59. David moet vluchten
Nadat Saul had geprobeerd David te doden, was David snel naar zijn
huis gevlucht. Zijn vrouw Michal kende haar vader goed, en begreep
dat David niet thuis kon blijven. Ze hielp hem snel te vluchten. In zijn
bed legde ze een beeld en op zijn kussen een geitenvel. Zo leek het
net alsof er iemand in bed lag. Al snel kwamen soldaten David ophalen.
Michal vertelde dat hij ziek was. De soldaten zagen geen beweging in
bed, en geloofden haar. Saul werd heel boos: “Breng hem dan maar
met bed en al” riep hij. Toen de soldaten bij het bed kwamen, zagen ze
het beeld. Ze waren bedrogen! Wat zou de koning boos zijn! Saul was
woedend en ging op zoek naar David. Maar God zorgde ervoor dat Saul
hem niet te pakken kreeg.
David snapte er niets van. Hij had niets verkeerds gedaan. Waarom
wilde Saul hem dan doden? Toen hij Jonathan tegenkwam, vroeg hij
het hem. Jonathan kon niet geloven dat zijn vader David echt wilde
doden. Hij had een plan bedacht om daar achter te komen. Ze spraken
samen af waar en hoe ze elkaar weer veilig konden ontmoeten; dan zou
Jonathan hem vertellen wat zijn vader van plan was. Jonathan zei ook
iets bijzonders: “God zal altijd met je zijn, zoals Hij eerst met mijn
vader was”. Hij was er dus van overtuigd dat David koning zou worden!
Hij vertelde hoe hij David waarschuwen zou. Ze spraken een plek af
waar David zich na het nieuwemaansfeest kon verstoppen. Jonathan
zou daar heen gaan, met zijn jongen die hem altijd hielp. Jonathan zou
dan pijlen afschieten. Als de koning niet boos was zou hij roepen: “De
pijlen liggen toch dichterbij”; als de koning hem inderdaad wilde doden, zou hij roepen: “De pijlen zijn verder weg”. Dan moest David
vluchten. Dat was spannend.
Tijdens de maaltijd op het nieuwemaansfeest bleef de plek van David
aan tafel leeg. Toen Saul aan Jonathan vroeg waar hij was, vertelde
hij dat David gevraagd om naar Bethlehem te mogen gaan, en dat hij
dat natuurlijk goed vond. O, wat werd Saul kwaad; zo kwaad dat hij
zelfs Jonathan wilde doden. Hoe durfde hij partij te kiezen voor David! Verdrietig ging hij naar David. Toen David hem hoorde roepen: “De
pijlen zijn verder weg”, begreep hij dat hij moest vluchten. Diep bedroefd namen ze huilend afscheid van elkaar. Jonathan ging terug
naar zijn vader. En David? Dat lees je volgende keer.
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