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David bij koning Achis en Saul bij de waarzegster
Van koning Achis mocht David in Ziklag gaan wonen. Dat was slim van Achis.
Ziklag lag wel ver van Gath, maar hoorde eerst bij Israël en was bezet door
de Filistijnen. David woonde daar dus tussen Israëlieten. Natuurlijk waren
daar veel mensen boos op David, want hij was daar in opdracht van hun vijand.
Achis wilde dat hij zou vechten tegen de Israëlieten. Dat kon hij natuurlijk
niet doen, en daarom deed hij alsof terwijl hij vocht tegen de vijanden van
zijn volk. Hij liet niemand in leven, dus niemand kon hem verraden bij Achis.
Achis geloofde steeds dat hij de Israëlieten versloeg, en was zo blij dat David bij hem was komen wonen. David woonde wel zestien maanden in Ziklag, en
elke dag bedroog hij Achis, en was daarom ook niet eerlijk tegenover God.
Ook Saul deed wat hij zelf wilde. Toen hij op een dag een groot leger van de
Filistijnen aan de overkant van een berghelling zag liggen, werd hij heel bang.
Wat moest hij doen? God luisterde niet meer naar hem, maar hij wilde graag
weten wat er zou gebeuren. In het plaatsje Endor woonde een vrouw die de
toekomst kon voorspellen. Maar God had verboden om naar waagzeggers te
gaan. Toch ging hij midden in de nacht vermomd naar haar toe, zodat niemand
hem zou herkennen. De waagzegster was bang om hem te helpen. Ze wist dat
het verboden was en ze gedood kon worden. Maar de onbekende man zwoer
haar dat er niets met haar zou gebeuren. Saul vroeg of ze Samuel kon laten
komen. Dacht hij echt dat Samuel zomaar weer kon komen en hem zou helpen? Samuel rustte in het graf en zou pas wakker worden wanneer de Here
Jezus terugkomt. De vrouw gaf een gil; ze wist opeens dat de onbekende man
Saul zelf was. Maar Saul stelde haar gerust, en vroeg wie ze zag. Ze zag een
oude man met een mantel. Saul dacht meteen: dat is de geest van Samuel. Hij
sidderde van angst, en vroeg hem wat er ging gebeuren. Hoe het precies ging
weten we niet, maar God liet hem een vreselijke boodschap horen. Hij en zijn
zonen zouden in de strijd omkomen. Doodsbang ging Saul naar huis.
Achis ging met zijn leger steeds verder door het land Israël. Wat vreselijk
voor David. Wat moest hij doen? Koning Achis verwachtte dat hij mee ging
vechten om Saul helemaal te verslaan. Zou hij dan Saul moeten doden? Dat
lees je de volgende keer.
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