Vertelschets 5.4: In geloof in Gods almacht gaat David de strijd aan met Goliath

1. De Filistijnen komen het land Israël binnen om oorlog te voeren.
• De Filistijnen belegeren een stad in de landstreek van de stam van Juda.
• Saul roept zijn leger bij elkaar; in het Eikendal liggen de legers ieder aan een kant van de
vallei.
2. Goliath betreedt het strijdtoneel.
• Goliath, een reus van bijna drie meter, daagt de Israëlieten uit.
• Ook zijn wapenrusting mag er zijn:
 een helm en een schubachtig harnas van zo'n 55 kilo (denk je eens in: ongeveer
even zwaar als een kleine man of vrouw)
 een beenharnas, een schild en een spies met een handvat van 6½ kilo!
• Probeer je maar eens voor te stellen, dat iemand, die met zijn hoofd het plafond raakt,
dreigend in jouw richting komt. Daar zou je toch bang van worden ...
3. Goliath daagt de Israëlieten uit en bespot hen.
• ‘Waarom een heel leger? Stuur één man om met me te vechten!’
• Geen enkele Israëliet durft het gevecht met de reus aan; ze zijn vreselijk bang.
• Ze vergeten hun hoop op de Heere te stellen.
• Hoe reageer jij als je ergens bang voor bent?
4. David komt aan in het leger.
• David moet voedsel naar zijn broers brengen en vragen hoe het met hen gaat.
• Zijn drie oudste broers (Eliab, Abinadab en Samma) zijn in het leger van Saul.
• David laat zijn schapen achter en vertrekt.
• Als David aankomt, wordt er juist alarm geslagen om ten aanval te gaan tegen de
Filistijnen.
5. David ontmoet zijn broers en ziet Goliath.
• Juist dan komt Goliath naar voren.
• Opnieuw begint Goliath te spotten en uit te dagen; de Israëlieten vluchten weg.
• David kijkt dat vol verbazing en ongeloof aan: is er niemand, die op durft komen voor de
eer van God? Laten alle Israëlieten de Heere zomaar bespotten?!
• Schrik jij ervan als je iemand hoort vloeken? Doet het je pijn en verdriet? Zeg je er wat van
als je hoort, dat iemand de Naam van God misbruikt?
• De Israëlieten vertellen dat de man, die Goliath zal overwinnen met de dochter van de
koning mag trouwen en veel geld en goederen krijgt van de koning
• David zal het tegen Goliath opnemen. De eer van God is in het spel; het gaat om de strijd
tussen de Heere en de duivel.

6. Saul staat toe, dat David het opneemt tegen Goliath.
• David zegt tegen Saul, dat niemand de moed moet verliezen. God Zelf zal uitkomst
geven!
• Saul raadt hem af tegen Goliath te vechten: hij is jong en onervaren.
• David vertelt over de gevaren die hij heeft doorstaan in zijn werk als schaapherder.
• Hij heeft een rotsvast vertrouwen in Gods almacht. Hij zal David helpen.
• Saul merkt dit en staat toe, dat David tegen Goliath zal vechten.
7. David treft Goliath voor het tweegevecht.
• David weigert de uitrusting van Saul als hij die even aangehad heeft; hij is niet gewend zo
gekleed te gaan.
• Hij is ervan overtuigd, dat de Heere Zelf hem zal beschermen!
• David kiest zijn gewone uitrusting: een herdersstaf en -tas, een slinger en vijf gladde
stenen uit de beek.
• Goliath reageert verontwaardigd en minachtend. Zo'n jonge, onervaren herder kan hij
makkelijk verslaan!
• Nemen de Israëlieten hem wel serieus? ‘Ben ik een hond, omdat je met stokken tegen
me wilt vechten?’ vraagt hij David.
• Goliath daagt David uit: ‘Kom maar op! Ik zal ervoor zorgen, dat de vogels en andere
dieren jouw vlees zullen eten.’
• David benoemt het verschil tussen hem en Goliath: U denkt allerlei wapens nodig te
hebben om te kunnen winnen, maar ik kom tot u in de Naam van de Heere, die u bespot
hebt!
• David is zeker van de overwinning: ‘De Heere zal mij de overwinning geven.’ Goliath zal
gedood worden.
8. David doodt de reus. De Filistijnen vluchten.
• Terwijl ze op elkaar toelopen, slingert David een steen in het voorhoofd van Goliath. Nog
voordat het tweegevecht echt begonnen is, heeft God de strijd beslist! Hij bestuurt alle
dingen naar Zijn wil.
• De Heere bestuurt ook jouw leven. Geloof je dat?
• Goliath ligt op de grond. David trekt Goliaths zwaard en slaat hem het hoofd af.
• Als de Filistijnen zien, dat de reus gedood is, vluchten ze.
• De Israëlieten jagen de Filistijnen achterna en plunderen het Filistijnse legerkamp.
Slotzin:
De Heere heeft de overwinning gegeven. De duivel zal altijd blijven proberen mensen vast te
houden en te verleiden tot zonde, maar de Heere Jezus heeft de duivel overwonnen toen Hij is
gestorven en opgestaan is uit de dood. Als je in de Heere Jezus gelooft, krijg je het eeuwige leven.

