers, en misschien

doodde hij hem wel. Maar God zei, dat hij niet bang hoefde te zijn.

Samuel ging namelijk regelmatig naar een plaats, om er samen met de

oudsten daar een offer te brengen. Dit keer moest hij in Bethlehem

een kalf gaan offeren. Dat zou Saul heel gewoon vinden. Samuel moest

ook Isaï met al zijn zonen uitnodigen. Toen Samuel de oudste zoon

zag, dacht hij: ‘o wat een knappe grote man is dat! Die wordt vast de

nieuwe koning’. Maar God zei: ‘nee hij is het niet. Jij kijkt naar hoe

iemand eruit ziet, Ik kijk naar zijn hart’. Toen kwam de tweede, maar

ook die was het niet. Isaï riep steeds zijn volgende zoon; maar steeds

zei God: ‘nee hij is het niet’. Na de zesde en laatste snapte Samuel er

niets meer van, en vroeg: ‘Heb je misschien nog een zoon?’ Isaï zei: ‘O,

ik heb er nog eentje, hij heet David, maar hij is bij de schapen. Hij is

nog te jong om hier bij het offerfeest te zijn.. Maar Samuel wilde niet

gaan eten voordat David er ook bij was. Snel werd hij gehaald. Toen

Samuel hem zag, wist hij niet goed wat hij van hem denken moest. Da-

vid was nog zo jong, en hij had rood haar. Deze jongen kon God toch

niet bedoelen? In die tijd vonden ze mensen met rood haar een beetje

vreemd. Maar God zei: ‘Deze is het, deze jongen heb ik uitgekozen.

Hem moet je zalven tot koning’.

Zo werd David tot koning gezalfd, terwijl al zijn broers toekeken.

Maar David moest geduld hebben. Saul was nog altijd koning, en hij

werd jaloers op David. Wat Saul toen deed, lees je de volgende keer.
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