
58. David in het huis van koning Saul

Na het verslaan van de reus Goliath ging David bij koning Saul wonen.

Van onbekende herder was hij opeens een beroemde held geworden.

Een vriend van kroonprins Jonathan; lieveling van allen aan het hof en

van het hele volk. Elke oorlog won hij. De vrouwen zongen, toen hij

weer van een slag met de Filistijnen terug kwam: “Saul heeft zijn dui-

zenden verslagen, maar David zijn tienduizenden”. De koning werd heel

jaloers en boos. Hoe durfde die vrouwen dat te zingen? Hij was de

koning, David niet! Zou hij straks koning worden? Nee, dat nooit! Jona-

than moest hem opvolgen. David moest zo snel mogelijk dood.

Wat dom van Saul. Hij wist toch wat Samuel gezegd had? Daar dacht

Saul niet meer aan. Zijn liefde voor David was veranderd in haat. Toen

David op een dag voor hem op de harp speelde, kon hij zich niet meer

inhouden en wierp zijn speer naar hem. Maar David had het in de ga-

ten, en sprong snel opzij. Saul probeerde het nog een keer. Maar God

zorgde ervoor dat David niet geraakt werd. Toen bedacht Saul een

list: ‘Weet je wat? Ik maak hem officier van het leger. Dan moet hij

vooraan vechten, en zal hij vast snel sneuvelen. Natuurlijk gebeurde

dat niet. God beschermde David, want hij moest koning worden! En wat

God zegt gebeurt altijd.

Saul had ook beloofd dat de man die Goliath zou verslaan met zijn

dochter Michal mocht trouwen. David was niet rijk en kon geen

bruidschat betalen. Saul bedacht toen weer een gemeen plannetje:

David hoefde niets te betalen, maar moest 100 Filistijnen verslaan.

Dat zou hem nooit lukken. De Filistijnen zouden hem vast en zeker

doden. Dan was hij van David af, en had Saul het niet zelf gedaan.

Niemand zou dan boos op Saul zijn. David wilde het wel doen. Hij was

niet bang, want hij vertrouwde op Gods hulp. Natuurlijk won hij, en

daarna kon hij met Michal trouwen. Saul werd steeds banger voor Da-

vid en sprak kwaad over hem bij Jonathan en zijn hovelingen. Maar

niemand geloofde Saul. Jonathan kwam zelfs voor zijn vriend op. Saul

leek naar hem te luisteren: even deed hij aardig tegen David. Maar

toen hij weer eens voor hem op de harp speelde, wierp Saul met alle

kracht een speer, die David maar net miste en in de muur vast bleef

zitten. David vluchtte snel naar zijn huis. Werd hij daar toen gevangen

genomen? Dat lees je de volgende keer.
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