
 
 

 

BEGINZIN 

David woont nog steeds in Ziklag. Wat heeft hij veel om over na te denken. Er is zoveel gebeurd! 

 

VERTELSCHETS  

Koning Saul leeft niet meer. David heeft het erge nieuws gehoord. Ook zijn vriend Jonathan is 

gestorven en David is in diepe rouw.  

 

Hij weet na de rouwtijd niet zo goed wat hij moet doen. Het is al jaren geleden dat hij door Samuël tot 

koning werd gezalfd. Wat zou de Heere willen dat hij nu gaat doen? David vraagt dit aan de Heere. 

‘Heere, wat zal ik doen?’ De Heere vertelt hem dat hij naar Hebron moet gaan.  

Wat mooi dat David de Heere om raad vraagt. Zo staat het in psalm 25: ‘Heer`, ai, maak mij Uwe 

wegen door Uw Woord en Geest bekend.’   

 

David gaat naar Hebron. Zijn vrouwen en kinderen en nog 600 mannen met hun gezinnen gaan met 

hem mee. Het zijn bij elkaar wel 2000 mensen. Ze gaan allemaal in Hebron of in de buurt van Hebron 

wonen. 

 

Hebron is een stad in Juda. De aartsvaders Abraham, Izak en Jakob liggen er begraven in de spelonk 

van Machpela. Ook Sara, Rebekka en Lea zijn daar begraven. Van Hebron lezen we  verder dat deze 

stad aangewezen was als één van de zogeheten ‘vrijsteden’ (zie Joz. 20:7) en óók diende als een 

Levietenstad (Joz. 21:11).  

 

David krijgt bezoek van de mannen van Juda en zij zalven hem tot koning over Juda. Wat zal dit een 

bijzondere dag voor David geweest zijn. Eindelijk koning. Wat heeft hij lang moeten wachten. Jaren 

lang op de vlucht, Maar vandaag ziet hij dat de Heere Zijn beloften vervult.  

Als wij ook wel eens lang moeten wachten kunnen we in deze geschiedenis zien dat de Heere Zich 

houdt aan Zijn Woord. 

 

David wordt nu zichtbaar voor iedereen gezalfd. Het hoefde nu niet meer in het geheim zoals bij 

Samuël. De Heere laat het duidelijk zien. David is koning!  

Hierin lijkt David op de Heere Jezus. De zalving met olie wijst naar de zalving met de Heilige Geest. 

Deze Geest is nodig om het ambt van koning te kunnen vervullen. De Heere Jezus is de Volmaakte 

Koning. Is hij jouw Koning al? Dan is Hij de Allerbelangrijkste in jouw leven.  

 

Davids eerste werk is om te vragen wat er met de lichamen van Saul en Jonathan is gebeurd. Hierin 

spreekt nog steeds het respect uit wat David had voor koning Saul. Ook zien we hier de grote liefde 

voor Jonathan. Als David hoort dat de mannen van Jabes de lichamen hebben begraven, laat hij hen 

weten dat hij daar blij mee is. Hij wenst hen de trouw en de goedertierenheid van de Heere toe.  

Wat mooi dat David het belangrijk vindt wat er met de lichamen is gebeurd. Hij heeft tot het laatste toe 

goed gedaan aan Saul.  

  



 
 

David regeert niet over heel Israël. Eerst regeert Isboseth over Israël. Hij was de enige overgeblevene 

zoon van Saul. Er komt een burgeroorlog die wel 5 jaar duurt. 

David moet opnieuw wachten tot de Heere doet wat Hij heeft beloofd. Dat zal best moeilijk geweest 

zijn voor David. Toch wacht hij op de Heere. Hij wacht tot het Gods tijd is. In jouw leven kunnen er ook 

moeilijke dingen gebeuren. Wacht jij dan ook op de Heere? Vertrouw je op Hem, omdat je gelooft dat 

het goed is wat God doet?  

 

Maar als Isboseth gestorven is, komen de mannen van Israël naar David toe. Zij willen graag dat hij 

hun koning wordt. En dan wordt David nog een keer gezalfd. Nu voor de derde keer.  

 

SLOTZIN  

Iedereen weet het nu: David is koning over heel Israël. De Heere heeft gedaan wat Hij beloofde. Zo 

wil Hij ook aan jou Zijn beloften waar maken!  

 

 

 


