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De weg omhoog

David als voorbeeld
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2 Samuel 21:15-22 (hsv)

De Filistijnen waren opnieuw in oorlog met Israël. David trok eropuit en zijn 
manschappen met hem. Zij streden tegen de Filistijnen, en David was uitgeput. 
En Isbi Benob, die een van de kinderen van Rafa was – het gewicht van zijn 
speer was driehonderd sikkel brons, en hij had een nieuw zwaard aan zijn 
gordel – dacht David neer te kunnen slaan. Maar Abisaï, de zoon van Zeruja, 
hielp hem, sloeg de Filistijn neer en doodde hem. Toen bezwoeren de mannen 
van David hem: U moet niet meer met ons ten strijde trekken, opdat u de lamp 
van Israël niet uitdooft. Daarna gebeurde het dat er in Gob opnieuw oorlog met 
de Filistijnen was. Toen versloeg Sibbechai uit Husa, Saf, die een van de 
kinderen van Rafa was. Er was opnieuw oorlog met de Filistijnen in Gob, en 
Elhanan, de zoon van Jaäre-Oregim, versloeg Beth-halachmi, die met Goliath 
uit Gath was. De schacht van zijn speer was als een weversboom. Er was 
opnieuw oorlog in Gath. Er was een man van grote lengte die zes vingers aan 
zijn handen had en zes tenen aan zijn voeten, vierentwintig in getal. Ook deze 
was bij Rafa geboren. Hij hoonde Israël, maar Jonathan, de zoon van Simea, de 
broer van David, versloeg hem. Deze vier waren bij Rafa geboren in Gath. Zij 
vielen door de hand van David en door de hand van zijn manschappen.

1 Samuel 30: 6-8 (hsv) 

David werd zeer benauwd, want het volk sprak 
erover hem te stenigen. De zielen van het hele volk 
waren namelijk verbitterd, ieder over zijn zonen en 
over zijn dochters. David echter sterkte zich in de 
HEERE, zijn God. En David zei tegen de priester 
Abjathar, de zoon van Achimelech: Breng mij toch 
de efod. En Abjathar bracht de efod bij David. Toen 
raadpleegde David de HEERE en zei: Zal ik deze 
bende achtervolgen? Zal ik ze inhalen? En Hij zei 
tegen hem: Achtervolg ze, want u zult ze zeker 
inhalen, en u zult de gevangenen zeker bevrijden. 

1 Johannes 3:18-20 (nbv) 

Kinderen, we moeten niet liefhebben met de 
mond, met woorden, maar waarachtig, met 
daden. Dan weten we dat we voortkomen uit de 
waarheid en kunnen we met een gerust hart voor 
God staan. En zelfs als ons hart ons aanklaagt: 

God is groter dan ons hart, hij weet alles. 


