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En dan ineens laat hij de
lier op de grond vallen.
Want wat gebeurt daar?
Het is een leeuw! En hij
heeft een geitje te pakken.
David springt op en stormt
schreeuwend op de leeuw
af. De leeuw laat het geitje
los en wil David aanvallen,
maar David pakt de leeuw
bij zijn bek en scheurt hem
zo aan stukken. En dan
pakt hij het geitje in zijn
armen. Gelukkig. Hij leeft
nog…

Samuel zalft David

‘David! Thuiskomen!
De profeet is op
bezoek.’
David rent naar
huis. Wat komt Samuël doen? De profeet heeft een verrassing voor David en
zijn broers. Een van de
jongens is door God uitgekozen
om de nieuwe koning van Israël
te worden. Dat is bijzonder. Wie
zou het zijn? De oudste broer?
De sterkste? De grootste?

Nee. Het is David. De
jongste. De kleinste. Samuël giet
een kruikje olie
over Davids hoofd.
‘De Heer heeft jou
uitgekozen,’ zegt
hij. ‘Jij wordt later
koning. De Heer gaat je
erbij helpen.’
Het is nog wel geheim. David mag
het tegen niemand vertellen.
Want als koning Saul erachter
komt…

DAVID ONTSNAPT
UIT HET RAAM
De vrouw van David heeft gehoord wat de koning van plan is.
Ze heeft gehoord dat Saul David
wil doodmaken. Daar komen
de soldaten al aan. ‘Wegwezen,
David,’ zegt ze. ‘Je moet nu vluchten. Nee! Niet door de voordeur.
Dan kan iedereen het zien. Door
het raam. Snel!’
David klimt door het raam en laat
zich aan een touw naar beneden
zakken. Hij rent weg. Net op tijd.
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‘De koning versloeg
er wel duizend
maar David versloeg
er nog meer
wel tienduizend man
hakte hij in de pan
want David is sterk
als een beer!’
Saul wordt boos als hij het
hoort. ‘Wat krijgen we nou!’ zegt
hij. ‘Denkt David dat hij beter
is dan ik? Wil hij soms koning
worden? Soldaten! Ga naar Davids huis. Pak hem!’
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en zingen. Liedjes zingen
over God. De Heer is mijn
herder, zingt David.
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Gelukkig heeft David
een paar vrienden
die hem helpen. Ze
verstoppen zich
in de bergen. Daar
kan koning Saul
hen niet vinden. Of
toch?
David en zijn vrienden
zitten gehurkt achterin een
grot. Vlakbij horen ze zware
voetstappen. Koning Saul en
zijn soldaten zijn vlakbij. O nee.
Er komt iemand de grot in. Het
is Saul. Heeft hij hun sporen
gevolgd? Heeft hij hen gevonden? Nee. Saul hurkt neer. Hij
doet zijn mantel omhoog. Hij
gebruikt de grot als wc! En
hij weet niet dat David en zijn
vrienden vlakbij zijn.
‘Dit is je kans!’ ﬂuistert Davids

ID

ijk, zie je David? Hij
zit lekker buiten.
Heeft ie soms vakantie? Nee hoor.
David gaat helemaal
nooit naar school. Hij moet
werken. Elke morgen als hij
wakker wordt, haalt hij de
schapen en geiten uit de
schaapskooi en dan gaan
ze op weg. David klautert
tegen steile bergpaadjes op
en de dieren komen achter
hem aan. Ze gaan op zoek
naar water en naar lekker
groen gras. David heeft zijn
lier mee. Als de schapen en
geiten rustig aan het grazen
zijn, gaat hij muziek maken

Koning Saul is heel blij dat
David Goliat heeft verslagen.
Hij zegt: ‘Jij bent de beste
soldaat die ik ooit gezien heb.
Wil jij me helpen als het weer
oorlog is?’
Dat wil David wel, en hij doet
het hartstikke goed! Er is geen
soldaat zo sterk en zo dapper als hij. Kijk, daar komt
hij terug, samen met de andere
soldaten. Ze hebben gewonnen
van de Filistijnen!
‘Hoera!’ roepen de kinderen. De
moeders maken muziek. En ze
zingen een lied dat ze zelf
hebben gemaakt.
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David verslaat
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dan Saul
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Jonatan is de zoon van koning Saul.
En hij is ook de allerbeste vriend
van David. Jonatan kan niet geloven
dat zijn vader David dood wil maken. Maar het is echt waar. David en
Jonatan ontmoeten elkaar op een
geheime plek.
‘Je hebt gelijk,’ zegt Jonatan tegen
David. ‘Mijn vader wil je doden. Je
moet vluchten.’ De tranen staan
hem in de ogen. En David moet ook
huilen. David en Jonatan omhelzen
elkaar.
‘Ik vind het zo erg,’ zegt Jonatan. ‘Jij
bent mijn allerbeste vriend.’
‘Jij bent ook mijn allerbeste vriend,’
zegt David. ‘Jij kunt er ook niks aan
doen. We zullen altijd vrienden blijven. En onze kinderen – die zullen
ook vrienden van elkaar zijn.’
En dan rent hij weg. De bergen in.

Abigaïl met
de koeken
op haar ezel
Wie rijdt daar op haar ezel
door de rotskloof? Dat is Abigaïl. Ze is op weg naar David.
Ze moet hem vinden. David
en zijn vrienden hebben heel
erge honger. Ze hebben om
eten gevraagd aan Nabal, de
man van Abigaïl. Die is heel
rijk. Maar hij wil David helemaal niks geven. ‘Wie is die
David eigenlijk!’ zegt hij. ‘Ik
ga echt niet mijn eigen eten
weggeven aan hem weggeven
hoor. Ik ken hem niet eens.’
En dat terwijl David en zijn
vrienden altijd zo goed voor
Nabal gezorgd hebben.

beste vriend. ‘Maak
hem dood!’
David komt overeind.
Heel zachtjes sluipt
hij naar Saul toe, een
scherp mes in zijn
hand. Hij snijdt een
stukje van Sauls lange
mantel af. En dan sluipt hij
terug. Saul staat op, trekt zijn
onderbroek omhoog en gaat
weer naar buiten. Hij heeft niks
gemerkt.
David stapt naar buiten. ‘Koning!’ roept hij. Hij zet zijn handen aan zijn mond. ‘Koning! Ik
had u kunnen doden. Kijk maar,
dit is een stuk van uw jas. Ziet u
nou wel dat ik u geen kwaad wil
doen?’
‘Ach David,’ zegt Saul. Hij moet
ervan huilen. ‘David, mijn zoon.’

7
En nu is David boos. Hij wil
Nabal wel even een lesje
leren.
‘Sorry!’ roept Abigaïl. ‘Sorry,
meneer!’ Ze springt van haar
ezel en valt op haar knieën
en ze maakt een diepe buiging. ‘Mijn man is gewoon
een sukkel. Trekt u zich niks
van hem aan, alstublieft. Hier
is eten voor u en voor
uw mannen. De Heer
zorgt voor u.’

“Saul had soms een boze bui. Dan kwam David muziek
voor hem maken. Daar werd Saul weer rustig van.”
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ABSALOM HANGT
IN DE BOOM

K

ataklop kataklop
kataklop! Daar gaat
Absalom op zijn
paard*. Zo hard als
hij kan. Zijn lange
haar wappert in de wind. Maar ineens – wat gebeurt daar? Absalom
blijft met zijn haar in de takken
hangen. Absaloms paard merkt
het niet. Dat rent door.
Saul is dood, en David is de koning
van Israël geworden. David heeft
al grote kinderen. Een van die kinderen is Absalom. Absalom vindt
dat zijn vader een slechte koning
is. En dat zegt hij ook tegen iedereen. ‘Ik ben de nieuwe koning van
Israël,’ zegt hij. ‘Jullie moeten niet
meer naar mijn vader luisteren.
Ik ben veel beter en veel aardiger.
Kom op. We gaan achter mijn vader aan. We gaan hem doden!’
Ach, die arme koning David. Hij
wil helemaal niet vechten tegen
zijn zoon. Maar nu moet hij wel.
Anders wordt hij zelf gedood. Ze
vechten tegen elkaar in de bossen,
de soldaten van Absalom en de
soldaten van David. De soldaten
van David zijn veel sterker, en Absalom moet vluchten.
Maar dan gaat het mis. Kijk. Daar
hangt hij.

David
en de ark
Michal kijkt uit het raam. Wat
hoort ze toch? Hé, daar in de
verte komt een optocht aan. Mensen dansen en maken muziek. Het
is feest, want vandaag
gaan ze de ark van God naar Jeruzalem brengen. God wil vlakbij de mensen wonen.
Hé. Wat is dat? David heeft zijn
koningsmantel helemaal niet
aan. Hij heeft zijn kroon niet
op. Hij is aan het dansen en aan
het springen in zijn ondergoed!
‘Ben je nou helemaal gek geworden!’ zegt Michal als David weer
thuiskomt. ‘De koning van Israël
danst in zijn onderbroek. Dat
kan toch niet!’
David schudt zijn hoofd. ‘Michal.
Ik danste voor de Heer. Voor de
Heer die mij koning heeft gemaakt. Hij is de echte koning.
Voor hem ben ik maar een gewone
jongen. En dat mag iedereen zien.
Voor de Heer maakt het niet uit
hoe belangrijk je bent, of hoe je
eruit ziet.’
‘Pff,’ zegt Michal. ‘Nou, ik vind
het belachelijk.’
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