
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vertelschets 10.5 - God beschermt de gelovigen 

 

Beginzin: Daar zit Absalom, op de troon van zijn vader. Afwachtend kijkt hij raadsman Achitófel 

aan. “Wat raadt u mij, Achitófel, moet ik mijn vader achtervolgen, of niet?” 

 

De raad van Achitófel 

• Achitófel raadt Absalom aan om meteen achter David aan te gaan. Reden: David is hals 

over kop gevlucht en zal dus moe en afgemat zijn.  

• Achitófel wil zelf het leger wel aanvoeren.  

 

De raad van Husaï (andere raadsman) 

• Husaï raadt Absalom aan om eerst een sterk leger bijeen te brengen. Reden: David en zijn 

mannen zijn helden, die hard zullen vechten. 

• (Niemand in de raadszaal weet dat Husaï eigenlijk op de hand van David is.) 

• Het advies van Husaï wordt beter gevonden dan de raad van Achitófel. Absalom zal een 

groot leger bijeenroepen en de andere dag achter David aangaan.  

• De Heere zorgt ervoor dat Absalom en zijn mannen luisteren naar de raad van Husaï. Hij 

beschermt Zijn knecht David, zoals Hij al Zijn gelovigen beschermt.  

 

David wordt gewaarschuwd 

• Husaï roept in het geheim de priesters Zadok en Abjathar, zij moeten David gaan 

waarschuwen.  Zij moeten vertellen dat Absalom naar Husaï’s raad luistert.  

• De priesters geven via een dienstmeisje het bericht door aan Jonathan en Ahimáäz, twee 

priesterzonen. Zij staan te wachten bij een put.  

• Een dienstknecht ziet de twee jongens en gaat het aan Absalom vertellen. 

• Soldaten jagen achter Jonathan en Ahimáäz aan.  

• Jonathan en Ahimáäz komen in een dorpje, waar ze zich in een leegstaande put 

verstoppen. De vrouw des huizes legt een kleed op de put, waar ze gort op strooit. Zo lijkt 

het net of de gort ligt te drogen. Je kunt nu niet zien dat de jongens in die put zitten. 

• De soldaten vragen aan de vrouw waar Jonathan en Ahimáäz zijn. Ze zegt dat de jongens 

over het riviertje zijn gegaan.  

• De soldaten zoeken, maar vinden Jonathan en Ahimáäz natuurlijk niet. Dan keren ze terug 

naar Jeruzalem. 

• Jonathan en Ahimáäz kunnen nu verder naar David. Ze brengen hem de boodschap van 

Husaï.  

• David heeft nu een nacht de tijd om ook een groot leger bijeen te brengen.  

 

Slotzin: In die nacht worden er twee legers klaargemaakt om te strijden. Een zoon strijdt tegen zijn 

vader. Maar de overwinning is aan David. Hij is immers de door God aangestelde koning. En God 

beschermt de gelovigen, ook al loert overal het gevaar. En geen kwaad kan David overkomen, 

want de Heere zal hem bewaken. Ken jij ook die bescherming van deze machtige God? 


