
 
 

SCHRIFTGEDEELTE 

1 Samuël 27:1-7 

1 Samuël 30:1-10 en 18-26 

 

THEMA  

David in Ziklag  

 

EXEGESE 

1 Samuël 27:1-7  

Vers 1  De woorden ‘in zijn hart’ wijzen er op dat David tegen zichzelf spreekt. David 

weet dat Saul hem zal zoeken totdat hij hem gevonden heeft en dat het dan niet goed met 

hem afloopt. Daarom wil David naar het land van de Filistijnen gaan, want daar zal Saul hem 

niet kunnen opzoeken. Hoewel David telkens op verrassende wijze door de Heere is geholpen, 

vertrouwt hij nu niet op God en vraagt Hem niet om Zijn raad of goedkeuring. Het levendige 

Godsvertrouwen van David (26:7-11) maakt plaats voor moedeloosheid. Hierdoor maakt hij de 

fout om zijn toevlucht in het buitenland te zoeken. 

 

Vers 2  Achis is bereid om David en zijn zeshonderd man bescherming te bieden, 

omdat hij weet van de vijandschap tussen David en Saul. Bovendien kan het leger van David 

zijn macht vergroten. 

 

Vers 3-4 Doordat ook de gezinnen van de mannen naar Gath verhuizen, zal het een 

kleine volksverhuizing zijn geweest. De verhuizing naar Gath heeft het gewenste effect, want 

Saul kan David niet meer achtervolgen in Filistijns gebied. Lang zullen David en zijn mannen 

niet in Gath hebben gewoond. Het is voor te stellen dat er voor zoveel extra personen geen 

huisvesting is. Op dit moment heeft David twee vrouwen: Ahinoam en Abigaïl. 

 

Vers 5  Beleefd vraagt David aan Achis om land. Land vragen van een vorst was in die 

tijd niet ongebruikelijk. David geeft als reden op dat de koningsstad een te voorname stad is 

voor hem en zijn mannen. Achter Davids verzoek zit ongetwijfeld een speciale tactiek. David 

wilde niet in de koningsstad verblijven, zodat hij vrij zijn gang kon gaan (en de koning kon 

bedriegen). Dat blijkt uit het gedeelte (8-12) dat erop volgt.  

 

Vers 6-7 De stad Ziklag ligt heel dichtbij het gebied van de stam Juda. De stad behoorde 

oorspronkelijk tot Israël, maar valt nu in het gebied van de Filistijnen. Gedurende zijn tijd in 

Ziklag deed David zich voor als een loyale dienaar van koning Achis. Zijn loyaliteit liet hij zien 

door regelmatig een deel van de buit van zijn invallen aan koning Achis te schenken. David 



 
 

verbleef zestien maanden in het land van de Filistijnen. Dat is dus de duur van de periode in 

Gath en Ziklag samen. 

 

1 Samuël 30:1-10 en 18-26 

Inleiding Wanneer de Filistijnen een groot leger oproepen bij Afek (29:1) voor een 

massale aanval op het leger van Saul, lijkt het erop dat David moet vechten tegen zijn eigen 

volk. Maar de Filistijnse bevelhebbers vertrouwen David niet. Daarom keren David en de zijnen 

weer terug naar hun woonplaats Ziklag. 

 

Vers 1-5 Nadat David en zijn mannen drie dagen gereisd hebben, komen ze terug in 

Ziklag. Van Afek naar Ziklag is ongeveer 90 kilometer. Tijdens hun afwezigheid heeft zich een 

groot drama voltrokken. Een vijandelijk leger had gebruik gemaakt van hun afwezigheid door 

een groot deel van het Zuiderland te plunderen, inclusief Ziklag. Zonder de aanwezigheid van 

Davids leger konden ze zonder moeite de stad innemen en verbranden. Later verneemt David 

dat de Amalekieten dit gedaan hebben (vers 14). David had volgens vers 8 bij zijn invallen ook 

de Amalekieten overvallen. Blijkbaar wisten ze dat David en zijn mannen hier achter zaten. 

Het in brand steken wijst op een strafexpeditie van hun kant. De Amalekieten hadden de 

vrouwen en kinderen gevangen genomen om hen als slaaf te verkopen (in Egypte) of hen zelf 

in dienst te nemen. Het is begrijpelijk dat David en zijn mannen luid begonnen te huilen, ze 

zijn immers hun geliefden en hun bezittingen kwijt. 

 

Vers 6  De soldaten raken zeer boos en verbitterd en zoeken de oorzaak van hun 

verdriet (niet geheel ten onrechte) bij David. David wordt de zondebok terwijl ze hem toch zelf 

naar Ziklag en bij de invallen gevolgd zijn. Opvallend is dat David zich nu wel sterkt in de Heere 

zijn God. Dat wil zeggen: in de nood zoekt David kracht en steun (in het gebed) bij de Heere 

zijn God. Waarschijnlijk ziet David nu in dat zijn verblijf bij de Filistijnen een grote misstap is 

geweest. 

 

Vers 7-8 Abjatar was een voor Saul gevluchte priester. Hij bracht op Davids verzoek de 

efod. De efod behoorde tot de bijzondere kleding van de hogepriester (zie Exodus 28). Met de 

efod vraagt David aan de Heere of hij de Amalekieten moet achtervolgen en ook of hij ze zal 

kunnen inhalen. Waarschijnlijk antwoordt de Heere via Abjatar aan David. Het antwoord van 

de Heere is bevestigend: David moet de Amalekieten achtervolgen, hij zal hen zeker inhalen 

en hij zal de gevangenen zeker kunnen bevrijden. 

 

Vers 9-10 De vijandelijke troepen zullen met de grote buit niet heel snel kunnen reizen. 

Onderweg wordt duidelijk dat tweehonderd mannen te moe zijn voor de achtervolging. Zij 

blijven achter bij de beek Besor. 

 

Tussenstuk Met behulp van een achtergelaten slaaf vinden ze de Amalekieten. 

 

Vers 18-20 Onder Gods leiding overwint David met zijn leger de Amalekieten en worden 

alle ontvoerde mensen bevrijd. Zo krijgt ook David zijn twee vrouwen weer terug. Dat alles en 



 
 

iedereen er nog is, mag gezien worden als een teken van Gods bescherming. De Amalekieten 

hadden niet alleen Ziklag geplunderd, maar ook andere gebieden. De buit die ze van die 

andere plaatsen hadden, was voor de leider: David. Dit ‘veroverde’ vee van David liep voor 

het ‘heroverde’ vee van de soldaten uit. 

 

Vers 21-25 Op de terugweg komen ze weer bij de beek Besor. Daar dreigt een conflict te 

ontstaan. Na Davids begroeting van de tweehonderd man wordt duidelijk dat een deel van de 

vierhonderd man de heroverde buit niet wil delen. Zij worden ‘slecht en verdorven’ genoemd, 

omdat zij alleen uit zijn op eigen voordeel.  

David roept op broederlijke toon op om zo niet te handelen. Hij geeft als belangrijkste reden 

dat niet de vierhonderd strijders de overwinning hebben behaald, maar de Heere deze 

overwinning heeft gegeven. Hiermee laat David zien dat de overwinning in de eerste plaats 

geen eigen verdienste is. 

Daarna geeft David het bevel om de buit te delen met de achterblijvers. Wie op de bagage 

heeft gepast, heeft immers ook een nuttige taak gehad. Zo wordt zichtbaar dat David een leider 

is die het recht handhaaft en aan de zwakken denkt. Hierbij grijpt hij terug op een richtlijn die 

ooit Mozes gegeven heeft om de helft van de buit te delen met de gemeenschap (Num. 31:27). 

Vanaf dat moment wordt Davids instructie om te delen een standaardregel voor alle 

Israëlieten. 

 

Vers 26-31 David besluit een deel van de buit uit te delen aan de oudsten van Juda. Uit de 

begeleidende boodschap blijkt opnieuw Davids levenshouding, zijn verhouding tot de Heere. 

Met deze geschenken laat David zien dat hij een goede leider is. Bovendien verstevigt hij de 

relatie met de mensen in Juda. 

 

GELOOFSLEER 

HC zondag 7   Een waar geloof 

HC zondag 10   De voorzienigheid van God           

HC zondag 43  Het negende gebod 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

GEBEDSPUNTEN 

• Bid voor alle mensen die op de vlucht zijn. 

• Vragen om bewaring tegen leugens, dat we zelf niet liegen.  

• Bid om een goede regering.  

 

PSALM- EN LIEDLIJST 

Psalm 23:2   Ik vrees niet, neen schoon ik door duist’re dalen 

Psalm 32:2 en 3 Toen ‘k zweeg, en U mijn ongerechtigheden 

   Gij die van God zijt afgedwaald 

   Rust mijn ziel, uw God is Koning 

 

 



 
 

INTRODUCTIE OP DE VERTELLING 

Geef aan de kinderen de volgende opdracht: 

Probeer een zo lang mogelijke zin te zeggen waarbij je steeds de letter ‘r’ verandert in de 

letter ‘s’.  

 

Vraag achteraf hoe het kwam dat dit heel lastig is.  

Conclusie: Je moet heel goed gaan nadenken bij wat je zegt. Zo is het ook als je liegt, dan 

moet je steeds heel goed opletten bij wat je doet… Luister maar in de volgende 

geschiedenis.   


