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David op de vlucht
David werd door koning Saul vervolgd. Waarom moest hij zoveel lijden? God
had hem toch tot koning laten zalven? Zijn leven kijkt vooruit naar het leven
van de Here Jezus, die ook veel zou moeten lijden voordat Hij koning kon
worden. David moest leren geduld te hebben, en altijd op God te vertrouwen.
Hij besloot naar de hogepriester Achimélech in Nob te gaan. Die schrok toen
hij David zag. Wat kwam hij doen? Was hij op de vlucht voor Saul? Dan moest
hij dat de koning vertellen. Was hij door Saul gestuurd? David vertelde een
leugen. Hij zei dat hij een geheime opdracht van de koning had. David was
niet alleen: er was een klein leger van sterke mannen met hem meegekomen,
die ook op de vlucht waren. Ze hadden, omdat ze hals over de kop vertrokken
waren, niets mee kunnen nemen. David vroeg Achimélech of hij eten voor hen
had. De hogepriester had net verse toonbroden neergelegd. Dat zijn broden
op de tafel in de Tabernakel, waar alleen de priesters van mochten eten. Elke
week werden er nieuwe broden neergelegd. Maar dit was een speciaal geval:
deze mannen hadden honger, en ze hadden een geheime opdracht; natuurlijk
mochten zij de oude broden hebben. Doëg, een man uit Edom die voor Saul
werkte, zag het en lette goed op wat David ging doen. Hij hoorde dat David
om een zwaard vroeg. Achimélech gaf hem het zwaard van Goliath, dat in de
Tabernakel lag. Achimelech dacht: Wie zou daar meer recht op hebben dan
David; hij had Goliath toch verslagen? Toen ging David met zijn mannen weg.
Hij dacht er niet aan om God te vragen waar hij heen moest gaan. Hij vluchtte naar het land van de Filistijnen. Daar woonden toch de vijanden van God en
Israël? Waarom ging hij dan juist daar naar toe? Hij merkte al snel dat God
dit niet wilde. De Filistijnen grepen hem en brachten hem naar hun koning.
David werd heel bang en bedacht een raar plan. Hij wist dat de Filistijnen een
hekel hadden aan mensen die vreemd waren. Daarom deed hij net alsof hij
niet goed bij zijn verstand was. Hij kraamde rare klanken uit, terwijl hij
speeksel in zijn baard liet lopen. Zijn list werkte goed. De koning dacht: wat
moet ik met hem, ik heb al genoeg van zulke mensen in mijn land. Hij gaf zijn
dienaren opdracht David het land uit te zetten. Zo kwam David weer vrij.
Moest David blijven vluchten voor Saul? Dat lees je de volgende keer.
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