BEGINZIN (NA INTRODUCTIE 1)
We hebben net ervaren wanneer je een ander vertrouwt. In het bijbelverhaal hoor je dat David op God
vertrouwt. Hij weet zeker dat de Heere hem zal helpen.
Door de bergen van Juda loopt een jongeman.
BEGINZIN (NA INTRODUCTIE 2)
Met vloeken breekt er iets. In het Bijbelverhaal hoor je dat er iets breekt bij David. Het raakt David als
zijn God gelasterd wordt.
Door de bergen van Juda loopt een jongeman.
VERTELSCHETS
Hij draagt een zak over zijn schouder die vol zit met eten. Geroosterd koren, broden en kazen.
Het is David. (Verwijs of vraag nog even terug naar de vertelling van de vorige keer.) David
heeft een opdracht gekregen van zijn vader. Zijn vader maakt zich zorgen over zijn drie oudste
zonen, de broers van David. Zij zijn in het leger van koning Saul. David moet ze gaan opzoeken
om te vragen hoe het met hen gaat. David doet wat zijn vader hem vraagt. Doe jij dat ook? Als
je vader of moeder jou een opdracht geeft, voer je die opdracht dan uit?
David nadert de buitenste verdedigingslinie van het kamp. Hij zet de zak met eten bij de andere
bagage neer. Degene die de bagage bewaakt, zorgt ook voor de spullen van David. Dan loopt
hij tussen de tenten door op zoek naar zijn broers.
De soldaten van het leger van koning Saul zijn zich net aan het opstellen. De wapens worden
gepakt. Daar staan de soldaten van koning Saul aan de ene kant van het dal. Beneden hen ligt
het dal en aan de andere kant heeft het leger van de vijand, de Filistijnen, zich opgesteld. Hun
helmen en harnassen van ijzer en koper glinsteren in het zonlicht. Ze dragen schilden om de
pijlen van de vijand tegen te kunnen houden.
Op het moment dat David tussen de soldaten van het leger van Saul loopt, gebeurt er iets waar
de soldaten al bang voor waren. Al 40 dagen lang is dit elke dag gebeurd. Uit het leger van de
Filistijnen komt een grote en sterke soldaat. Hij is ongeveer drie meter lang. Zijn wapenrusting
weegt bijna 80 kilo. Zijn speer is omwikkeld met een leren riem en weegt bijna 10 kilo. Daar
beneden in het dal gaat hij staan en roept met zijn luide stem naar de soldaten van Saul: ‘Wie
durft met mij te vechten? Als je van mij wint, zullen wij voortaan jullie knechten zijn. Maar als ik
win, dan moeten jullie ons dienen. Nou, wie durft?’
De soldaten van Saul deinzen achteruit. Ze durven niet, ze zijn bang. Al 40 keer heeft Goliath
deze vraag gesteld, maar ze durven niet. Ze hebben er lang genoeg over na kunnen denken,
maar niemand ging. Zelfs Saul durft niet. Ze kijken naar zichzelf en naar hun eigen kracht. Ze
denken niet aan de almacht van God.
En dan begint Goliath te spotten. Hij spot met de soldaten van Saul, met het volk Israël, het volk
van God. Goliath spot dus ook met de levende God. David staat daar tussen de soldaten te
kijken en te luisteren. Hij hoort de spottende woorden van Goliath.
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De soldaten spreken met elkaar over de beloning van koning Saul. Als je Goliath verslaat, krijg
je veel geld en mag je met de dochter van de koning trouwen en hoeft jouw familie geen
belasting te betalen.
In het hoofd van David klinken de spottende woorden van Goliath nog na. Goliath spot met het
volk Israël, maar dus ook met de God van het volk Israël! Wat erg dat dit gebeurt! Hij kijkt om
zich heen en zegt: ‘Wie is die Filistijn die durft te spotten met God?’ Hoor jij weleens iemand
iets lelijks over de Heere zeggen? Hoor je weleens iemand vloeken? Wat doe je dan? Zeg je
niets of laat je merken dat het jou verdriet doet omdat de Heere bespot wordt?
De soldaten om David heen kijken hem verbaasd aan. Ze merken dat David niet bang is. Ze
vertellen aan hem wat er elke morgen gebeurt en wat koning Saul heeft beloofd. Hoe komt het
dat David niet bang is? De Geest van God is over hem gekomen, hoorden we de vorige keer.
En dan opeens staat Eliab, zijn oudste broer, tegenover David. Met fonkelende ogen kijkt hij
David aan. ‘Waarom ben je hier gekomen? Moest je niet op de schapen passen? Je denkt dat
je alles kan! Je bent ongehoorzaam, want je bent hier gekomen om de strijd te kunnen zien!’
David reageert rustig. ‘Wat heb ik verkeerd gedaan?’ Hoe reageer jij als iemand boos op je is?
Blijf je rustig? David kijkt de andere soldaten aan en vraagt hen opnieuw naar Goliath. De
soldaten merken dat David niet bang is. Dat hij het erg vindt dat Goliath zo spot met het volk en
dus ook met God.
Saul hoort ervan en laat David roepen. Daar staat David tegenover Saul. David zegt: ‘Niemand
hoeft bang te zijn voor deze goddeloze Goliath. Ik zal gaan en met hem vechten.’ Saul bekijkt
David eens goed. Hij schudt zijn hoofd. ‘Nee, dat kan jij niet. Jij bent nog jong en je hebt
helemaal geen ervaring met vechten. Die Goliath is een geoefende soldaat, hij kan goed
vechten. Dat win je nooit!’
Dan vertelt David dat hij een herder is. Als er een wild dier op zijn kudde afkomt, dan moet hij
zijn schapen beschermen. David vertelt: ‘Ik heb een leeuw en een beer verslagen. De Heere
zal mij helpen! Hij heeft mij geholpen bij het verslaan van de beer en de leeuw, zo zal Hij mij nu
ook helpen!’
Koning Saul knikt: ‘Ga heen, de Heere zal met je zijn.’ Dan geeft Saul zijn eigen wapenrusting
aan David. David krijgt een harnas om zijn borst en een helm op zijn hoofd. Hij krijgt het zwaard
van Saul. David zet een paar stappen, maar hij kan zich niet goed bewegen. Hij is niet gewend
om in zulke beschermende kleding te lopen. Nee, zo kan hij niet het dal in naar Goliath. Hij trekt
het weer uit.
Daar gaat David richting het dal. In zijn hand houdt hij zijn herdersstaf. Om zijn schouder hangt
zijn herderstas. Hij komt bij de beek, bukt zich en pakt vijf gladde steentjes uit de beek. Dan
loopt hij verder en nadert de reus Goliath.
David ziet hoe Goliath hem bekijkt en hoe er een boze blik in zijn ogen komt. Goliaths stem
weerklinkt in het dal. ‘Ben ik een hond dat je met een stok naar mij toekomt?’ Hij vervloekt David
in de naam van de Filistijnse goden. Goliath roept: ‘Kom maar naar mij toe, dan zal ik je doden
en dan zal ik je lichaam aan de vogels en de dieren geven.’
David deinst niet achteruit. Hij is niet bang. Daar klinkt zijn stem: ‘U komt naar mij toe met een
spies en een zwaard, maar ik kom naar u in de Naam van de Heere, de God van Israël waarmee
u hebt gespot. De Heere zal u in mijn hand geven. U zal gedood worden. De Heere zal de
uitkomst van deze strijd bepalen.’ De duivel is machtig, maar de Heere is almachtig. Hij regeert
en het loopt Hem niet uit de hand!
David en Goliath lopen naar elkaar toe. David pakt een steentje uit zijn herderstas en pakt zijn
slinger. Hij zwaait de slinger, het steentje suist door de lucht en treft het voorhoofd van Goliath.
De Heere bestuurt het steentje. Goliath wankelt en valt voorover op de grond. Goliath leek zo
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sterk en David zo zwak en kwetsbaar. Met Gods hulp verslaat David die sterke Goliath. Zo zal
eens de machtige draak, de satan, overwonnen worden door de grote Zoon van David, het Lam
van God.
David loopt naar Goliath toe. Hij pakt het zwaard van Goliath en slaat met het zwaard het hoofd
van Goliath eraf. Het hoofd en het zwaard van Goliath neemt David mee.
Op de berghellingen hebben beide legers staan kijken. Ze hebben alles gezien. De Filistijnse
soldaten vluchten, zo snel ze kunnen. Het leger van Saul gaat er achteraan. Verschillende
Filistijnen worden gedood, het tentenkamp wordt geplunderd door de Israëlieten.
Saul heeft ook alles gezien. Hij vraagt aan zijn bevelhebber Abner: ‘Wie is de vader van David?’
Abner schudt zijn hoofd, hij weet het niet.
Als David terugloopt brengt Abner hem bij koning Saul. De koning vraagt: ‘Van wie ben jij een
zoon?’ David antwoordt: ‘Ik ben een zoon van uw knecht Isaï, uit Bethlehem.’
Koning Saul heeft beloofd dat degene die Goliath zou verslaan rijk beloond zou worden. Daar
gaat het David niet om. Het gaat hem om de eer van God!

SLOTZIN
Het gaat David om de eer van God! Niet het geld of de mooie beloning is belangrijk, maar de naam van
God. David heeft de Heere lief. Het zingt in hem: ‘Zijn naam moet eeuwig eer ontvangen!’ Zing je met
hem mee?

