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Het eerste boek Samuël
1 Er was eens en man uit Rama, een Soefeër

van het Efraïmgebergte, met name Elkana, een
zoon van Jerocham, den zoon van Elihoe, zoon
van Tóach, zoon van Soef: een Efraïmiet. 2 Hij
had twee vrouwen, van wie de een Channa, de
andere Peninna heette. Peninna had kinderen,
maar Channa niet. 3 Elk jaar ging die man uit
zijn woonplaats op, om zijn hulde en offers te
brengen aan Jahweh der heirscharen in Sjilo,
waar de beide zonen van Eli: Chofni en Pinechas,
dienst deden als priesters van Jahweh. 4 Telkens
als Elkana offerde, was hij gewend, om aan zijn
vrouw Peninna en al haar zonen en dochters een
groter aandeel te schenken, 5 terwijl hij Channa
slechts één deel gaf. Toch had hij Channa lief,
maar Jahweh had haar schoot gesloten. 6 Dan
tergde haar mededingster haar met opzet, om
haar te prikkelen, dat Jahweh haar schoot had
gesloten. 7 Zo ging het alle jaren; telkens als zij
opgingen naar het huis van Jahweh tergde zij
haar. Toen zij dan ook eens daarover weende en
niets kon eten, 8 vroeg Elkana, haar man, haar:
Channa, waarom huilt ge; waarom eet ge niet,
en waarom zijt ge bedroefd? Ben ik u dan niet
méér waard dan tien zonen? 9 Toen men dan in
Sjilo gegeten en gedronken had, stond Channa
op en ging voor Jahweh’s aanschijn staan Eli,
de priester, zat op zijn stoel bij de deurpost van
Jahweh’s heiligdom. 10 Bitter bedroefd begon ze
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tot Jahweh te bidden, en onder een stroom van
tranen 11 legde ze deze gelofte af: Jahweh der
heirscharen! Als Gij U gewaardigt, neer te zien
op de droefheid van uw dienstmaagd, als Gij aan
mij denkt, als Gij uw dienstmaagd niet vergeet
en haar een mannelijk kind wilt schenken, dan
zal ik hem aan Jahweh wijden al de dagen van
zijn leven. Geen schaar zal zijn hoofd aanraken.
12Toen ze nu zo vurig tot Jahweh bad, en Eli naar
haar mond keek, 13 dacht hij, dat ze dronken
was. Want Channa sprak in zich zelf: haar
lippen bewogen wel, maar haar stem was niet
hoorbaar. 14 Eli riep haar toe: Hoe lang blijft ge
u aanstellen als een beschonkene? Ga uw roes
uitslapen! 15 Maar Channa antwoordde: Neen
heer, ik ben een ongelukkige vrouw. Ik heb geen
wijn of sterke drank gedronken, maar ik stortte
mijn gemoed uit voor Jahweh! 16 Beschouw uw
dienstmaagd niet als een dochter van Belial want
om mijn grote zorgen en verdriet heb ik zo lang
gebeden. 17Toen sprak Eli: Ga in vrede! Moge de
God van Israël het verzoek verhoren, dat ge Hem
afgebeden hebt. 18 Ze antwoordde: Moge uw
dienstmaagd genade vinden in uw ogen! Toen
ging de vrouw heen; ze kon weer eten en liet
haar hoofd niet meer hangen. 19 De volgende
morgen stonden ze vroeg op, bogen zich voor
Jahweh neer, en reisden terug naar hun huis
in Rama. Daar hield Elkana gemeenschap met
zijn vrouw Channa, en Jahweh gedacht haar.
20 Want Channa werd zwanger, en bracht een
zoon ter wereld, dien ze Samuël noemde; want
ze zeide: Afgesmeekt heb ik hem van Jahweh.
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Toen het jaar verstreken was, 21 ging die man
Elkana met heel zijn gezin weer op, om aan
Jahweh het jaarlijks offer te brengen en zijn
gelofte te vervullen. 22 Channa ging echter niet
mee. Want ze zei tot haar man: Eerst als het
kind de borst ontwend is, zal ik het meenemen;
dan kan het voor Jahweh’s aanschijn treden, en
daar voor altijd blijven. 23 Elkana, haar man,
gaf haar ten antwoord: Doe wat u goeddunkt,
en blijf maar hier, totdat ge hem de borst hebt
ontwend; ik hoop maar, dat Jahweh uw woord
in vervulling doet gaan. Dus bleef de vrouw
thuis en voedde ze haar zoon, totdat ze hem de
borst had ontwend. 24 Zodra zij hem echter de
borst ontwend had, nam zij hem met zich mee,
benevens een driejarigen stier, een efa meel en
een zak wijn. Zo bracht zij het kind naar het huis
van Jahweh in Sjilo, toen het nog jong was. 25 Ze
slachtten den stier, en brachten het kind naar Eli.
26 Nu sprak zij: Ik bid u, heer! Heer, zo waar als
gij leeft, ik ben de vrouw, die hier bij u stond,
om tot Jahweh te bidden. 27 Om dit kind heb ik
gebeden, en Jahweh heeft mij geschonken, wat
ik Hem heb afgesmeekt. 28 Daarom sta ik hem
nu aan Jahweh af; zolang hij leeft, blijft hij aan
Jahweh afgestaan. En ze bogen zich daar voor
Jahweh neer.

2
1 Toen begon Channa te bidden: Mijn hart

springt op om Jahweh, Mijn hoorn verheft zich
om mijn God! Ik kan mijn vijanden te woord
staan, Daar ik mij verblijd in uw hulp. 2Niemand
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is heilig als Jahweh, Niemand een rots als onze
God! 3 Zit niet voortdurend te zwetsen, Laat
uit uw mond geen vermetelheid komen: Want
Jahweh is een God, die alles kent; Door Hem
worden de daden beproefd. 4 De boog der
sterken ligt geknakt, Maar zwakken zijn met
kracht omgord; 5 Slempers verhuren zich om
brood, De hongerigen houden op met werken;
De kinderloze baart er zeven, Die kinderen had,
is verlept. 6 Jahweh doet sterven en laat leven,
Stuurt naar de onderwereld en haalt er uit op;
7 Jahwehmaakt arm enmaakt rijk, Hij vernedert,
maar kan ook verheffen. 8 Uit het stof beurt Hij
den zwakke op, Van de mesthoop haalt Hij den
behoeftige weg, Om hun een plaats bij de vorsten
te geven, En hun een erezetel te schenken.
Want aan Jahweh behoren de zuilen der aarde:
Daarop heeft Hij de aardschijf gegrondvest. 9 De
voeten zijner vromen beschermt Hij, Maar de
bozen komen om in het duister. Niet op eigen
kracht steunt de mens, 10Maar Jahweh vernietigt
zijn vijand! De Allerhoogste brult uit de hemel,
Jahweh oordeelt de grenzen der aarde; Hij geeft
kracht aan zijn Koning, Hij verheft de hoorn
van zijn Gezalfde! 11 Daarop keerde Elkana
terug naar zijn huis in Rama, terwijl het kind
Jahweh bleef dienen onder het toezicht van den
priester Eli. 12 Nu waren de zonen van Eli echte
Belialskinderen: ze bekommerden zich niet om
Jahweh, 13 noch om het recht der priesters
tegenover het volk. Wanneer iemand een offer
bracht, dan kwam, terwijl men het vlees kookte,
een knecht van den priester met een drietandige
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vork in zijn hand, 14 prikte in de ketel, de pot,
de pan of de schotel, en alles wat er aan de
vork bleef hangen, behield de priester voor zich.
Zo behandelden ze alle Israëlieten, die daar in
Sjilo kwamen. 15 Of voordat men het vet had
verbrand, kwam de knecht van den priester aan
hem, die het offer bracht, zeggen: Geef het vlees
maar hier, om het voor den priester te braden;
hij wil van u geen gekookt, maar rauw vlees
hebben. 16 En als de man dan tegenwierp: Laat
men nu eerst het vet verbranden, dan kunt ge
krijgen zoveel ge wilt, dan zeide hij: Neen, nu
moet ge het geven; anders neem ik het met
geweld! 17 Dat was voor het aanschijn van Jah-
weh een zeer ernstig vergrijp van die knechten,
omdat de mensen het offer van Jahweh gingen
verachten. 18 Intussen diende Samuël voor Jah-
weh’s aanschijn; als kleine jongen was hij reeds
met een linnen borstkleed omgord. 19Bovendien
maakte zijn moeder elk jaar een manteltje voor
hem, dat ze meebracht, als ze met haar man
het jaarlijkse offer kwam brengen. 20 Dan
zegende Eli Elkana met zijn vrouw, en zeide:
Moge Jahweh u uit deze vrouw nog kinderen
schenken als vergoeding voor het pand, dat ze
aan Jahweh heeft afgestaan. Dan gingen ze weer
naar hun woonplaats terug. 21 En werkelijk:
Jahweh bezocht Channa; ze werd zwanger en
bracht nog drie zonen en twee dochters ter
wereld. Intussen groeide Samuël bij Jahweh op.
22 Toen Eli op zijn oude dag moest horen, hoe
zijn zonen heel Israël behandelden, en hoe zij
sliepen met de vrouwen, die de wacht hielden
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bij de ingang van de openbaringstent 23 verweet
hij hun: Waarom doet gij die slechte dingen, die
ik van heel het volk heb vernomen? 24 Neen,
mijn zonen, ze zijn niet fraai, de verhalen, die
ik het volk van Jahweh heb horen verspreiden.
25 Beledigt de ene mens den ander, dan zal
God voor hem bemiddelen; maar als een mens
tegen Jahweh opstaat, wie zal dan voor hem
tussenbeide komen? Maar ze luisterden niet
naar de waarschuwingen van hun vader; want
Jahweh had besloten, hen te doden. 26 De jonge
Samuël echter werd steeds groter en schoner,
voor Jahweh zowel als voor de mensen. 27 Eens
kwam een godsman Eli zeggen: Zo spreekt
Jahweh! Ik heb mij duidelijk geopenbaard aan
uw voorvaderen, toen zij in Egypte slaven waren
van Farao’s huis. 28 Want uit alle stammen van
Israël heb Ik hen uitverkoren als mijn priesters,
om mijn altaar te bestijgen, om wierook te
branden en voormijn aanschijn het borstkleed te
dragen. Bovendien stond Ik aan uws vaders huis
alle vuuroffers van Israëls zonen af. 29 Waarom
zijt ge dan afgunstig op het offer en de gave, die
Ik voor Mijzelf heb bestemd? Waarom stelt ge
uw zonen boven Mij, door u te goed te doen
aan het beste van al wat Israël Mij brengt?
30 Daarom, zegt Jahweh, Israëls God! Ik had
plechtig verzekerd: Uw huis en het huis van
uw vader zullen tot in eeuwigheid voor mijn
aanschijn vertoeven. Maar nu zegt Jahweh: Dat
zij verre van Mij! Want eert iemand Mij, dan
vereer Ik hem; maar veracht iemand Mij, dan
wordt hij veracht. 31 Zie, de dagen komen, dat Ik
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uw arm breek en die van uws vaders huis, zodat
er geen grijsaard in uw familie zal zijn. 32 Als
een afgunstige toeschouwer zult ge het moeten
aanzien, hoeveel goed Ik aan Israël doe; maar
nooit zal er een grijsaard in uw familie zijn.
33 Heel uw talrijke familie zal in de mannelijke
leeftijd sterven, behalve één, dien Ik niet van
mijn altaar zal verwijderen, om zijn ogen te laten
verkwijnen en zijn geest te laten versmachten.
34 En wat aan uw beide zonen, Chofni en
Pinechas zal overkomen, zal u tot teken zijn: op
dezelfde dag zullen beiden sterven. 35 Daarna
zal Ik mij een betrouwbaar priester aanstellen;
iemand die naar mijn wensen en bedoelingen
handelt. Hem zal Ik een duurzaam huis bouwen,
opdat hij altijd voor het aanschijn van mijn
gezalfde vertoeven kan. 36 Wie dan nog van uw
familie is overgebleven, zal hem op zijn knieën
komen smeken om een dagloon en een stuk
brood; en hij zal hem vragen: Laat mij toch een
of andere priesterlijke functie bekleden, om een
stuk brood te eten te hebben.

3
1 Nog altijd verrichtte de jonge Samuël de di-

enst van Jahweh onder toezicht van Eli. Nu was
in die dagen een woord van Jahweh zeldzaam,
en visioenen kwamen niet dikwijls voor. 2 Maar
eens gebeurde het volgende. Eli lag thuis te
slapen, daar zijn ogen zo zwak begonnen te
worden, dat hij niets meer kon zien; 3 de
godslamp was nog niet gedoofd en Samuël lag
te rusten in Jahweh’s heiligdom, waar de ark
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van God stond. 4 Toen riep Jahweh: Samuël!
Hij antwoordde: Hier ben ik! 5 Hij liep naar
Eli en zeide: Hier ben ik; gij hebt me immers
geroepen? Maar deze antwoordde: Ik heb niet
geroepen; ga weer slapen. Hij ging heen, en
legde zich weer te rusten. 6En weer riep Jahweh:
Samuël! Samuël stond op, ging naar Eli en zeide:
Hier ben ik; gij hebt me immers geroepen? Deze
antwoordde: Ik heb niet geroepen, mijn jongen;
ga maar weer slapen. 7 Want Samuël was nog
niet met Jahweh vertrouwd; nog nooit was het
woord van Jahweh tot hem gericht. 8 En weer
riep Jahweh, nu voor de derde maal: Samuël!
Hij stond op, liep naar Eli en zeide: Hier ben ik;
gij hebt me immers geroepen? Toen begreep Eli,
dat het Jahweh was, die den jongen riep, 9 en
hij zeide tot Samuël: Ga weer slapen; en mocht
het gebeuren, dat iemand u roept, antwoord dan:
Spreek Jahweh, uw dienaar luistert. Samuël
ging dus heen, en legde zich op zijn plaats te
rusten. 10 Toen kwam Jahweh bij hem staan,
en evenals de vorige malen riep Hij: Samuël,
Samuël! Nu antwoordde Samuël: Spreek, uw
dienaar luistert. 11 En Jahweh sprak tot Samuël:
Waarachtig, Ik ga in Israël iets doen; en ieder
die het verneemt, zijn beide oren zullen ervan
tuiten! 12 Die dag ga Ik van begin tot eind
aan Eli alles voltrekken, waarmede Ik zijn huis
heb bedreigd. 13 Ge moet hem verkondigen,
dat Ik zijn huis voor altijd veroordeel, en wel
omdat hij, wetend dat zijn zonen God verachtten,
hen niet heeft bestraft. 14 Daarom ook zweer
Ik het huis van Eli: Nooit in der eeuwigheid
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zal de schuld van Eli’s huis door offer of gave
worden verzoend. 15 Samuël sliep nu door tot de
morgen, en zette toen de deuren van Jahweh’s
huis open. Maar Samuël zag er tegen op, om
het visioen aan Eli mee te delen. 16 Eli echter
riep Samuël, en zeide: Samuël, mijn jongen!
Deze antwoordde: Hier ben ik! 17 Hij vroeg:
Wat heeft Hij tot u gesproken? Verberg het mij
niet. Zo mag God met u doen, en nog erger,
als ge mij iets verzwijgt van alles wat Hij u
heeft gezegd! 18 Toen deelde Samuël hem alles
mee, zonder iets achter te houden. Waarop hij
antwoordde: Het was Jahweh! Hij moge doen,
wat Hem goeddunkt. 19 Samuël groeide op, en
Jahweh was met hem; niet één van zijn woorden
liet Hij onvervuld. 20 en van Dan tot Beër-
Sjéba erkende heel Israël, dat Samuël tot profeet
van Jahweh was aangesteld. 21 Nog meerdere
malen verscheen Jahweh in Sjilo; want in Sjilo
openbaarde Hij Zich aan Samuël door het woord
van Jahweh.

4
1 En het woord van Samuël drong tot heel

Israël door, In die dagen trokken de Filistijnen
met vereende krachten tegen Israël ten strijde.
De Israëlieten trokken de Filistijnen tegemoet,
om tegen hen slag te leveren; zij sloegen hun
kamp op bij Eben-Haézer terwijl de Filistijnen
bij Afek gelegerd waren. 2 De Filistijnen gingen
over tot de aanval op Israël, het gevecht breidde
zich uit, en Israël werd door de Filistijnen ver-
slagen; omstreeks vierduizend man sneuvelden
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aan het front in het open veld. 3 Toen het volk
naar de legerplaats was teruggekeerd, vroegen
de oudsten van Israël: Waarom heeft Jahweh
ons vandaag door de Filistijnen laten verslaan?
Laat ons uit Sjilo de verbondsark van Jahweh
hierheen halen. Ze moet in ons midden komen
en ons uit de greep van onze vijanden verlossen!
4Daarom zond het volk een boodschap naar Sjilo,
en men bracht vandaar de verbondsark van Jah-
weh der heirscharen, die op de cherubs troont.
De beide zonen van Eli: Chofni en Pinechas,
kwamen mee met de verbondsark van God.
5 Toen nu de verbondsark van Jahweh de leg-
erplaats binnenkwam, begonnen alle Israëlieten
zo oorverdovend te juichen, dat de grond ervan
dreunde. 6 Ook de Filistijnen hoorden dat
gejuich, en vroegen: Wat moet dat oorverdovend
gejuich in het kamp der Hebreeën? Toen de
Filistijnen echter vernamen, dat de ark van
Jahweh in het kamp was gekomen, 7 werden ze
bevreesd; want ze meenden: Hun goden zijn in
de legerplaats gekomen. Ze riepen: Wee ons; zo
iets is nog nimmer gebeurd! 8 Wee ons; wie zal
ons uit de macht van die ontzagwekkende goden
verlossen? Dat zijn immers de goden, die in
de woestijn de Egyptenaren met allerlei plagen
hebben geslagen? 9Moed Filistijnen; weest man-
nen! Anders wordt ge de slaven van de Hebreën,
zoals zij het van u zijn geweest. Weert u in de
strijd als mannen! 10 Inderdaad hervatten de
Filistijnen het gevecht; Israël werd verslagen, en
allen sloegen op de vlucht naar hun tenten. Het
werd een verschrikkelijk bloedbad; van Israël
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vielen er dertig duizend man voetvolk. 11 Ook
de ark Gods werd buitgemaakt, en de beide
zonen van Eli: Chofni en Pinechas sneuvelden.
12 Een Benjamiet verliet ijlings het slagveld, en
met gescheurde klederen en met aarde op het
hoofd3 bereikte hij Sjilo nog diezelfde dag. 13 Bij
zijn aankomst zat Eli op de zetel opzij van de
poort in de richting van Mispa; want hij was
ongerust over de ark Gods. Toen de man in de
stad het nieuws kwam berichten, begon de hele
stad te jammeren. 14 Eli hoorde dat gejammer,
en vroeg: Wat betekent dat rumoer? Intussen
was de man ijlings naderbij gekomen, om de
tijding aan Eli mede te delen. 15 Eli nu was
een man van acht en negentig jaar; zijn ogen
stonden star, zodat hij niets kon zien. 16 De
man zei tot Eli: Ik ben vandaag van het slagveld
gekomen en van het front weggelopen. Hij
vroeg: Hoe is het gegaan, mijn zoon? 17 De
boodschapper antwoordde: Israël is voor de Fil-
istijnen gevlucht, en het volk heeft een gevoelige
nederlaag geleden; ook uw beide zonen, Chofni
en Pinechas, zijn gesneuveld, en de ark Gods is
buitgemaakt! 18 Zodra hij echter van de ark Gods
gewaagde, viel Eli van zijn zetel naast de poort
achterover. Hij brak zijn nek en stierf; want de
man was oud en zwaar. Veertig jaar had hij
Israël gericht. 19 Zijn schoondochter, de vrouw
van Pinechas, die zwanger was en elk ogenblik
bevallen kon, kromp ineen, toen zij de tijding
vernam, dat de ark van God was buitgemaakt,
en haar schoonvader en echtgenoot gestorven
waren; de weeën overvielen haar, en haar
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kind werd geboren. 20 Als ze nu ging sterven,
zeiden de vrouwen, die om haar heen stonden:
Wees maar niet ongerust; ge hebt het leven
geschonken aan een zoon. Maar ze antwoordde
niet, en schonk er zelfs geen aandacht aan.
21 Ze noemde het kind I-Kabod, dat wil zeggen:
“Verdwenen is de heerlijkheid uit Israël”; daarbij
doelend op de verovering van Gods ark en op
haar schoonvader en echtgenoot. 22 Daarom
zeide zij: Verdwenen is de heerlijkheid uit Israël,
omdat de ark van God is buitgemaakt.

5
1 Nadat de Filistijnen de ark van God hadden

buitgemaakt, brachten ze haar van Ében-Haézer
naar Asjdod. 2 De Filistijnen namen de ark van
God op, en plaatsten haar in de tempel van
Dagon, waar ze haar naast Dagon neerzetten.
3 Als nu de inwoners van Asjdod de volgende
morgen vroeg in de tempel van Dagon kwamen,
waarachtig, daar lag Dagon voorovergevallen op
de grond, vlak voor de ark van Jahweh! Ze
tilden Dagon overeind, en zetten hem weer op
zijn plaats. 4Maar toen ze een volgende morgen
opstonden, lag Dagon weer voorovergevallen op
de grond, vlak voor de ark van Jahweh; de
kop van Dagon en zijn beide handpalmen lagen
gebroken op de drempel, alleen zijn romp was
heel gebleven. 5 Daarom stappen in Asjdod ook
nu nog de priesters van Dagon en allen, die
de Dagontempel bezoeken, niet op de drempel
van Dagon, maar zij springen er overheen.
6 Bovendien drukte Jahweh’s hand zwaar op de
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inwoners van Asjdod; Hij teisterde hen en sloeg
hen, Asjdod en omgeving, met aambeien. 7 Toen
dus de bewoners van Asjdod bemerkten, hoe ze
er aan toe waren, zeiden ze: De ark van Israëls
God blijft niet bij ons; want zijn hand drukt
zwaar op ons en op onzen god Dagon. 8Ze riepen
dus al de Filistijnse tyrannen bij hen bijeen en
vroegen: Wat moeten we doen met de ark van
Israëls God? Zij antwoordden: Laat de ark van
Israëls God naar Gat verhuizen! Ze brachten
dus de ark van Israëls God over. 9 Maar nadat
ze haar hadden overgebracht, veroorzaakte de
hand van Jahweh een geweldige verwarring in
die stad; Hij sloeg de bewoners van die stad van
groot tot klein, en ook bij hen brak de kwaal
der aambeien uit. 10 Nu stuurden ze de ark van
God naar Ekron. Maar nauwelijks was de ark
van God te Ekron aangekomen, of de bewoners
van Ekron riepen: Nu schepen ze mij op met
de ark van Israëls God, om mij en mijn volk
te vermoorden. 11 Ze riepen dus alle Filistijnse
tyrannen bijeen en zeiden: Stuurt de ark van
Israëls God terug naar de plaats, waar ze thuis
hoort, opdat zij mij en mijn volk niet dode! Want
heel de stad stond doodsangst uit, zo pijnlijk
werd daar de hand van God gevoeld. 12 Zij, die
niet stierven, werden met aambeien geslagen; en
het hulpgeroep der stad steeg op ten hemel.

6
1 Nadat met dit al de ark van Jahweh zeven

maanden op Filistijnse bodem had vertoefd,
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2 riepen de Filistijnen de priesters en de waarzeg-
gers bijeen, en vroegen: Hoe moeten we doen
met de ark van Jahweh; zegt ons, hoe wij ze
naar haar plaats terug moeten sturen. 3 Zij
antwoordden: Stuurt gij de ark van Israëls
God terug, dan moogt gij haar niet zo maar
laten gaan, maar moet gij haar een zoenoffer
brengen. Dan zult gij genezen, en zal het u
duidelijk worden, waarom haar hand van u niet
week. 4 Ze zeiden nu: Wat voor een zoenoffer
moeten we haar brengen? Ze antwoordden:
Naar het aantal van de Filistijnse tyrannen:
vijf gouden aambeien en vijf gouden muizen,
want dezelfde plaag heeft allen getroffen, volk
zowel als tyrannen. 5 Gij moet dus afbeeldingen
maken van uw aambeien en afbeeldingen van
uw muizen, die het land verpesten; zo zult
ge hulde brengen aan Israëls God. Misschien
trekt Hij dan zijn hand van u terug, en van
uw goden en uw land. 6 Waarom zoudt ge u
blijven verzetten, evenals de Egyptenaren en
Farao dit hebben gedaan? Ze moesten hen toch
laten gaan, zodra Hij zijn spel met hen begon te
drijven. 7 Maakt dus een nieuwe wagen, haalt
twee zogende koeien, die nog geen juk gedragen
hebben, spant de koeien voor de wagen, en laat
haar jongen op stal. 8 Dan moet gij de ark van
Jahweh nemen en haar op dewagen zetten, en de
gouden voorwerpen, welke ge haar als zoenoffer
brengt, in een kistje naast haar neerleggen. Laat
de ark dan maar gaan, 9 en let op! Als zij de weg
naar haar eigen land inslaat, naar Bet-Sjémesj,
dan is zij het, die ons die vreselijke ramp heeft
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bezorgd; zo niet, dan weten we tenminste, dat
niet haar hand ons het leed heeft berokkend,
maar dat het ons bij toeval trof. 10 De mensen
deden aldus. Ze haalden twee zogende koeien
en spanden die voor de wagen, terwijl ze haar
jongen op stal hielden. 11 Ze laadden de ark
van Jahweh op de wagen, eveneens het kistje
met de gouden muizen en de afbeeldingen van
hun gezwellen. 12 De koeien liepen recht voor
zich uit in de richting van Bet-Sjémesj; al loeiend
liepen ze altijd rechtdoor, zonder naar rechts of
links af te wijken. De tyrannen der Filistijnen
bleven ze volgen tot aan het grondgebied van
Bet-Sjémesj. 13 De inwoners van Bet-Sjémesj
waren juist bezig met het binnenhalen van de
tarweoogst in de vallei. Toen ze opkeken en de
ark bemerkten, liepen ze haar verheugd tege-
moet. 14Op de akker van Jehosjóea, een inwoner
van Bet-Sjémesj aangekomen, bleef de wagen
stilstaan, en omdat zich daar een grote steen
bevond, hakte men de planken van de wagen aan
stukken en droeg de koeien als een brandoffer
aan Jahweh op. 15 Het waren de levieten, die de
ark van Jahweh en het bijbehorend kistje met
de gouden voorwerpen aflaadden en op de grote
steen plaatsten; en de bevolking van Bet-Sjémesj
bracht die dag brandoffers en slachtoffers aan
Jahweh. 16 Toen de vijf tyrannen der Filistijnen
het gezien hadden, keerden ze diezelfde dag naar
Ekron terug. 17Hier volgt een lijst van de gouden
aambeien, die de Filistijnen als zoenoffer aan
Jahweh hadden meegegeven: één van Asjdod,
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één van Gaza, één van Asjkelon, één van Gat en
één van Ekron. 18 Het getal der gouden muizen
beantwoordde aan dat der Filistijnse steden,
die aan de vijf tyrannen onderhorig waren,
vestingen zowel als boerendorpen. De getuige
ervan, de grote steen, waarop men de ark van
Jahweh neerliet, bevindt zich vandaag nog op de
akker van Jehosjóea, den Bet-Sjemiet. 19 Maar
de zonen van Jekonja hadden zich niet met de
inwoners van Bet-Sjémesj verheugd, toen zij de
ark van Jahweh aanschouwden. Daarom doodde
Hij van hen zeventig man, zodat de bevolking in
rouw was gedompeld, omdat Jahweh zulk een
vreselijke slag onder het volk had aangericht.
20 En de inwoners van Bet-Sjémesj zeiden: Wie
kan het bestaan voor Jahweh, dien heiligen God;
naar wien moet Hij nu heen? 21 Toen zonden
ze boden naar de bewoners van Kirjat-Jearim
met de uitnodiging: De Filistijnen hebben de ark
van Jahweh teruggebracht. Komt, en vervoert ze
naar u.

7
1 Toen kwamen de inwoners van Kirjat-Jearim

de ark van Jahweh halen; ze brachten haar in het
huis van Abinadab op de heuvel, en wijdden zijn
zoon Elazar, om de ark van Jahweh te bewaken.
2 Er verliep een geruime tijd, wel twintig jaar,
sinds de ark in Kirjat-Jearim een plaats had
gevonden. Toen nam heel het huis Israël zijn
toevlucht tot Jahweh. 3 En Samuël sprak tot heel
het huis Israël: Indien gij u met geheel uw hart
tot Jahweh wilt bekeren, moet gij de vreemde
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goden, de Báals en de Asjtarten uit uw midden
verwijderen, uw hart op Jahweh richten en Hem
alleen dienen; dan zal Hij u uit de macht der
Filistijnen bevrijden. 4 Inderdaad verwijderden
de Israëlieten de Báals en de Asjtarten, en
dienden Jahweh alleen. 5Nu sprak Samuël: Laat
heel Israël bijeenkomen in Mispa; dan zal ik
voor u tot Jahweh bidden. 6 Zo kwamen ze
bijeen in Mispa, schepten water en goten het
uit voor het aanschijn van Jahweh, vastten die
dag en beleden daar: Wij hebben tegen Jahweh
gezondigd! Zo richtte Samuël de Israëlieten
te Mispa. 7 Toen de Filistijnen hoorden, dat
de Israëlieten in Mispa bijeenwaren, trokken
de Filistijnse tyrannen tegen Israël op. De
Israëlieten vernamen het, en werden bevreesd
voor de Filistijnen. 8 En de Israëlieten zeiden
tot Samuël: Houd niet op, voor ons tot Jahweh
onzen God te bidden, dat Hij ons uit de macht
der Filistijnen bevrijde. 9 En Samuël nam een
leplammetje, en terwijl hij dat als een brandoffer
aan Jahweh opdroeg, bad hij voor Israël tot
Jahweh. En Jahweh verhoorde hem. 10 Nog
was Samuël bezig, het brandoffer op te dragen,
toen de Filistijnen Israël begonnen aan te vallen.
Maar Jahweh liet die dag tegen de Filistijnen
zijn donder kraken, en bracht ze in verwarring,
zodat ze door Israël werden verslagen. 11 De
krijgslieden van Israël zetten uit Mispa de Fil-
istijnen achterna, en hakten tot onder Bet-Kar
op hen in. 12 Toen nam Samuël een steen,
plaatste die halverwege tussen Mispa en Sjen,
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noemden hem: Ében-Haézer, en sprak: “Tot
hier toe heeft Jahweh ons geholpen.” 13 Zo
werden de Filistijnen vernederd en waagden
het niet meer, het gebied van Israël binnen te
vallen. En zolang Samuël leefde, bleef de hand
van Jahweh op de Filistijnen drukken. 14 Ook
de steden, die de Filistijnen op Israël veroverd
hadden, kwamen aan Israël terug; zowel Ekron
als Gat met hun omgeving bevrijdde Israël uit
de macht der Filistijnen. Ook tussen Israël en
de Amorieten bleef het vrede. 15 Samuël richtte
Israël zolang hij leefde. 16 Elk jaar maakte hij
een rondreis over Betel en Gilgal en Mispa, en
op al die plaatsen sprak hij recht over Israël.
17 Dan keerde hij weer naar Rama terug, want
daar stond zijn huis. Daar richtte hij Israël, en
bouwde er een altaar voor Jahweh.

8
1 Toen Samuël oud begon te worden, stelde hij

zijn zonen als rechters over Israël aan. 2 Zijn
oudste zoon heette Joël, de tweede Abija; zij
spraken recht te Beër-Sjéba. 3 Zij volgden
echter zijn voorbeeld niet, maar waren op eigen
voordeel uit, namen steekpenningen aan en
verkrachtten het recht. 4 Daarom kwamen al
de oudsten van Israël bijeen, begaven zich naar
Samuël te Rama, 5 en zeiden tot hem: Gij zijt oud
geworden, en uw zonen volgen uw voorbeeld
niet. Geef ons liever een koning, om ons te
regeren, zoals ook alle andere volken hebben.
6Maar het voorstel, dat ze gedaan hadden: “Geef
ons een koning, om ons te regeren”, was in
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de ogen van Samuël een misdaad. Hij bad tot
Jahweh, 7 en Jahweh sprak tot Samuël: Wees
het volk terwille in alles wat ze u voorstellen.
Want niet u hebben ze verworpen, maar Mij; Mij
willen ze niet meer als Koning over zich hebben.
8 Juist zoals ze met Mij hebben gedaan van de
dag af, dat Ik hen opvoerde uit Egypte tot heden
toe, door Mij te verlaten en vreemde goden te
dienen, zo doen ze ook nu met u. 9 Welnu,
geef ze hun zin; alleen moet ge ze uitdrukkelijk
waarschuwen, en hun het recht van den koning
voorhouden, die over hen regeren zal. 10 Samuël
bracht aan het volk, dat hem een koning had
gevraagd, alles over wat Jahweh gezegd had.
11 Hij sprak tot hen: Aldus is het recht van
den koning, die over u gaat heersen. Over
uw zonen mag hij beschikken, om ze bij zijn
wagens en ruiterij onder te brengen, en ze vóór
zijn wagen te laten lopen; 12 om ze in zijn
dienst te stellen als hoofdman van duizend en
vijftig; om zijn akker om te ploegen, zijn oogst
binnen te halen en zijn oorlogs- en wapentuig
te vervaardigen. 13 Over uw dochters mag hij
beschikken als zalvenmengsters, keukenmeisjes
en kooksters. 14 Van uw akkers, uw wijngaarden
en olijftuinen mag hij de beste in beslag nemen,
om die weg te schenken aan zijn dienaars. 15Van
uw zaailanden en uw wijngaarden mag hij het
tiende heffen, om het aan zijn hovelingen en
ambtenaren te geven. 16Uw slaven en slavinnen,
uw beste runderen en ezels mag hij opeisen, om
die voor zijn eigen werk te gebruiken. 17 Van
uw schapen mag hij het tiende heffen; en zelf
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zult gij zijn slaven zijn. 18 En mocht gij in de
toekomst u beklagen over den koning, dien ge u
verkozen hebt, dan zal Jahweh u niet verhoren.
19 Maar het volk wilde niet luisteren naar de
waarschuwing van Samuël, en zeide: Toch moet
er een koning over ons zijn! 20 We willen gelijk
zijn aan alle andere volken; onze koning moet
ons besturen, aan onze spits voor ons uitrukken
en onze oorlogen voeren. 21 Toen Samuël al de
eisen van het volk had gehoord, bracht hij ze aan
Jahweh over. 22 En Jahweh sprak tot Samuël:
Geef ze hun zin, en stel een koning over hen aan.
Nu sprak Samuël tot de Israëlieten: Gaat allen
terug naar uw stad!

9
1Nuwas er onder de Benjamieten eenman, die

Kisj heette; hij was een zoon van Abiël, den zoon
van Seror, zoon van Bekorat, zoon van Afiach;
hij was een Benjamiet, en een welvarend man.
2Deze had een zoon, Saul genaamd, jong en flink.
Niemand van de Israëlieten was zo flink als hij;
met kop en schouder stak hij boven heel het volk
uit. 3 Eens werden de ezelinnen van Kisj, den
vader van Saul, vermist. Kisj zeide dus tot zijn
zoon Saul: Neem een van de knechten met u
mee, en vooruit, ga de ezelinnen zoeken. 4 Ze
doorkruisten het Efraïmgebergte en vervolgens
de landstreek Sjalisja, zonder iets te vinden.
Daarna zwierven ze door de landstreek Sjaälim,
maar ook daar waren ze niet. Ook zochten
ze het land van Benjamin af, maar ze vonden
niets. 5 Toen ze eindelijk in de landstreek Soef
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waren gekomen, zei Saul tot zijn knecht, die hem
begeleidde: Laat ons maar teruggaan; anders
maakt mijn vader zich nog meer bezorgd over
ons, dan over de ezelinnen. 6 Hij antwoordde
hem: Daar in die stad woont een man Gods,
die hoog in aanzien staat; want alles wat hij
zegt komt haarfijn uit. Laat ons daarheen gaan;
misschien kan hij ons inlichten omtrent de weg,
die we hebben te gaan. 7 Saul zei tot den knecht:
Wat kunnen we den man dan aanbieden, als we
er heen gaan? Het brood in onze zakken is op,
en we hebben geen geld; wat kunnen we den
godsman dan aanbieden? 8De knecht hernam en
zei tot Saul: Wel, ik heb nog een kwart zilveren
sikkel, die ik den godsman zou kunnen aan-
bieden; dan zal hij ons wel inlichtingen geven
over onze reis. 9 (Vroeger zei men namelijk
in Israël, als men God ging bevragen: “Kom,
laat ons naar den ziener gaan”; want de profeet
van vandaag werd vroeger ziener genoemd.)
10 (a) Toen zei Saul tot den knecht: Uw voorstel
is goed; kom, laat ons naar den ziener gaan.
Ze gingen dus naar de stad waar de godsman
woonde. 11 Terwijl ze de helling naar de stad
beklommen, kwamen ze meisjes tegen, die water
gingen putten. Ze vroegen haar: Is de ziener
thuis? 12 Ze antwoordden hun: Ja, de ziener is
juist vóór u in de stad aangekomen; want er is
vandaag op de hoogte een offer voor het volk.
13 Als gij nu naar de stad gaat, kunt gij hem nog
treffen, voordat hij de hoogte beklimt om te eten.
Want het volk kan niet beginnen, voordat hij
komt; hij moet immers het offer zegenen, dan



1 Samuel 9:14 xxii 1 Samuel 9:22

pas kunnen de gasten eten. Gaat dus naar boven,
dan zult gij hem nog juist kunnen treffen. 14 Ze
gingen dus naar de stad. Juist toen ze de poort
binnenkwamen, liep Samuël hun tegemoet, daar
hij naar buiten ging, om zich naar de hoogte te
begeven. 15Nu had Jahweh daags voor de komst
van Saul aan Samuël geopenbaard: 16 Morgen
om deze tijd zal Ik een man sturen uit het
gebied van Benjamin; dien moet ge zalven tot
vorst over mijn volk Israël. Hij zal mijn volk
verlossen uit de macht der Filistijnen. Want Ik
heb op mijn volk neergezien, daar zijn geroep
tot Mij is doorgedrongen. 17Toen nu Samuël Saul
bemerkte, zeide Jahweh tot hem: Dat is de man,
van wien Ik u gesproken heb; hij zal heersen
over mijn volk. 18 Intussen was Saul onder de
poort op Samuël toegetreden. Hij vroeg: Wees
zo goed, en vertel me, waar het huis van den
ziener staat. 19 Samuël gaf Saul ten antwoord:
Ik zelf ben de ziener. Ga voor mij uit naar de
hoogte, en eet vandaag bij mij; morgen zal ik u
uitgeleide doen, en u alles vertellen, wat u op het
hart ligt. 20 Wat die ezelinnen betreft, die ge nu
sinds drie dagen mist, heb daar geen zorg over;
want ze zijn teruggevonden. Maar aan wien zal
ten deel vallen, wat heel Israël zich wenst? Aan
wien anders dan aan u en aan uw gehele familie?
21 Saul antwoordde en sprak: Ik ben toch maar
een Benjamiet, uit de kleinste stam van Israël,
en mijn geslacht is het onbeduidendste onder
alle geslachten van de stam Benjamin. Waarom
zegt ge mij dan zo iets? 22 Nu nam Samuël Saul
en zijn knecht met zich mee, en bracht ze naar
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een kamer, waar hij hun een plaats gaf aan het
hoofd van de ongeveer dertig genodigden. 23 En
tot den kok zei Samuël: Dien het gerecht op, dat
ik u gegeven heb, en dat ik u verzocht, apart te
houden. 24 De kok diende dus de schenkel op
met wat daarbij hoort, en zette die voor Saul
neer. Samuël zeide: Eet wat u wordt voorgezet;
want het werd voor u bestemd, toen ik het volk
voor dit feest bijeenriep. Zo at Saul die dag bij
Samuël; 25daarna daalden zij van de hoogte naar
de stad af. Men spreidde voor Saul een bed op
het terras, 26 en hij ging slapen. Zodra de morgen
was aangebroken, riep Samuël tot Saul, die op
het terras was: Sta op, dan kan ik u uitgeleide
doen. Saul stond dus op, en ging vergezeld van
Samuël naar buiten. 27 Toen ze tot het einde der
stad waren afgedaald, sprak Samuël tot Saul: Zeg
tegen den knecht, dat hij ons vooruit moet lopen.
Blijf zelf een ogenblik stil staan, dan zal ik u Gods
woord verkondigen.

10
1 Toen nam Samuël een pul met olie, goot die

leeg over zijn hoofd, omhelsde hem en sprak:
Hiermede heeft Jahweh u gezalfd tot leider van
zijn volk Israël. Gij zijt het, die het volk van
Jahweh moet beschermen en het bevrijden uit
de macht van zijn vijandige buren. En dit is het
teken. dat Jahweh u tot leider van zijn erfdeel
gezalfd heeft: 2 Als ge zo aanstonds van mij
zijt vertrokken, zult ge tegen de middag dicht
bij het graf van Rachel op het grondgebied van
Benjamin twee mannen ontmoeten. Zij zullen u
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zeggen: De ezelinnen, die ge waart gaan zoeken,
zijn terecht; uw. vader heeft dat geval van
de ezelinnen al vergeten, maar hij maakt zich
ongerust over u en vraagt zich af: Wat kan ik
voor mijn zoon doen? 3 Als ge vandaar verder
trekt en de eik van Debora bereikt, zullen u
daar drie mannen tegemoet komen, die opgaan
naar God te Betel: de een met drie lammeren,
de ander met drie ronde broden en de derde
met een zak wijn. 4 Ze zullen u groeten en u
twee broden aanbieden, die gij van hen moet
aannemen. 5 Daarna moet ge naar Giba van
God gaan, waar de stadhouder der Filistijnen
woont; zodra ge de stad binnenkomt, zult ge een
troep profeten ontmoeten, die met harpen en
tamboerijnen, met fluiten en citers voorop, van
de hoogte afkomen en aan het profeteren zijn.
6Dan zal de geest van Jahweh zich van u meester
maken, zodat ge met hen gaat profeteren en een
ander mens wordt. 7 Wanneer nu deze tekenen
zijn uitgekomen, kunt ge voorlopig doen, wat
u het beste lijkt; want God is met u. 8 Daarna
moet ge mij voorgaan naar Gilgal, waar ik naar
u toe zal komen, om brandoffers op te dragen
en vredeoffers te brengen. Zeven dagen lang
moet ge mijn komst afwachten; dan zal ik u
mededelen, wat ge moet doen. 9 Zodra hij zich
had omgekeerd en van Samuël was heengegaan,
maakte God van hem een ander mens, en kwa-
men al die tekenen nog diezelfde dag uit. 10 En
toen hij verder naar Giba ging, kwam hem een
groep profeten tegemoet. Nu maakte de geest
Gods zich van hem meester, en hij begon in hun
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kring te profeteren. 11 En allen, die hem van
vroeger kenden en zagen, dat hij zowaar met
de profeten meedeed, vroegen elkander: Wat is
er nu met den zoon van Kisj gebeurd? Behoort
ook Saul bij de profeten? 12 Maar een van hen
gaf ten antwoord: Maar wat betekent hun vader
dan wel? Daarom werd het een spreekwoord:
“Behoort ook Saul bij de profeten.” 13 Toen
hij opgehouden had met profeteren, en in Giba
was teruggekomen, 14 vroeg de oom van Saul
aan hem en zijn knecht: Waar zijt gij geweest?
Hij antwoordde: De ezelinnen zoeken; en toen
we zagen, dat ze nergens te vinden waren,
zijn we naar Samuël gegaan. 15 De oom van
Saul hernam: Vertel me eens, wat Samuël u
gezegd heeft. 16 Saul gaf zijn oom ten antwo-
ord: Hij heeft ons verzekerd, dat de ezelinnen
terecht waren. Maar de geschiedenis van het
koningschap, waarover Samuël gesproken had,
vertelde hij hem niet. 17 Nu riep Samuël het
volk bijeen naar Jahweh in Mispa, 18 en hij sprak
tot de Israëlieten: Zo spreekt Jahweh, Israëls
God! Ik heb Israël uit Egypte geleid, en u bevrijd
uit de macht van de Egyptenaren en van alle
koninkrijken, die u verdrukten. 19 Maar gij hebt
heden den God miskend, die u verloste van al
uw plagen en rampen; want gij hebt geroepen:
Neen, stel een koning over ons aan! Het zij
zo; treedt volgens uw stammen en families voor
het aanschijn van Jahweh. 20 Eerst liet Samuël
dus alle Israëlietische stammen aantreden; en
aangewezen werd de stam Benjamin. 21 Daarna
liet hij de families van de stam Benjamin aantre-
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den; en aangewezen werd de familie Matri.
Tenslotte de familie Matri, man voor man; en
aangewezen werd Saul, de zoon van Kisj. Men
ging hem zoeken, maar hij was nergens te
vinden. 22 Daarom raadpleegde men Jahweh
andermaal: Is de man wel hierheen gekomen?
En Jahweh antwoordde: Hij zit verborgen bij de
legertros. 23 Ze haalden hem er vlug vandaan.
En toen ze hem in het midden van het volk
hadden geplaatst, en hij met kop en schouder
boven al het volk uitstak, 24 sprak Samuël tot
geheel het volk: Ziet gij niet, wien Jahweh heeft
uitverkoren; hij heeft zijns gelijke niet onder heel
het volk! En heel het volk begon te juichen en
te roepen: Leve de koning! 25 En nadat Samuël
voor het volk het koningsrecht had uiteengezet
en het in een boek had opgeschreven, dat hij
voor Jahweh neerlegde, liet hij het volk naar
zijn woonplaatsen terugkeren. 26 Ook Saul ging
huiswaarts naar Giba. En de dapperen, die Jah-
weh daartoe had aangezet, sloten zich bij hem
aan. 27 Maar de Belialskinderen meenden: Hoe
zou die ons kunnen bevrijden? En omdat ze hem
minachtten, brachten ze hem geen geschenken.

11
1Ongeveer een maand later trok de Ammoniet

Nachasj op, en sloeg het beleg voor Jabesj van
Gilad. De bewoners van Jabesj stelden nu aan
Nachasj voor: Sluit met ons een verdrag, dan
zullen wij ons aan u onderwerpen. 2 Maar
Nachasj de Ammoniet liet hun zeggen: Ik wil
met u een verdrag sluiten op voorwaarde, dat



1 Samuel 11:3 xxvii 1 Samuel 11:11

ieder van u het rechteroog wordt uitgestoken;
die schande wil ik heel Israël aandoen! 3 Toen
antwoordden hem de oudsten van Jabesj: Geef
ons zeven dagen de tijd, dat we boden kunnen
sturen naar alle streken van het land Israël. Is
er niemand, die ons helpen wil, dan geven we
ons aan u over. 4 Zo kwamen de boden in
Giba van Saul. En toen zij voor het volk de
toestand uiteengezet hadden, begon heel het volk
luide te wenen. 5 Juist kwam Saul van de akker
achter het vee aanlopen. Hij vroeg: Wat scheelt
het volk, dat ze zo schreien? En men vertelde
hem het verhaal van de bewoners van Jabesj.
6 Nauwelijks had Saul dat verhaal vernomen,
of hij werd door de geest Gods overmeesterd.
7 Ziedend van woede haalde hij een koppel
runderen, hakte ze in stukken en liet ze door
boden in heel Israël rondbrengen met het bevel:
Wie Saul en Samuël niet volgt, met zijn vee zal
het zó gaan! En de vrees van Jahweh overviel
het volk, en als éénman trokken ze uit. 8Toen hij
ze in Bézek monsterde, bleken er driehonderd-
duizend Israëlieten en dertigduizend Judeërs te
zijn. 9 Aan de boden, die gestuurd waren, gaf
hij de boodschap mee: Dit moet gij de bevolking
van Jabesj van Gilad zeggen: Morgen, als de zon
op haar heetst is, komt er hulp voor u. En toen
de boden thuiskwamen en de boodschap aan
de bewoners van Jabesj overbrachten, waren ze
zeer verheugd. 10 En de bewoners van Jabesj
lieten Nachasj weten: Morgen geven we ons
over, en kunt ge met ons doen wat ge wilt. 11 De
volgende morgen verdeelde Saul het leger in drie
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groepen. Nog tijdens de morgenwake drongen
ze in de legerplaats binnen, en sloegen op de
Ammonieten in tot op het heetst van de dag. Zij,
die gespaard bleven, werden zo uiteengejaagd,
dat er geen twee bij elkander bleven. 12Nu vroeg
het volk aan Samuël: Wie durfde zeggen: Zou
Saul onze koning zijn? Lever die mannen uit;
we willen ze doden! 13 Maar Saul antwoordde:
Vandaag zal niemand sterven; want heden heeft
Jahweh in Israël verlossing bewerkt. 14 En
Samuël sprak tot het volk: Komt, laat ons naar
Gilgal gaan en daar het koningschap inwijden.
15 Zo ging heel het volk naar Gilgal, en stelden
daar in Gilgal voor het aanschijn van Jahweh
Saul tot koning aan. Men bracht daar dankoffers
aan Jahweh, en Saul en alle Israëlieten waren er
zeer vrolijk.

12
1 Toen sprak Samuël tot geheel Israël: Ik heb

voldaan aan al de wensen, die gij mij kenbaar
hebt gemaakt, en een koning over u aangesteld.
2 Dus staat voortaan de koning aan uw hoofd.
Want ik ben oud en grijs geworden, en wat mijn
zonen aangaat: gij kent ze! Van mijn jeugd af
tot op de dag van heden heb ik aan uw hoofd
gestaan. 3 Hier sta ik nu! Legt voor Jahweh en
voor zijn gezalfde getuigenis over mij af! Wiens
rund heb ik genomen of wiens ezel ontvreemd;
wien heb ik afgezet of verongelijkt; van wien
heb ik geschenken aangenomen, al was het een
paar sandalen? Zegt het mij, dan kan ik mij
verantwoorden. 4Maar zij riepen: Néén, ge hebt
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ons niet afgezet of verongelijkt, en van niemand
hebt ge wat dan ook aangenomen. 5 Toen sprak
hij tot hen: Is Jahweh uw getuige, en is heden
zijn gezalfde getuige, dat gij niets in mijn bezit
hebt aangetroffen? En zij antwoordden: Ja!
6 Nu ging Samuël voort tot het volk: Getuige
is dus Jahweh, die Moses en Aäron heeft ver-
wekt en uw voorvaderen uit Egypteland heeft
gevoerd! 7 Welnu dan, treedt aan; dan zal ik
ten overstaan van Jahweh uw rechter zijn, en
u alle weldaden voorhouden, die Hij aan u en
uw vaderen heeft bewezen. 8 Toen Jakob in
Egypte gekomen was en uw vaderen tot Jahweh
smeekten, zond Hij Moses en Aäron, die uw
vaderen uit Egypte bevrijdden en in dit land
deden wonen. 9 Maar omdat zij Jahweh, hun
God, vergaten, gaf Hij hen prijs aan Sisera, den
legeroverste van Chasor, aan de Filistijnen en
aan den koning van Moab, die hen aanvielen.
10 Toen baden zij tot Jahweh en bekenden: Wij
hebben gezondigd, door Jahweh te verlaten en
de Báals en Asjtarten te dienen; bevrijd ons toch
uit de macht van onze vijanden, en U zullen wij
dienen. 11 En Jahweh zond Jeroebbáal, Abdon,
Jefte en Samuël, en bevrijdde u uit de macht
van uw vijandige naburen, zodat gij onbezorgd
kondt leven. 12 Maar nu gij bemerkt hebt, dat
Nachasj, de Ammonietenkoning, op u afkwam,
nu hebt gij, ofschoon Jahweh uw God uw Koning
is, tot mij geroepen: Néén, een koning moet
over ons heersen! 13 Daar staat dan de koning,
dien gij gekozen en om wien gij gevraagd hebt.
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Jahweh hééft u een koning gegeven! 14 Welnu,
als gij Jahweh vreest en Hem dient, als gij luistert
naar zijn stem en u niet verzet tegen Jahweh’s
geboden, als gij zelf zowel als de koning, die
over u heerst, Jahweh, uw God, blijft volgen,
dan zult gij leven; 15 maar als gij niet luistert
naar de stem van Jahweh, als gij u verzet tegen
zijn geboden, dan zal de hand van Jahweh op u
en uw koning neerkomen tot uw eigen verderf!
16 Blijft nu nog staan, en let op het grote wonder,
dat Jahweh voor uw ogen gaat doen. 17 Want
ofschoon wij midden in de tarweoogst zijn, zal
Jahweh het op mijn gebed laten donderen en
regenen. Erkent dan, hoe zwaar gij misdaan
hebt in de ogen van Jahweh, door een koning
te verlangen. 18 En Samuël bad tot Jahweh, en
Jahweh liet het die dag donderen en regenen,
19 zodat heel het volk diep bevreesd werd voor
Jahweh en Samuël, en aan Samuël vroeg: Bid
voor uw dienaren tot Jahweh, uw God, opdat we
niet sterven; want bij al onze zonden hebben we
nog deze misdaad gevoegd, dat we een koning
hebben verlangd. 20 Toen sprak Samuël tot het
volk: Weest niet bevreesd! Zeker, gij hebt al
dit kwaad bedreven; maar vervreemdt u thans
niet langer van Jahweh. Blijft Jahweh dienen
met geheel uw hart, 21 zonder af te wijken
naar die nietswaardigheden, die, juist omdat ze
niets waard zijn, niet kunnen helpen en redden.
22 Neen, Jahweh zal zijn volk niet verwerpen
terwille van zijn machtige Naam; want Jahweh
heeft u tot zijn volk willen maken! 23 En ik, ik
denk er niet aan, om tegen Jahweh te zondigen,
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door niet meer voor u te bidden of u de goede
en rechte weg te wijzen. 24Vreest dus Jahweh en
dient Hem oprecht met heel uw hart; ziet, wat
grote dingen Hij aan u heeft gedaan. 25 Maar
zo gij in de boosheid volhardt, dan gaat gij ten
onder, gij zowel als uw koning!

13
1 Saul was 1 jaar oud, toen hij koning werd,

en… jaar regeerde hij over Israël. 2 Saul koos
drieduizend Israëlieten uit, van wie er twee-
duizend bij hem in Mikmas en het gebergte van
Betel bleven, en duizend bij Jonatan in Giba
van Benjamin; de rest van het volk stuurde hij
naar zijn woonplaatsen terug. 3 Daar Jonatan
den Filistijnsen stadhouder in Giba doodde, ver-
namen de Filistijnen, dat de Hebreën waren
afgevallen en dat Saul over heel het land de
krijgstrompet had doen blazen. 4 Maar ook
heel Israël hoorde, dat Saul den Filistijnsen
stadhouder gedood had, en dat Israël zich de
haat van de Filistijnen op de hals had gehaald;
waarop het volk zich achter Saul en Jonatan in
Gilgal schaarde. 5 Ook de Filistijnen verenig-
den zich tot de aanval op Israël; ze hadden
drieduizend wagens, zesduizend ruiters, en een
voetvolk zo talrijk als het zand aan het strand
van de zee. Ze trokken uit, en sloegen hun kamp
op bij Mikmas, ten oosten van Bet-Awen. 6 De
Israëlieten begrepen, dat het er slecht voor hen
uitzag, en dat het volk het zwaar te verduren zou
krijgen. Ze kropen weg in grotten, spelonken,
rotsspleten, ravijnen en putten, 7 of trokken de
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Jordaan-wedden over naar de landstreek Gad en
Gilad. Saul bevond zich nog in Gilgal, ofschoon
heel het volk uit angst van hem wegliep. 8 Hij
wachtte zeven dagen, volgens de termijn, die
Samuël had gesteld. Maar toen Samuël niet
in Gilgal kwam en het volk van hem wegliep,
9 beval Saul: Breng mij het brandoffer en de
vredeoffers. En zelf droeg hij het brandoffer
op. 10 Juist had hij het offer opgedragen, of daar
kwam Samuël aan. Saul ging hem tegemoet,
om hem te begroeten. 11 Maar Samuël vroeg:
Wat hebt ge gedaan? Saul antwoordde: Wel,
ik bemerkte, dat het volk van mij wegliep. En
daar gij niet op de afgesproken tijd kwaamt, en
de Filistijnen zich naar Mikmas samentrokken,
12 dacht ik: Nu komen de Filistijnen op mij af
naar Gilgal, nog eer ik Jahweh gunstig gestemd
heb. Dus hakte ik de knoop maar door, en
droeg zelf het offer op. 13 Nu sprak Samuël
tot Saul: Ge hebt dwaas gehandeld! Zo ge het
bevel hadt volbracht, dat Jahweh, uw God, u had
gegeven, dan had Jahweh thans uw koningschap
over Israël voor altijd bevestigd. 14 Maar nu zal
uw koningschap geen stand houden. Jahweh zal
Zich iemand naar zijn hart zoeken en hem tot
vorst over zijn volk aanstellen, omdat ge niet
onderhouden hebt, wat Jahweh u had bevolen.
En Samuël stond op, vertrok uit Gilgal, en
ging zijns weegs. 15 Wat er van het volk was
overgebleven, volgde Saul ten strijde. Toen zij te
Giba van Benjamin waren gekomen, monsterde
Saul het volk, dat zich bij hem bevond; het
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waren ongeveer zeshonderd man. 16 Zo stonden
dus Saul met zijn zoon Jonatan en het volk,
dat zich bij hen bevond, te Giba van Benjamin,
terwijl de Filistijnen bij Mikmas waren gelegerd.
17 Intussen verlieten drie plunderende benden
het kamp der Filistijnen. De ene trok in de
richting van Ofra, naar het land Sjoeal; 18 de
tweede in de richting van Bet-Choron; en de
derde naar het grensgebied, dat over het Hyena-
dal op de steppe uitziet. 19 Nu was er in heel
het land Israël geen smid te vinden; want de
Filistijnen hadden gezegd: De Hebreën moeten
geen zwaarden of speren kunnen vervaardigen.
20 Dus moest heel Israël zich tot de Filistijnen
wenden, als men een ploeg, een houweel, een
bijl of een sikkel te slijpen had. 21 En voor
het scherpen van ploeg of houweel vroegen de
Filistijnen een derde sikkel, en even zoveel voor
het slijpen van bijlen of sikkels. 22 Zo kwam het,
dat in de veldslag bij Mikmas niemand van het
volk, dat bij Saul en Jonatan was, een zwaard of
een lans bezat; alleen Saul en zijn zoon Jonatan
waren ermee gewapend. 23 Een wachtpost der
Filistijnen hield ook de bergpas van Mikmas
bezet.

14
1 Op zekere dag zei Jonatan, de zoon van Saul,

tot zijn wapendrager: Laat ons oversteken naar
de Filistijnenpost daar aan de overkant! Hij had
er echter niets van aan zijn vader verteld. 2 Saul
bevond zich toen aan de rand van Giba onder
de granaatappelboom op de dorsvloer. Zijn
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gevolg bestond uit ongeveer zeshonderd man;
3 en Achija, de zoon van Achitoeb, die de broer
was van I-Kabod, den zoon van Pinechas, zoon
van Eli, den priester van Jahweh in Sjilo, droeg
de efod. Ook het volk wist niet, dat Jonatan
was heengegaan. 4 Tussen de passen, waarlangs
Jonatan een doortocht zocht naar de Filistijnen-
post, bevond zich aan weerszijden een rotspunt;
de een heette Boses, de andere Senne; 5 de ene
rotspunt stond noordelijk tegenover Mikmas, de
andere zuidelijk tegenover Géba. 6 Jonatan zeide
dus tot zijn wapendrager: Laat ons oversteken
naar de post van die onbesnedenen. Misschien
wil Jahweh voor ons ingrijpen; want het maakt
voor Jahweh geen verschil, of Hij met een groot
of met een klein aantal de zege verleent. 7 De
wapendrager antwoordde hem: Doe wat uw hart
u ingeeft; ik sta tot uw beschikking, en ik doe
wat gij wilt. 8 Jonatan sprak af: Welnu, als we
naar die mannen oversteken, moeten we ons aan
hen laten zien. 9 Roepen ze ons toe: “Halt, totdat
we bij u zijn, dan blijven we beneden staan en
klimmen niet naar hen op”. 10 Maar roepen
ze: “Kom op!” dan gaan we naar boven; want
dat is voor ons het teken, dat Jahweh ze aan
ons heeft overgeleverd. 11 Toen beiden zich nu
aan de Filistijnse wachtpost vertoonden, riepen
de Filistijnen: Kijk eens, er komen Hebreën uit
de holen gekropen, waarin ze zich verborgen
hadden! 12 En de mannen van de wachtpost
daagden Jonatan en zijn wapendrager uit met
de kreet: Kom op! dan zullen we jullie eens
laten zien! Nu sprak Jonatan tot zijn wapen-
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drager: Volg me; want Jahweh heeft ze aan Israël
overgeleverd. 13 Gevolgd door zijn wapendrager
kroop hij op handen en voeten naar boven. En
waar Jonatan verscheen, vielen de Filistijnen
neer, en achter hem gaf zijn wapendrager hun
de genadeslag. 14 Deze eerste nederlaag, die
Jonatan met zijn wapendrager hun toebracht,
kostte hun ongeveer twintig man op een terrein
van een halve morgen land. 15 Maar de schrik
sloeg ook over op het kamp en het veld. Al het
volk, met de wachtposten en roversbenden werd
bang; zelfs de aarde beefde, en er ontstond een
vreselijke paniek. 16 Toen de schildwachten van
Saul in Giba van Benjamin bemerkten, dat de
menigte ontsteld in alle richtingen rende, 17 gaf
Saul aan zijn gevolg het bevel: Onderzoekt eens,
wie ons verlaten heeft. En bij het onderzoek
bleek, dat Jonatan en zijn wapendrager er niet
waren. 18 Toen zei Saul tot Achija: Breng de
ark van God hierheen. Want de ark van God
was weer in het bezit van Israël. 19Maar terwijl
Saul met den priester sprak, werd het rumoer in
het kamp der Filistijnen hoe langer hoe erger.
Daarom zei Saul tot den priester: Laat maar!
20 En met al het volk dat bij hem was, stortte
hij als één man zich in het gevecht. Maar zie,
reeds sloeg daar de een op den ander in, en was
er een geweldige verwarring ontstaan. 21 Nu
liepen ook de Hebreën over, die het vroeger
met de Filistijnen gehouden hadden en met hen
te velde waren getrokken, en kozen de partij
van Israël, dat Saul en Jonatan volgde. 22 Ook
de Israëlieten, die zich in het Efraïmgebergte
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schuil hadden gehouden, sloten zich allen in
het gevecht bij hen aan, zodra ze vernamen,
dat de Filistijnen op de vlucht waren geslagen.
23 Zo werd Israël die dag door Jahweh bevrijd.
Het gevecht strekte zich uit tot over Bet-wen,
24 en het volk, dat zich aan de zijde van Saul
schaarde, groeide aan tot ongeveer tienduizend
man. Maar terwijl de strijd zich over heel het
Efraïmgebergte verspreidde, beging Saul die
dag een grote dwaasheid. Want Saul liet het
volk zweren: Gevloekt de man, die iets durft
eten voor vanavond, eer ik mij op mijn vijanden
gewroken heb. Iedereen onthield zich dan ook
van voedsel over het hele land. 25 Men kwam
echter in een bos, waar de honing zo maar op
de grond lag. 26 Toen het volk bij de raten
kwam, was de zwerm eruit verdwenen. Toch
was er niemand, die de hand naar zijn mond
bracht; zoveel ontzag had het volk voor de eed.
27 Jonatan echter, die niet gehoord had, dat zijn
vader het volk een eed had doen zweren, stak
de punt van de stok, die hij in zijn hand had,
omlaag, doopte die in de honingraat en bracht
de hand naar zijn mond. Zijn ogen begonnen
ervan te schitteren. 28 Maar iemand uit het volk
sprak hem aan, en zeide: Uw vader heeft het
volk deze plechtige eed laten zweren: “Gevloekt
de man, die vandaag iets eet!” Daar echter het
volk uitgeput was, 29 gaf Jonatan ten antwoord:
Dan heeft mijn vader het land in het ongeluk
gestort! Zie maar eens, hoe mijn ogen schitteren,
nu ik een beetje van die honing geproefd heb!
30Hoeveel groter zou de nederlaag der Filistijnen
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geweest zijn, als het volk vandaag genoeg had
gegeten van de buit, die het op zijn vijanden
heeft behaald. 31 Die dag ve rsloeg het volk de
Filistijnen van Mikm as tot Ajjalon. Maar toen
was het ook zo uitgeput, 32 dat het zich op de buit
stortte, schapen, runderen en kalveren nam, ze
zo maar op de grond slachtte, en ze met bloed
en al opat. 33 Toen men aan Saul berichtte, dat
het volk tegen Jahweh zondigde, door ze met
bloed en al te eten, sprak hij tot hen, die het
hem kwamen vertellen: Rol ogenblikkelijk een
grote steen hier naar toe. 34 En Saul ging voort:
Verspreidt u onder het volk en zegt hun: Laat
iedereen zijn rund of schaap bij mij brengen
en hierop slachten; dan kunt gij eten en hoeft
gij niet tegen Jahweh te zondigen, door ze met
bloed en al te eten. Toen bracht iedereen van
het volk, wat hij bemachtigd had, daar naar
toe, en slachtte het daar. 35 En Saul bouwde
een altaar voor Jahweh; dit was het eerste
altaar, dat hij voor Jahweh bouwde. 36 Toen
sprak Saul: Laat ons vannacht de Filistijnen
achtervolgen en ze uitplunderen tot de morgen
aanlicht, zonder iemand van hen te sparen. Men
antwoordde: Doe wat u goeddunkt! Maar de
priester zeide: We moeten ons eerst hier tot
God wenden. 37 Saul vroeg dus aan God: Zal
ik de Filistijnen achtervolgen, en zult Gij ze aan
Israël overleveren? Maar hij kreeg toen geen
antwoord. 38 Daarom beval Saul: Aanvoerders
van het volk, komt allen hierheen en brengt
aan het licht, bij wien de schuld hiervan ligt.
39 Zowaar Jahweh leeft, de bevrijder van Israël,
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al was het mijn eigen zoon Jonatan, de dood
zal hij sterven! Maar niemand van het volk
durfde hem antwoorden. 40 Nu sprak hij tot de
Israëlieten: Gij moet aan de ene kant gaan staan;
ik met mijn zoon Jonatan zullen aan de andere
kant blijven. Het volk gaf Saul ten antwoord:
Doe wat u goeddunkt. 41 En Saul bad tot Jahweh:
God van Israël; waarom hebt Gij heden uw
dienaar geen antwoord gegeven? Jahweh, God
van Israël, zo de schuld bij mij of mijn zoon
Jonatan ligt, geef dan Oerim; zo de schuld bij
uw volk Israël ligt, geef dan Toemmim. Jonatan
en Saul werden aangewezen, en het volk ging
vrij uit. 42 Toen beval Saul: Werpt nu het lot
tussen mij en mijn zoon Jonatan. En Jonatan
werd aangewezen. 43 Nu sprak Saul tot Jonatan:
Vertel me, wat hebt ge gedaan? En Jonatan
vertelde hem: Met de punt van de stok, die
ik in mijn hand had, heb ik een beetje honing
geproefd; ik ben bereid te sterven. 44 Saul sprak:
Zo moge God met mij doen en nog erger, als ge
de dood niet zult sterven, Jonatan! 45 Maar het
volk zeide tot Saul: Moet dan Jonatan sterven,
hij, die deze grote overwinning bevochten heeft
in Israël? Néén, zo waar Jahweh leeft, geen
haar van zijn hoofd zal ter aarde vallen; want
met de hulp van Jahweh heeft hij ze heden
bevochten! Zo werd Jonatan door het volk
bevrijd, en hoefde hij niet te sterven. 46 Saul
staakte de achtervolging van de Filistijnen, en
de Filistijnen trokken zich in hun woonplaatsen
terug. 47 Nadat Saul het koningschap over
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Israël had aanvaard, voerde hij krijg aan alle
kanten tegen zijn vijanden: tegen Moab, tegen
de Ammonieten, tegen Edom, tegen de koningen
van Soba en tegen de Filistijnen; en wie hij ook
aanviel, werd door hem overwonnen. 48 Hij
ontplooide zulk een kracht, dat hij zelfs Amalek
versloeg, en Israël bevrijdde uit de macht van
die het plunderden. 49 De zonen van Saul waren
Jonatan, Jisjwi en Malkisjóea; de oudste zijner
beide dochters heette Merab, de jongste Mikal.
50 Zijn vrouw heette Achinóam, en was een
dochter van Achimáas. Zijn legeroverste heette
Abner, en was een zoon van Ner, den oom van
Saul. 51 Want Kisj, de vader van Saul, en Ner,
de vader van Abner, waren zonen van Abiël.
52 Zolang Saul leefde, was het een harde strijd
tegen de Filistijnen; en telkens als Saul een flinke
kerel zag of een dapper held, verbond hij hem
aan zijn dienst.

15
1 Eens sprak Samuël tot Saul: Jahweh heeft mij

gezonden, om u tot koning te zalven over mijn
volk Israël; luister dus naar Jahweh’s bevel. 2 Zo
spreekt Jahweh der heirscharen! Ik wil wreken,
wat Amalek tegen Israël heeft misdreven, door
Israël de weg te versperren, toen het optrok uit
Egypte. 3Daarommoet ge Amalek gaan verslaan,
en alles wat hem toebehoort met de banvloek
treffen; zonder genade moet ge mannen en
vrouwen, kinderen en zuigelingen, runderen en
schapen, ezels en kamelen doden. 4 Saul riep dus
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het volk op, en monsterde het in Télam: twee-
honderdduizend man voetvolk en tienduizend
Judeërs. 5 Hij kwam voor de hoofdstad van
Amalek, legde zich in een dal in hinderlaag, 6 en
liet aan de Kenieten zeggen: Gaat hier vandaan,
trekt u terug en verwijdert u uit Amalek; anders
zou ik u tegelijk met hen kunnen treffen, terwijl
gij toch de Israëlieten genadig hebt behandeld,
toen zij uit Egypte trokken. Zodra de Kenieten
zich van Amalek hadden verwijderd, 7 versloeg
Saul de Amalekieten van Chawila af tot Sjoer,
dat oostelijk van Egypte ligt. 8 Agag, den koning
van Amalek, nam hij levend gevangen, en aan de
gehele bevolking voltrok hij de banvloek met het
zwaard. 9 Maar Saul en het volk spaarden Agag
met de beste schapen en runderen, met mestvee
en lammeren, met alles wat waarde had, en
wilden die niet met de banvloek treffen; alleen
het waardeloze en verlopen vee gaven ze aan
de banvloek prijs. 10 Toen werd het woord van
Jahweh tot Samuël gericht: 11 Het berouwt Mij,
dat Ik Saul tot koning heb aangesteld; want hij
heeft zich van Mij afgewend enmijn bevelen niet
ten uitvoer gebracht. Diep bedroefd bad Samuël
heel de nacht tot Jahweh. 12 Toen hij echter de
volgende morgen Saul wilde ontmoeten, ontving
hij de tijding, dat Saul naar Karmel gegaan was,
en zich daar een gedenkteken had opgericht; dat
hij vandaar was opgebroken, verder gereisd, en
naar Gilgal was vertrokken. 13 Toen Samuël bij
Saul gekomen was, sprak Saul tot hem: Wees
gezegend door Jahweh; het bevel van Jahweh
heb ik volbracht. 14 Maar Samuël vroeg: Wat
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betekent dan dat geblaat van schapen in mijn
oren en het geloei van runderen, dat ik verneem?
15 Saul antwoordde: Die zijn van Amalek meege-
bracht. Want het volk heeft de beste schapen
en runderen gespaard, om ze te offeren aan
Jahweh, uw God; de rest echter hebben we met
de banvloek geslagen. 16 Nu sprak Samuël tot
Saul: Zwijg! Ik zal u verkondigen, wat Jahweh
deze nacht tot mij heeft gezegd. Hij antwoordde
hem: Spreek! 17 En Samuël sprak: Zijt ge
niet aan het hoofd van Israëls stammen komen
staan, ofschoon ge klein waart in uw eigen
ogen? Jahweh heeft u gezalfd tot koning over
Israël. 18 Maar Jahweh heeft u ook uitgezonden
en bevolen: Trek op, sla de Amalekieten, die
zondaars, met de banvloek, en strijd tegen
hen, totdat ge ze hebt uitgeroeid. 19 Waarom
hebt ge dan niet geluisterd naar het bevel van
Jahweh, maar hebt ge u op de buit gestort, en
kwaad gedaan in de ogen van Jahweh? 20 Saul
gaf Samuël ten antwoord: Ik heb geluisterd
naar het bevel van Jahweh, en ben gegaan,
waarheen Jahweh mij zond; Agag, den koning
van Amalek, heb ik meegebracht en Amalek
met de banvloek getroffen. 21 Doch het volk
heeft uit de buit schapen en runderen gekozen,
het beste van wat onder de banvloek lag, om
die in Gilgal te offeren aan Jahweh, uw God.
22 Maar Samuël sprak: Behagen Jahweh brand-
en slachtoffers Evenveel als gehoorzaamheid
aan zijn stem? Néén, gehoorzaamheid is beter
dan slachtoffers, Volgzaamheid beter dan het vet
van bokken! 23 Want weerspannigheid is als
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de zonde van toverij, Weerbarstigheid als het
euvel der afgodsbeelden. Omdat ge verworpen
hebt het woord van Jahweh, Heeft Jahweh u
verworpen als koning! 24 Nu bekende Saul voor
Samuël: Ik heb gezondigd, door het bevel van
Jahweh en uw opdracht te overtreden, daar
ik uit vrees voor het volk aan hun verlangen
voldeed. 25 Vergeef mijn zonde nu maar, en keer
met mij terug, opdat ik Jahweh kan aanbidden.
26Maar Samuël sprak tot Saul: Ik keer niet met u
terug; want omdat ge het bevel van Jahweh hebt
verworpen, heeft Hij u verworpen als koning
over Israël. 27 En Samuël wendde zich af, om
heen te gaan. Toen greep Saul hem vast aan
een slip van zijn mantel, maar die scheurde af.
28 Nu sprak Samuël tot hem: Afgescheurd heeft
nu Jahweh van u het koningschap over Israël,
en het gegeven aan een ander, die beter is dan
gij. 29 Néén, de Glorie van Israël liegt niet, en
heeft geen spijt over iets; want Hij is geen mens,
dat Hij spijt over iets krijgt. 30 Maar Saul drong
aan: Al heb ik gezondigd, weiger mij toch in
tegenwoordigheid van de oudsten van mijn volk
en in het bijzijn van Israël niet de eer, met mij
terug te keren, opdat ik Jahweh, uw God, kan
aanbidden. 31 Daarom keerde Samuël zich om,
en volgde Saul; en Saul boog zich voor Jahweh
neer. 32 Toen beval Samuël: Breng Agag, den
koning van Amalek, voor mij. Vrolijk trad Agag
op hem toe, en zeide: Zo is de bittere dood
dan geweken! 33 Maar Samuël sprak: Zoals
uw zwaard de vrouwen kinderloos maakte, Zo
zal onder de vrouwen uw moeder kinderloos
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zijn! En Samuël hakte Agag in stukken voor
Jahweh in Gilgal. 34Daarna vertrok Samuël naar
Rama, en Saul keerde huiswaarts, naar Giba van
Saul. 35 Tot aan zijn stervensdag toe zag Samuël
Saul niet meer terug. Daar Samuël echter over
Saul bleef treuren, omdat het Jahweh berouwd
had, dat Hij hem tot koning over Israël had
aangesteld.

16
1 sprak Jahweh tot Samuël: Hoe lang nog

blijft ge treuren over Saul, terwijl Ik hem ontzet
heb uit het koningschap over Israël? Vul uw
kruik met olie en ga naar Jesse, den Betlehemiet,
waarheen Ik u zend; want onder zijn zonen heb
Ik mij een koning uitverkoren. 2 Maar Samuël
vroeg: Hoe kan ik daarheen gaan? Als Saul het
hoort, laat hij mij vermoorden! Jahweh hernam:
Ge moet een jong rund met u meenemen en
zeggen: Ik kom Jahweh een offer brengen.
3 Nodig dan Jesse op het offer uit. Ik zal u
wel te kennen geven, wat ge moet doen; hem
moet ge zalven, dien Ik u aanwijs. 4 Samuël
deed wat Jahweh bevolen had. Toen hij in
Betlehem aankwam, gingen de oudsten der stad
hem ontsteld tegemoet, en vroegen hem: Brengt
uw komst vrede? 5 Hij antwoordde: Ja, ik kom
Jahweh een offer brengen. Heiligt u dus; dan
kunt ge aan het offer deelnemen. En hij heiligde
Jesse met zijn zonen, en nodigde hen uit op het
offer. 6 Toen zij bij elkaar waren gekomen, en hij
Eliab zag, dacht hij: Nu wijst Jahweh zeker zijn
gezalfde aan! 7 Maar Jahweh sprak tot Samuël:
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Let niet op zijn uiterlijk of op zijn rijzige gestalte;
hèmwil Ik niet. Want God ziet niet als een mens;
de mens ziet het uiterlijk, maar Jahweh ziet het
hart. 8 Toen riep Jesse Abinadab en stelde hem
aan Samuël voor. Deze dacht: Hèm heeft Jahweh
evenmin uitverkoren. 9 Ook van Sjamma, die
daarop aan Samuël voorgesteld werd, dacht hij:
Ook hèm heeft Jahweh niet uitverkoren. 10 Zo
stelde Jesse zijn zeven zonen aan Samuël voor;
maar Samuël zei tot Jesse: Geen van hen heeft
Jahweh uitverkoren. 11 Daarop vroeg hij hem:
Zijn dat al uw zonen? Jesse antwoordde: De
jongste ontbreekt nog; die is bij de kudde. Maar
Samuël sprak tot Jesse: Laat hem dan halen;
want wij gaan niet aan tafel, voordat hij hier is.
12 Hij liet hem dus halen. Het bleek een blonde
jongeman te zijn, met mooie ogen en een prettig
voorkomen. Nu sprak Jahweh: Sta op. Hemmoet
ge zalven; want hij is het! 13 Samuël nam dus
de oliekruik, en zalfde hem in de kring van zijn
broeders. En van die dag af rustte de geest van
Jahweh op David. Daarna keerde Samuël naar
Rama terug. 14 De geest van Jahweh was van
Saul geweken; nu kwelde hem een boze geest,
door Jahweh gezonden. 15 Daarom zeiden de
dienaren van Saul tot hem: Zie toch, hoe een
boze geest van God u kwelt. 16 Als onze heer het
verlangt, staan uw dienaren voor u gereed, om
iemand te zoeken, die citer kan spelen. Mocht
de boze geest van God u overvallen, dan zal zijn
spel u goed doen. 17 Daarop gaf Saul aan zijn
dienaars bevel: Ziet eens voor mij naar iemand
uit, die goed kan spelen, en brengt hem bij me.
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18 Een van zijn hovelingen antwoordde: Wel, ik
ken een zoon van Jesse, den Betlehemiet, die
spelen kan. Het is een dapper man en een echt
soldaat, welbespraakt en flink van gestalte, en
Jahweh is met hem. 19 Saul zond dus boden
naar Jesse met het verzoek: Stuur mij uw zoon
David, die bij de kudde is. 20 Daarop nam
Jesse een ezel, belaadde hem met brood, een
leren zak wijn en een geitebokje, en liet dat
door zijn zoon David naar Saul brengen. 21 Zo
kwam David bij Saul en werd hij zijn dienaar.
En zoveel hield Saul van hem, dat hij hem tot
zijn wapendrager benoemde, 22 en aan Jesse liet
vragen: Laat David mijn dienaar blijven; want
hij heeft genade gevonden in mijn ogen. 23 En
telkens als de geest van God Saul overviel, nam
David de citer en speelde erop; dan kalmeerde
Saul en voelde zich beter, omdat de boze geest
van hem week.

17
1 Eens verzamelden de Filistijnen hun troepen

ten strijde; zij trokken zich samen bij Soko, dat
tot Juda behoort, en sloegen hun kamp op tussen
Soko en Azeka, bij Éfes-Dammim. 2 Ook Saul
en de Israëlieten trokken zich samen; ze sloegen
hun kamp op in het Terebintendal, en maakten
front tegenover de Filistijnen. 3 Zo stonden de
Filistijnen aan de ene kant tegen het gebergte,
de Israëlieten aan de andere kant, en het dal
lag tussen hen in. 4 Daar trad uit de rijen der
Filistijnen een kampvechter naar voren. Hij
heette Goliat, en was afkomstig uit Gat. Hij was
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zes el en een span lang, 5 had een koperen helm
op zijn hoofd en droeg een schubbenpantser,
dat aan koper vijfduizend sikkels woog; 6 aan
zijn benen had hij koperen scheenplaten, en op
zijn schouders rustte een koperen speer. 7 De
schacht van zijn lans leek wel een weversboom,
en de spits ervan woog aan ijzer zes honderd
sikkels. Zijn schilddrager ging voor hem uit.
8 Hij bleef staan, en riep tot de slagorden van
Israël: Waarom zijt gij uitgetrokken? Om oorlog
te voeren? Nu dan; ik ben de Filistijn en gij zijt
slaven van Saul! Wijst dus iemand aan, die op
mij af durft komen. 9 Als hij mij aan kan en
mij verslaat, dan zullen wij uw slaven zijn; maar
als ik hem aan kan en hem versla, dan zult gij
ónze slaven zijn en óns dienen! 10 En de Filistijn
ging voort: Ik tart vandaag de slagorden van
Israël; zend me iemand, om het uit te vechten!
11 Toen Saul en alle Israëlieten die uitdaging van
den Filistijn hoorden, schrokken ze en waren
doodsbenauwd. 12 David was de zoon van een
Efrateër uit Betlehem in Juda, die Jesse heette
en acht zonen had. Deze man was ten tijde
van Saul reeds op hoge leeftijd gekomen. 13 De
drie oudste zonen van Jesse waren met Saul
ten strijde getrokken. Deze drie zonen, die aan
de strijd deelnamen, heetten: de eerstgeborene
Eliab, de tweede Abinadab en de derde Sjamma.
14 David was de jongste. Omdat dus de drie
oudsten met Saul waren meegetrokken, 15 was
David van Saul naar Betlehem teruggekeerd, om
de schapen van zijn vader te hoeden. 16Nadat de
Filistijn reeds veertig dagen lang iedere morgen



1 Samuel 17:17 xlvii 1 Samuel 17:26

en avond opnieuw vooruit was getreden, en zich
in postuur had gezet, 17 beval Jesse zijn zoon
David: Neem voor uw broers een efa van die
geroosterde korrels en deze tien broden mee,
en breng ze vlug in het legerkamp naar uw
broers; 18 deze tien kazen moet ge aan den
hoofdman van duizend afleveren. Vraag dan,
of uw broers het goed maken, en neem hun
kwijting in ontvangst. 19 Saul staat met hen en
met alle Israëlieten in het Terebintendal, om
tegen de Filistijnen te strijden. 20 De volgende
morgen maakte David zich gereed, vertrouwde
de kudde aan een bewaker toe, nam zijn vracht
op en begaf zich op weg, zoals Jesse het bevolen
had. Hij kwam in de legerplaats aan, juist toen
het leger uittrok naar het front, de strijdkreet
werd aangeheven 21 en Israëlieten en Filistijnen
zich tegenover elkander in slagorde stelden.
22David gaf dus zijn vracht aan den oppasser van
de legertros in bewaring, en spoedde zich naar
het front, om daar zijn broers te gaan groeten.
23 Maar terwijl hij met hen stond te praten,
daagde uit de Filistijnse rijen de kampvechter op:
Goliat, de Filistijn uit Gat. Hij kwam met zijn
bekend voorstel, en David hoorde het. 24 Bij het
zien van denman vluchtten alle Israëlietenweer
doodsbenauwd weg. 25 Een van de Israëlieten
sprak: Zien jullie den man, die daar optreedt en
Israël komt uitdagen? Die hem verslaat, zal door
den koning rijk worden begiftigd; hij zal hem ook
zijn dochter geven, en aan zijn familie vrijdom
van belasting schenken in Israël. 26 David vroeg
aan de mannen, die bij hem stonden: Wat zal
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er met den man gebeuren, die dezen Filistijn
verslaat en de schande van Israël wegneemt?
Wat moet die onbesneden Filistijn, dat hij de
slagorde van den levenden God durft tarten!
27 Het volk antwoordde hem zoals gezegd: Dat
zal er gebeuren met den man, die hem verslaat.
28 Toen Eliab, zijn oudste broeder, hem zo met
de mannen hoorde spreken, werd hij nijdig op
David en zei: Waarom zijt ge eigenlijk hier
gekomen, en onder wiens hoede hebt ge die
paar schapen in de woestijn achtergelaten? Ik
ken uw roekeloosheid en vermetel hart; ge zijt
hier gekomen, om naar het vechten te kijken!
29 David antwoordde: Wat heb ik misdaan? Het
is toch maar een vraag! 30 Hij keerde zich van
hem af, en vroeg hetzelfde aan anderen; en
het volk gaf hem hetzelfde antwoord als straks.
31Maar toen het bekend werd, wat David gezegd
had, werd het aan Saul oververteld, en deze liet
hem halen. 32 En David sprak tot Saul: Laat
mijn heer omwille van dien Filistijn de moed niet
verliezen; uw dienaar zal met hem gaan vechten!
33 Saul gaf David ten antwoord: Ge kunt met dien
Filistijn niet gaan vechten; ge zijt nog maar een
knaap, en hij is van jongs af aan vechten gewend.
34 Maar David sprak tot Saul: Als uw dienaar
de schapen van zijn vader hoedde, en er kwam
een leeuw, die een lam van de kudde weghaalde,
35 dan ging ik hem achterna, sloeg hem neer
en redde het lam uit zijn muil. En wilde hij
mij aanvallen, dan greep ik hem bij zijn manen
en sloeg hem dood. 36 Leeuwen en beren heeft
uw dienaar neergelegd; die onbesneden Filistijn
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zal hetzelfde lot ondergaan als zij, want hij tart
de slagorde van den levenden God. 37 Jahweh,
die mij bevrijd heeft uit de klauw van leeuw
en beer, Hij zal mij bevrijden uit de hand van
dien Filistijn. Nu sprak Saul tot David: Vooruit
dan, en moge Jahweh met u zijn. 38 Hij liet
David zijn eigen kleren aantrekken, zette hem
een koperen helm op het hoofd, deed hem een
pantser aan, 39 en gordde hem zijn zwaard aan
over zijn kleren. Maar David was niet in staat,
daarin vooruit te komen; want hij had het nog
nooit geprobeerd. Daarom zei David tot Saul:
Daarin kan ik niet lopen; ik heb het nog nooit
geprobeerd. David trok dus alles uit, 40 nam zijn
stok in zijn hand, koos uit de beek vijf van de
gladste stenen, deed ze in zijn herderstas, die
hem voor slingertas diende, en met een slinger
in de hand ging hij op den Filistijn af. 41 Ook
de Filistijn trad vooruit, voorafgegaan door zijn
schilddrager, en kwam hoe langer hoe dichter
bij David. 42Maar toen de Filistijn David gewaar
werd en hem opnam, lachte hij hem uit, omdat
hij zo jong en blond was, en zo’n knap gezicht
had. 43 En de Filistijn riep David toe: Ben ik
soms een hond, dat ge met stokken op mij af
komt? David riep hem terug: Neen, je bent nog
minder dan een hond. Nu begon de Filistijn
David bij zijn goden te vervloeken, 44 en hij riep
hem toe: Kom hier, dan geef ik uw vlees aan
de vogels in de lucht en aan de dieren op het
veld! 45 Maar David sprak tot den Filistijn: Ge
komt op mij af met zwaard, speer en lans; maar
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ik kom op u af in de naam van Jahweh der
heirscharen, den God van Israëls legers, dien
gij getart hebt. 46 Vandaag zal Jahweh u aan
mij overleveren; ik zal u neerslaan, de kop van
uw romp scheiden, en uw lijk met de lijken van
het Filistijnse leger vandaag nog aan de vogels
geven in de lucht en aan de dieren op het veld.
Dan zal heel de aarde weten, dat er een God in
Israël is; 47 en heel dit leger zal weten, dat de
zege niet komt door zwaard of lans, maar dat
het Jahweh is, die de strijd beslist, en dat Hij
u in onze hand heeft gegeven. 48 Toen nu de
Filistijn vooruittrad en David tegemoet ging, liep
David vlug uit de slagorde den Filistijn tegemoet.
49Hij deed een greep in de tas, nam er een steen
uit, slingerde hem weg en trof den Filistijn er
mee op het voorhoofd. De steen drong door de
helm in zijn voorhoofd, en hij viel voorover op
de grond. 50 Zo won David het van den Filistijn
met slinger en steen; hij had den Filistijn dodelijk
getroffen, zonder dat hij een zwaard bij zich had!
51 Nu rende David naar den Filistijn en ging bij
hem staan; hij greep diens zwaard, rukte het uit
de schede, onthoofdde hem en maakte hem af.
Toen de Filistijnen zagen, dat hun held dood was,
sloegen zij op de vlucht. 52 Maar nu sprongen
de mannen van Israël en Juda op, hieven de
strijdkreet aan, en achtervolgden de Filistijnen
tot aan Gat en tot de poorten van Ekron; en
van Sjaäráim tot Gat en Ekron lagen de gevallen
Filistijnen langs de weg! 53 Toen keerden de
Israëlieten van de achtervolging der Filistijnen
terug, en plunderden hun kampen. 54 David
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nam het hoofd van den Filistijn en bracht het
naar Jerusalem; maar zijn wapens legde hij
in zijn tent. 55 Toen Saul David den Filistijn
tegemoet zag gaan, vroeg hij aan Abner, den
legeroverste: Wiens zoon is die knaap, Abner?
Abner antwoordde: Zowaar gij leeft, koning, ik
weet het niet. 56 Daarom beval de koning: Ga
dan eens vragen, van wien die jongen de zoon
is. 57 Toen David dus van zijn overwinning op
den Filistijn terugkeerde, nam Abner hem mee,
en bracht hem, met het hoofd van den Filistijn in
zijn hand, voor Saul. 58 Saul vroeg hem: Wiens
zoon zijt ge, mijn jongen? David antwoordde: De
zoon van uw dienaar Jesse, den Betlehemiet.

18
1 Toen David het gesprek met Saul geëindigd

had, Ook Jonatan voelde zich tot David
aangetrokken, en hield van hem als van zichzelf.
2 nam Saul hem nog die eigen dag in zijn
dienst, en liet hem niet meer naar zijn ouderlijk
huis teruggaan. 3 En omdat Jonatan evenveel
van David hield als van zich zelf, sloot hij
vriendschap met hem. 4 Hij trok de mantel uit,
die hij droeg, en gaf die aan David, met zijn
wapenrusting en zwaard, met zijn boog en zijn
gordel. 5 Als David iets ondernam, dan slaagde
hij, wat Saul hem ook opdroeg. Daarom stelde
Saul hem aan het hoofd van de soldaten, en
werd hij bemind door heel het volk, zelfs door de
dienaren van Saul. 6 Maar toen David eens van
een overwinning op de Filistijnen terugkeerde,
en zij hun intocht hielden, trokken uit alle
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steden van Israël de vrouwen met liederen
en reidansen, met feestelijke tamboerijnen en
handpauken koning Saul tegemoet. 7 En de
dansende vrouwen hieven een beurtzang aan
en zeiden: Saul sloeg ze bij duizenden neer,
Maar David bij tienduizenden! 8 Saul werd
daarover zeer verstoord. Dat gezang beviel hem
niet, en hij sprak: De tienduizenden kennen ze
aan David toe, aan mij slechts de duizenden;
het ontbreekt er nog maar aan, dat ze hem
koning noemen! 9 En van die dag af was Saul
jaloers op David. 10 Nu gebeurde het reeds de
volgende dag, dat Saul door een boze geest van
God overvallen werd, zodat hij in huis als een
razende rondliep. Daarom begon David zoals
gewoonlijk te spelen. Maar Saul, die zijn lans
in zijn hand had, 11 hief deze omhoog en riep:
Ik zou David wel aan de wand willen priemen!
Doch David ontweek hem tot tweemaal toe.
12 Maar nu begon Saul beducht voor David te
worden; Jahweh stond David bij, terwijl Hij van
Saul geweken was. 13 Daarom verwijderde hij
hem uit zijn omgeving, en benoemde hem tot
hoofdman van duizend, zodat hij aan de spits
van het volk in- en uittrok. 14 En David was
voorspoedig in alles wat hij ondernam, daar
Jahweh met hem was. 15 Saul zag, dat hij zeer
voorspoedig was, en vreesde hem nu. 16Maar bij
heel Israël en Juda was David bemind, omdat hij
aan hun spits in- en uittrok. 17 Eens sprak Saul
tot David: Ge kent mijn oudste dochter Merab;
haar zal ik u tot vrouw geven, op voorwaarde,
dat ge u dapper gedraagt, en de oorlogen van
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Jahweh voert. Want Saul dacht: Niet ik, maar
de Filistijnen moeten de hand aan hem slaan!
18 Doch David sprak tot Saul: Wie ben ik, en
wat betekent in Israël het geslacht van mijn
vader, dat ik de schoonzoon van den koning
zou worden? 19 Toen dan ook de tijd daar was,
dat Merab, de dochter van Saul, aan David
gegeven zou worden, werd zij aan Adriël, den
Mecholatiet, uitgehuwelijkt. 20 Maar Mikal,
een dochter van Saul, hield van David. Toen
dit aan Saul bekend werd, stond het hem wel
aan. 21 Want Saul dacht: Ik zal ze hem geven;
maar ze moet voor hem een valstrik zijn, en de
Filistijnen moeten de hand aan hem slaan. Dus
sprak Saul voor de tweede maal tot David: Nu
kunt ge mijn schoonzoon worden. 22 En aan
zijn dienaren gaf Saul de opdracht: Zeg eens in
vertrouwen tot David: “Zie, de koning is op u
gesteld en al zijn dienaren mogen u graag; ge
moet dus maar de schoonzoon van den koning
worden.” 23 Maar toen de dienaren van Saul
hem in vertrouwen dat voorstel deden, sprak
David: Denkt ge, dat het zo gemakkelijk is, om
schoonzoon van den koning te worden? Ik
ben toch maar een arm en onbeduidend man!
24 Toen de dienaren van Saul hem meldden,
wat David had geantwoord, 25 beval Saul hen,
tegen David te zeggen: De koning verlangt geen
huwelijksgift, alleen maar honderd voorhuiden
van Filistijnen, om zich op s konings vijanden te
wreken. Want Saul rekende er op, dat hij David
zo in handen van de Filistijnen zou spelen.
26 Zijn dienaren deelden aan David dit voorstel
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mee. En daar het David wel aanstond, om de
schoonzoon van den koning te worden, 27 trok
hij nog binnen de voorgestelde termijn er met
zijn mannen op uit, versloeg tweehonderd man
van de Filistijnen, bracht hun voorhuiden mee,
en gaf den koning het volle getal, om ‘s konings
schoonzoon te worden. Daarop gaf Saul hem
zijn dochter Mikal tot vrouw. 28 Zo bemerkte
Saul duidelijk, dat Jahweh met David was, en
dat heel Israël hem liefhad. 29 Daarom werd
Saul nog meer beducht voor David en bleef
hij heel zijn leven lang David vijandig gezind.
30 Want als de Filistijnse vorsten uitrukten, was
David telkens voorspoediger dan de dienaren
van Saul, en werd zijn naam hoe langer hoe
meer beroemd.

19
1 Saul sprak er daarom met zijn zoon Jonatan

en met al zijn dienaren over, dat hij David wilde
doden. Maar Jonatan, de zoon van Saul, die
David bijzonder genegen was, 2 bracht het David
over, en sprak: Saul, mijn vader, zoekt u te
doden; neem u dus in acht! Ga morgenvroeg
in een schuilplaats zitten, en houd u verborgen.
3 Ik zal naar buiten komen, en vlak naast mijn
vader gaan staan op het terrein, waar gij zijt.
Dan zal ik met mijn vader over u spreken, zien
hoe het staat, en het u vertellen. 4 Jonatan
pleitte dus voor David bij zijn vader Saul, en
hij zeide tot hem: Laat de koning zich toch niet
bezondigen aan zijn dienaar David! Want hij
heeft niets tegen u misdaan, maar integendeel
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zich voor u zeer verdienstelijk gemaakt. 5 Hij
heeft zijn leven op het spel gezet en den Filistijn
verslagen; en Jahweh heeft door hem voor heel
Israël een grote zege bewerkt. Gij hebt het
gezien, en hebt u erover verheugd. Waarom
zoudt ge u dan bezondigen aan onschuldig
bloed, door David zonder enige reden te doden?
6 Saul luisterde naar de stem van Jonatan en hij
zwoer: Zo waar Jahweh leeft, hij zal niet sterven.
7 Nu riep Jonatan David en deelde hem heel
het onderhoud mee. En Jonatan bracht David
bij Saul terug, en David diende hem, evenals
vroeger. 8 Maar toen de oorlog opnieuw was
uitgebroken, en David er op uit was getrokken,
om tegen de Filistijnen te strijden, bracht hij hun
een gevoelige nederlaag toe, zodat ze de vlucht
voor hem namen. 9 Daardoor kwam er weer
een boze geest van Jahweh over Saul. Hij zat
thuis met zijn lans in de hand; en terwijl David
de citer bespeelde, 10 trachtte hij David met zijn
lans aan de wand te priemen. Maar deze week
voor hem uit, zodat Saul de lans in de wand
slingerde. Door de vlucht stelde David zich in
veiligheid. Maar nog dezelfde nacht 11 stuurde
Saul boden naar het huis van David, om hem te
bewaken en hem de volgende morgen te doden.
Mikal, de vrouw van David, waarschuwde hem
echter en zeide: Als ge vannacht uw leven niet
in veiligheid brengt, zult ge morgen dood zijn.
12 Mikal liet David dus door het venster naar
beneden; hij ging op de vlucht en stelde zich in
veiligheid. 13 Daarop nam Mikal den huisgod,
legde dien op het bed, spreidde een net van
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geitenhaar over het hoofdeinde, en dekte hem
met een mantel toe. 14 En toen Saul boden zond
om David gevangen te nemen, sprak zij: Hij
is ziek! 15 Maar Saul stuurde de boden terug,
om zich van Davids toestand op de hoogte te
stellen, met het bevel: Brengt hem met bed
en al bij me; hij moet dood! 16 De boden
gingen dus naar binnen, en daar lag zowaar de
huisgod op het bed, met een net van geitenhaar
over het hoofdeinde. 17 Saul vroeg aan Mikal:
Waarom hebt ge me aldus bedrogen, door mijn
vijand te laten ontsnappen? Mikal gaf Saul ten
antwoord: Hij heeft tegen mij gezegd: “Laat me
gaan, of ik sla je dood!” 18 Intussen was David
gevlucht en had hij zich in veiligheid gesteld.
Hij kwam bij Samuël in Rama, vertelde hem
alles wat Saul hem had aangedaan en nam met
Samuël zijn intrek in het profetenhuis te Rama.
19 Doch men berichtte aan Saul, dat David in
het profetenhuis te Rama vertoefde; 20 daarom
zond Saul boden, om David gevangen te nemen.
Maar toen zij de groep profeten zagen profeteren
met Samuël als leider aan het hoofd, kwam
de geest van God over de boden van Saul, en
begonnen ook zij te profeteren. 21 Toen dit aan
Saul bekend werd, zond hij andere boden, die
eveneens profeteerden. Voor de derde maal
zond Saul boden; maar ook zij gingen profeteren.
22 Daarom ging hij zelf naar Rama. Bij de grote
put in Sekoe aangekomen, vroeg hij: Waar zijn
Samuël en David? Men antwoordde hem: In het
profetenhuis te Rama. 23 Hij ging dus vandaar
naar het profetenhuis te Rama. Maar toen kwam
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ook op hem de geest van God; al voortgaande
profeteerde hij, totdat hij in het profetenhuis
te Rama aankwam. 24 Daar rukte hij zich de
klederen van het lijf, profeteerde in het bijzijn
van Samuël, en bleef heel die dag en nacht naakt
liggen. Daarom zegt men: Behoort ook Saul bij
de profeten?

20
1 Uit het profetenhuis te Rama vluchtend, ver-

scheen David voor Jonatan en sprak: Wat heb ik
toch misdaan? Waaraan ben ik schuldig en wat
voor kwaad heb ik jegens uw vader bedreven,
dat hij mij naar het leven staat? 2Hij antwoordde
hem: Dat moet ge niet zeggen; ge zult niet
sterven. Zie, mijn vader doet niets, belangrijk
of niet, of hij zegt het mij. Waarom zou mijn
vader mij juist dit voornemen verbergen? Geen
sprake van! 3 Maar David bezwoer hem nog
eens: Uw vader weet heel goed, dat ik bij u in
de gunst sta. Hij zal dus denken: Jonatan moet
dit niet weten; anders wordt hij bedroefd. Hoe
het ook zij: zowaar Jahweh leeft en zowaar gij
leeft, er staat maar een stap tussen mij en de
dood! 4 Jonatan verzekerde David: Wat ge ook
voorstelt, zal ik voor u doen. 5 Nu sprak David
tot Jonatan: Wel, morgen is het nieuwe maan,
dan moest ik beslist bij den koning blijven eten.
Maar gij moet me verontschuldigen. Ik zal mij
tot overmorgenavond buiten verschuilen. 6 Als
uw vader mijn afwezigheid opmerkt, moet ge
hem zeggen: David heeft mij dringend verlof
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gevraagd, om even naar Betlehem, zijn woon-
plaats, te gaan, omdat heel zijn familie daar het
jaarlijks offer houdt. 7 Zegt hij dan “goed”, dan
is uw dienaar veilig; maar wordt hij er boos om,
dan kunt gij er zeker van zijn, dat het kwaad
bij hem vaststaat. 8 Bewijs uw dienaar deze
dienst; want met een verbond van Jahweh hebt
ge uw dienaar aan u verbonden. Ben ik echter
schuldig, dood me dan zelf, maar lever mij niet
aan uw vader uit. 9 Jonatan antwoordde: Maak u
niet ongerust. Want als ik er zeker van ben, dat
mijn vader besloten heeft, u kwaad te doen, zal ik
het u beslist laten weten. 10 Toen zeide David tot
Jonatan: Maar hoe kom ik te weten, of uw vader
u bars heeft geantwoord? 11 Jonatan gaf David
ten antwoord: Kom, laat ons naar buiten gaan,
het veld in. En samen gingen ze naar buiten, het
veld in. 12 Nu sprak Jonatan tot David: Jahweh,
de God van Israël is getuige, dat ik morgen om
deze tijd mijn vader zal uithoren. Staat het dan
goed voor David, en stuur ik u geen boodschap,
om u in te lichten, 13 dan moge Jahweh zo aan
Jonatan doen en nog erger! Als echter mijn
vader van plan is, u kwaad te doen, dan zal
ik u eveneens inlichten, en maken dat ge u in
veiligheid kunt stellen. Moge Jahweh dan met
u blijven, zoals Hij geweest is met mijn vader!
14 Ben ik dan nog in leven, och, bewijs me dan
Jahweh’s gunst; en ben ik gestorven, 15 onthoud
dan in der eeuwigheid uw gunst niet aan mijn
nageslacht. Als Jahweh dus Davids vijanden
één voor één van de aardbodem heeft verdelgd,
16 dan moge Jonatan niet uit Davids huis worden
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verwijderd, en Jahweh het op David verhalen.
17 Ten tweede male zwoer Jonatan aan David
bij zijn genegenheid voor hem; want hij hield
van hem als van zichzelf. 18 En Jonatan sprak
tot hem: Morgen is het nieuwe maan. Ge zult
dus gemist worden, als uw plaats onbezet blijft;
19 zeker wordt ge overmorgen gemist. Begeef u
dus naar de plek, waar ge op die bewuste dag een
schuilplaats gevonden hebt, en blijf in de buurt
van die steenhoop. 20 Dan zal ik overmorgen er
pijlen langs afschieten, alsof ik op een doel wil
mikken, 21 en den jongen gelasten, de pijlen te
gaan oprapen. Zeg ik dan tot den jongen: “Hé,
de pijl ligt meer naar deze kant toe, raap ze op,
kom dan voor de dag; want dan zijt ge veilig en
is er geen gevaar, zowaar Jahweh leeft!” 22Maar
roep ik tot den jongen: “Hé, de pijl ligt verder
op”, ga dan heen; want dan zendt Jahweh u weg.
23 En wat de afspraak betreft tussen u en mij,
daarvan zal Jahweh voor eeuwig getuige zijn!
24David hield zich dus schuil op het veld. En toen
het nieuwemaan was geworden, zette de koning
zich aan de maaltijd. 25 Zoals gewoonlijk zat de
koning op zijn zetel tegen de muur; Jonatan ging
tegenover hem, Abner naast Saul zitten, en de
plaats van David bleef leeg. 26 Maar Saul zei
er die dag nog niets van; want hij dacht: Er
zal hem iets overkomen zijn, waardoor hij niet
rein is; en hij zal zich niet hebben gereinigd.
27 Maar toen de volgende dag, dus de tweede
dag van de nieuwe maan, de plaats van David
weer onbezet bleef, vroeg Saul aan zijn zoon
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Jonatan: Waarom is de zoon van Jesse vandaag
en gisteren niet aan de maaltijd verschenen?
28 Jonatan gaf Saul ten antwoord: David heeft
vanmij dringend verlof gevraagd voor Betlehem.
29 Hij zeide: “Wil mij verontschuldigen; want
wij hebben een familieoffer in de stad, en mijn
broers hebben mij uitgenodigd. Als ge mij dus
gunstig gezind zijt, verontschuldig me dan; dan
kan ik mijn broers gaan bezoeken”. Daarom is
hij niet aan ‘s konings tafel verschenen. 30 Toen
werd Saul kwaad op Jonatan en zeide tot hem:
Straatmeidenjong! ik weet heel goed, dat ge
het met den zoon van Jesse houdt tot uw eigen
schande en tot schande van de schaamte van
uw moeder. 31 Want zolang de zoon van Jesse
op aarde leeft, zijt ge van uw koningschap niet
zeker. Laat hem derhalve bij mij brengen, want
hij heeft de dood verdiend. 32 Jonatan gaf zijn
vader ten antwoord: Waarom moet hij sterven;
wat heeft hij misdaan? 33 Maar Saul slingerde
de lans naar hem toe, om hem te vermoorden.
Jonatan begreep dus, dat het bij zijn vader
vaststond, David te doden. 34 Verontwaardigd
stond hij van tafel op, en ook die tweede dag
van de nieuwe maan gebruikte hij niets; hij had
met David te doen, omdat zijn vader hem zo
schandelijk behandelde. 35 Volgens afspraak met
David trok Jonatan de volgende morgen het veld
in, en een kleine jongen ging met hemmee. 36Hij
zeide tot zijn knechtje: Vooruit; ga de pijlen
oprapen, die ik afschiet! En terwijl de jongen
vooruitliep, schoot Jonatan een pijl af, over hem
heen. 37 Toen de jongen op de plek kwam,
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waar de pijl lag, die Jonatan had afgeschoten,
riep Jonatan den jongen achterna: Hé, de pijl
ligt verderop! 38 En hij riep den jongen nog
na: Vooruit een beetje; sta niet te suffen. Het
knechtje van Jonatan raapte de pijl op, en kwam
naar zijn meester. 39 Maar de jongen begreep
er niets van; enkel Jonatan en David kenden het
teken. 40 Nu gaf Jonatan zijn schiettuig aan zijn
knechtje, en zeide hem: Ga dat naar de stad
brengen. 41 De jongen ging heen. Nu kwam
David uit zijn schuilhoek naast de steenhoop te
voorschijn, wierp zich op de grond, en boog zich
driemaal neer. Zij kusten elkaar en lange tijd
weenden zij met elkander. 42 En Jonatan sprak
tot David: Ga in vrede; wat wij samen bezworen
hebben bij de naam van Jahweh: daarvan zal
Jahweh voor eeuwig getuige zijn tussen mij en
u, tussen mijn geslacht en het uwe.

21
1 Toen stond David op en vertrok, terwijl

Jonatan naar de stad terugkeerde. David ging nu
naar Nob, naar den priester Achimélek. Ontsteld
liep Achimélek David tegemoet, en vroeg hem:
Waarom zijt ge alleen, en is er niemand bij
u? 2 David gaf den priester Achimélek ten
antwoord: De koning heeft mij iets opgedragen
en tot mij gezegd: “Niemand mag ook maar iets
weten van de zaak, waarvoor ik u uitzend, en
die ik u heb opgedragen”. Daarom heb ik mijn
knechten naar die en die plaats besteld. 3 Nu
iets anders; wat hebt gij in voorraad? Geef
mij vijf broden mee, of wat ge bij de hand
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hebt. 4 De priester antwoordde David: Gewoon
brood heb ik niet in voorraad; wel is er heilig
brood. Maar hebben de knechten zich wel van
vrouwen onthouden? 5 David verzekerde den
priester: Ja; vrouwen zijn ons ontzegd. Want
steeds als ik uittrek, zijn de knechten op dat
punt rein; en dan is dat nog maar een gewone
tocht. Hoeveel te meer zullen ze dan nu op dat
punt rein zijn. 6 Toen gaf de priester hem heilig
brood; want er was geen ander brood, dan de
toonbroden, die uit Jahweh’s tegenwoordigheid
worden weggenomen, om ze dan telkens door
vers brood te vervangen. 7 Nu was daar die dag
één van Sauls dienaren, die voor het aanschijn
van Jahweh moest blijven. Het was Doëg, de
Edomiet, het hoofd van de wachters van Saul.
8Daarna vroeg David aan Achimélek: Is hier niet
een lans of een zwaard bij de hand; want er was
zoveel haast bij de opdracht des konings, dat ik
zwaard noch wapenen heb kunnen meenemen.
9 De priester antwoordde: Ja, het zwaard van
Goliat, den Filistijn, dien ge in het Terebintendal
verslagen hebt. Daar staat het, in een doek
gewikkeld achter de efod. Als ge dat wilt, neem
het dan mee; want hier is geen ander. En David
sprak: Er is geen beter; geef het me mee. En
hij gaf het hem. 10 Nog diezelfde dag maakte
David zich uit de voeten; en op zijn vlucht voor
Saul kwam hij bij Akisj, den koning van Gat.
11 Nu zeiden de dienaren van Akisj: Dat is toch
David, de koning van het land! Op hem hebben
ze toch in reidans gezongen: Saul sloeg ze bij
duizenden neer, Maar David bij tienduizenden!
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12 Die woorden knoopte David in het oor, en in
zijn grote angst voor Akisj, den koning van Gat,
13 stelde hij zich openlijk als een waanzinnige
aan, en deed hij als een dolleman, toen ze hem
grepen. Hij trommelde op de poortdeuren en
kwijlde in zijn baard, 14 zodat Akisj zijn dienaren
verweet: Ziet ge niet, dat het een dolleman
is? Waarom brengt ge hem bij me? 15 Heb ik
dan geen gekken genoeg, dat ge mij met dezen
dolleman opscheept? Moet die soms in mijn huis
komen?

22
1 David trok daar dus weg, en vond een

schuilplaats in de grot van Adoellam. Dit ho-
orden zijn broers en heel zijn familie, en ze
kwamen daar bij hem. 2 Ook sloten zich bij
hem tal van mannen aan, die in moeilijkhe-
den zaten of door een schuldeiser achtervolgd
werden, en allerlei ontevredenen; en hij werd
hun leider. Zo waren er ongeveer vierhonderd
man bij hem. 3 Vandaar vertrok David naar
Mispe in Moab. Hij vroeg aan den koning van
Moab: Laat mijn vader en mijn moeder bij u
blijven, totdat ik weet, wat God met mij voor
heeft. 4 Hij liet hen dus bij den koning van
Moab, en ze bleven bij hem, zolang David in
de bergvesting was. 5 Maar David werd door
den profeet Gad gewaarschuwd: Blijf niet in
de bergvesting; ga liever naar het land Juda.
Zo vertrok David, en kwam hij in het bos van
Chéret terecht. 6Maar terwijl Saul in Giba onder
de terebint op de heuvel zat, met zijn lans in
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zijn hand en al zijn dienaren om zich heen,
vernam hij, dat David en de mannen, die bij hem
waren, een bende hadden gevormd. 7 Daarom
sprak Saul tot zijn dienaren, die om hem heen
stonden: Luistert eens, Benjamieten! De zoon
van Jesse zal natuurlijk aan u allen landerijen en
wijngaarden schenken, en u allen aanstellen tot
hoofdmannen van duizend en honderd! 8 Want
allen hebt ge tegen mij samengespannen. Nie-
mand was er, die mij op de hoogte bracht, toen
mijn zoon partij koos voor den zoon van Jesse;
niemand van u, die zich om mij bekommerde
en mij liet weten, dat mijn zoon een van mijn
knechten tot verraad tegen mij opstookte, zoals
nu blijkt. 9 Maar Doëg, de Edomiet, die bij de
dienaren van Saul stond, nam het woord en
sprak: Ik heb den zoon van Jesse te Nob zien
komen, bij Achimélek, den zoon van Achitoeb.
10Die heeft Jahweh voor hem geraadpleegd, hem
proviand bezorgd, en het zwaard van Goliat,
den Filistijn, gegeven. 11 Daarom ontbood de
koning den priester Achimélek, den zoon van
Achitoeb, met heel zijn priesterfamilie uit Nob.
Zij kwamen met hen allen bij den koning, 12 en
Saul begon: Luister eens, zoon van Achitoeb.
Deze antwoordde: Tot uw dienst, heer! 13 En
Saul vroeg hem: Waarom hebt gij met den zoon
van Jesse tegen mij samengespannen, door hem
proviand en een zwaard te geven, en God voor
hem te ondervragen, zodat hij jegens mij verraad
kon plegen, zoals nu is gebleken? 14 Achimélek
gaf den koning ten antwoord: Maar wie is er
van al uw dienaren zo betrouwbaar als David:
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de schoonzoon des konings, het hoofd van uw
lijfwacht, en geëerd in uw huis? 15 Is het vandaag
soms de eerste maal, dat ik God voor hem
raadpleeg? Immers neen! Laat dus de koning
zijn dienaar en heel zijn familie geen verwijt
maken; want uw dienaar heeft in heel dat
voorval niet het minste kwaad gezien. 16 Maar
de koning besliste: Gij zult sterven, Achimélek;
gijzelf en heel uw familie. 17 En hij gaf bevel aan
de wachten, die om hem heen stonden: Vooruit,
doodt de priesters van Jahweh! Want zelfs zij
steunen David; ofschoon ze wisten, dat hij op
de vlucht was, hebben ze mij niet op de hoogte
gebracht. Maar de dienaars van den koning
wilden geen hand uitsteken, om de priesters van
Jahweh neer te stoten. 18 En daarom sprak de
koning tot Doëg, den Edomiet: Vooruit, gij dan;
stoot de priesters neer! En Doëg de Edomiet trad
vooruit, stootte de priesters neer, en doodde die
dag vijf en tachtig man, die het linnen borstkleed
droegen. 19 Ook de priesterstad Nob werd
neergesabeld; mannen en vrouwen, kinderen
en zuigelingen, met rundvee, ezels en schapen
werden over de kling gejaagd. 20 Slechts één
zoon van Achimélek, den zoon van Achitoeb,
namelijk Ebjatar wist te ontkomen. Hij vluchtte
naar David, 21 en vertelde David, dat Saul de
priesters van Jahweh vermoord had. 22 En David
zeide tot Ebjatar: Ik verwachtte het al, toen Doëg
de Edomiet daar was, dat hij het aan Saul zou
verraden. Ik ben dus aansprakelijk voor het
leven van geheel uw familie. 23 Blijf bij mij, en
maak u niet ongerust; want wie u naar het leven
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staat, staat ook mij naar het leven. Bij mij zijt ge
veilig.

23
1 Op zekere dag bracht men David de tijding:

Zie, de Filistijnen belegeren Keïla, en plunderen
de dorsvloeren leeg. 2 Toen vroeg David aan Jah-
weh: Zal ik uitrukken en die Filistijnen verslaan?
En Jahweh antwoordde David: Ruk uit, versla de
Filistijnen en ontzet Keïla. 3 Maar de mannen
van David zeiden: Hier in Juda zitten we al in
de angst; en zouden we dan naar Keïla trekken,
waar de Filistijnen in slagorde staan? 4 Daarom
ondervroeg David Jahweh nog eens; en Jahweh
antwoordde hem: Trek gerust naar Keïla, want
Ik lever de Filistijnen aan u over. 5 Nu trok
David met zijn mannen naar Keïla. Hij viel de
Filistijnen aan, dreef hun vee weg en bracht
hun een gevoelige nederlaag toe. Zo ontzette
David de bewoners van Keïla. 6 Nu had Ebjatar,
de zoon van Achimélek, toen hij naar David
vluchtte en David naar Keïla begeleidde, de efod
met zich meegenomen. 7 Toen men nu aan Saul
meldde, dat David zich in Keïla bevond, dacht
Saul: God heeft hem aan mij overgeleverd; want
door een stad met deuren en grendels binnen te
gaan, heeft hij zichzelf opgesloten. 8 Saul riep
dus al de manschappen tot de strijd op, om naar
Keïla te trekken en David met zijn mannen in te
sluiten. 9 Maar David kwam te weten, dat Saul
vijandige plannen tegen hem smeedde. Daarom
zeide hij tot Ebjatar, den priester: Breng de efod
hier. 10 En David bad: Jahweh, God van Israël;
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uw dienaar heeft vernomen, dat Saul van plan
is, naar Keïla te komen, en om mijnent wil de
stad te verwoesten. 11 Zal Saul oprukken, zoals
uw dienaar vernomen heeft? Jahweh, God van
Israël, laat het uw dienaar weten. En Jahweh
antwoordde: Ja. 12 Daarna vroeg David: Zullen
de burgers van Keïla mij en mijn mannen aan
Saul uitleveren? En Jahweh antwoordde: Ja.
13 Toen brak David met zijn mannen op; het
waren er ongeveer zeshonderd. Ze verlieten
Keïla, en zwierven op goed geluk rond. En
daar Saul de tijding ontving, dat David uit Keïla
ontsnapt was, zag hij van de opmars af. 14 Nu
ging David in bergholen wonen, in de woestijn.
Hij verbleef op het gebergte in de woestijn van
Zif; en ofschoon Saul hem voortdurend zocht,
liet God niet toe, dat David hem in handen viel.
15 Toch was deze bevreesd, omdat Saul er op
uit was, hem uit de weg te ruimen. Terwijl
David zich te Chóresj in de woestijn van Zif
bevond, 16 besloot Jonatan, de zoon van Saul,
naar David te gaan, en hem te sterken door
vertrouwen op God. 17 Hij sprak tot hem: Maak
u niet bezorgd, want ge zult mijn vader Saul
niet in handen vallen. Ge zult heersen over
Israël, en ik zal eerst de tweede zijn; ook Saul,
mijn vader, ziet dat in. 18 En zij sloten samen
een verbond voor het aanschijn van Jahweh.
David bleef in Chóresj wonen, terwijl Jonatan
huiswaarts keerde. 19 Maar nu kwamen Zifieten
naar Saul in Giba, en zeiden: David verschuilt
zich bij ons in de bergholen bij Chóresj, op de
heuvel van Chakila ten zuiden van de wildernis.
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20 Welnu, als het u, o koning, behaagt, er heen
te gaan, doe het dan; wij zullen zorgen, dat hij
aan den koning wordt uitgeleverd. 21 Saul sprak:
Weest gezegend door Jahweh, omdat gij met mij
medevoelt. 22 Gaat u nog eens vergewissen en
achterhaalt nauwkeurig de plek, waar hij zich
ophoudt, en wie hem daar heeft gezien; want
men heeft mij gezegd, dat hij buitengewoon slim
is. 23 Onderzoekt nog eens goed in alle grotten,
waar hij zich schuil kan houden, en komt bij
mij terug, om mij in te lichten. Dan zal ik
met u meegaan. En mocht hij in het land zijn,
dan zal ik hem vinden uit alle duizenden van
Juda! 24 Zij trokken er dus op uit, en gingen
Saul voor naar Zif. David bevond zich toen
met zijn mannen in de woestijn van Maon, in
de steppe, zuidelijk van de wildernis. 25 Maar
toen hij vernam, dat Saul met zijn mannen hem
kwam zoeken, daalde hij af naar de rots in de
woestijn van Maon. Saul hoorde het, en ging
David in de woestijn van Maon achterna. 26 Saul
marcheerde aan de ene kant van de berg, en
David met zijn mannen aan de andere kant.
David spoedde zich angstig voort, om Saul te
ontlopen. En reeds omsingelde Saul met zijn
mannen David met de zijnen, om hen gevangen
te nemen, 27 toen er eensklaps bij Saul een bode
verscheen met de tijding: Vertrek ogenblikkelijk;
want de Filistijnen zijn het land binnengevallen.
28 Saul staakte dus de achtervolging van David
en ging de Filistijnen tegemoet. Daarom heeft
men deze plaats Rots der Scheiding genoemd.
29Vandaar week David uit naar de spelonken van
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En-Gédi.

24
1Maar nauwelijks was Saul van zijn krijgstocht

tegen de Filistijnen teruggekeerd en had hij de
tijding ontvangen, dat David zich in de woestijn
van En-Gédi ophield, 2 of hij koos drieduizend
van de beste krijgers uit heel Israël, en ging
oostelijk van de Steenbokrotsen David met zijn
mannen zoeken. 3 Zo kwam Saul bij de schaap-
skooien langs de weg. Daar was een spelonk,
waar hij binnenging, om zijn behoefte te doen;
David met zijn mannen echter zaten achter in de
spelonk! 4 En de mannen van David zeiden tot
hem: Dit is de dag, waarop Jahweh u zegt: Zie, Ik
geef u den vijand in uwmacht, ommet hem naar
believen te handelen. David stond op, en sneed
ongemerkt de slip van Sauls mantel af. 5 Maar
het hart begon hem te bonsen, alleen reeds door
het afsnijden van Sauls slip. 6 En daarom zeide
hij tot zijn mannen: Jahweh beware mij ervoor,
zo iets mijn heer, den gezalfde van Jahweh, aan
te doen, of zelfs mijn hand tegen hem op te
heffen; want hij is de gezalfde van Jahweh. 7 Zo
bedaarde David zijn mannen, en liet niet toe, dat
ze Saul aanrandden. Toen Saul de spelonk had
verlaten, en zijn weg vervolgde, 8 stond David
aanstonds op, verliet de spelonk en riep Saul
achterna: Heer koning! En toen Saul omkeek,
wierp David zich uit eerbied op zijn knieën, met
het gezicht naar de grond. 9 En David sprak
tot Saul: Waarom luistert gij naar de praatjes
der mensen, als zou David uw ongeluk willen?
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10 Ge kunt nu met eigen ogen zien, dat Jahweh u
in de spelonk aan mij had overgeleverd. Maar
ik wilde u niet doden; ik heb u gespaard en
gezegd: Ik zal mijn hand niet opheffen tegen
mijn heer; want hij is de gezalfde van Jahweh.
11Mijn vader, zie, zie de slip van uw mantel, die
ik in mijn hand heb! Ja, de slip van uw mantel
heb ik afgesneden, maar u niet gedood. Erken
dus, dat ik geen boze of misdadige bedoelingen
heb. Ik heb u niets willen doen, terwijl gij het op
mijn leven gemunt hebt. 12 Jahweh zal oordelen
tussen mij en u, Jahweh zal mij op u wreken;
maar mijn hand wordt niet tegen u opgeheven!
13 Want zoals het oude spreekwoord zegt: Van
bozen komt boosheid voort! Daarom wordt
mijn hand niet tegen u opgeheven. 14 Tegen
wien is eigenlijk de koning van Israël opgerukt?
Wien achtervolgt gij? Een dode hond, een vlo!
15 Jahweh zal rechter zijn, en oordelen tussen mij
en u; Hij zal toezien, mijn zaak verdedigen, en
mij recht verschaffen tegen u. 16Toen David deze
toespraak tot Saul had beëindigd, vroeg Saul: Is
dat niet uw stem, mijn zoon David? En nu begon
Saul luidkeels te wenen. 17En hij sprak tot David:
Gij zijt beter dan ik; want gij hebt het kwaad, dat
ik u deed, met goed vergolden. 18 Vandaag hebt
gij getoond, dat ge mij goed gezind zijt. Jahweh
heeft mij in uw macht gegeven, en ge hebt mij
niet gedood. 19 Want als iemand zijn vijand
ontmoet, laat hij hem dan rustig gaan? Daarom
zal Jahweh u belonen voor wat gij vandaag aan
mij hebt gedaan. 20 Ja, ik weet, dat gij koning
wordt, en dat het koningschap van Israël in uw
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handen bestendig zal zijn. 21 Welnu, zweer mij
dan bij Jahweh, dat ge mijn nageslacht niet zult
verdelgen en mijn naam niet zult uitwissen uit
het huis van mijn vader. 22 En David bezwoer
het hem. Toen ging Saul huiswaarts, en David
keerde met zijn mannen naar de bergvesting
terug.

25
1 Intussen stierf Samuël. Heel Israël kwam

bijeen voor de dodenklacht, en men begroef
hem in zijn huis te Rama. David trok verder,
en week naar de woestijn van Maon uit. 2 Nu
was er in Maon een man, die zijn bedrijf in
Karmel had. De man was zeer vermogend, en
de eigenaar van drieduizend schapen en duizend
geiten. Bij gelegenheid van het scheren der
schapen bevond hij zich toen in Karmel. 3 Hij
heette Nabal, zijn vrouw Abigil. Terwijl de
vrouw een vlug begrip had en een. knap uiter-
lijk, was de man hardvochtig en kwaadaardig;
het was een Kalebiet. 4 Toen nu David in de
woestijn vernomen had, dat bij Nabal de schapen
geschoren werden, 5 zond hij tien knechten met
de opdracht: Gaat naar Karmel en vervoegt u
bij Nabal; ge moet hem namens mij begroeten
en dit tegen mijn broeder zeggen: 6 De vrede
aan u, vrede aan uw gezin, vrede aan allen,
die u toebehoren! 7 Ik heb vernomen, dat men
bij u de schapen scheert. Welnu, wij hebben
uw herders, die in onze nabijheid waren, niet
gehinderd, en nooit, zolang ze in Karmel waren,
hebben ze ook maar iets vermist; 8 vraag het
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uw knechten, en ze zullen het bevestigen. Laat
daarom mijn knechten een gunstig onthaal bij
u vinden, omdat we op een feestdag komen, en
geef aan uw dienaren en aan uw zoon David wat
ge kunt missen. 9 Zo kwamen de knechten van
David, brachten Nabal de boodschap namens
David over, en wachtten af. 10 Maar Nabal
gaf Davids dienaars ten antwoord: Wie is die
David? Wie is die zoon van Jesse? Het
wemelt tegenwoordig van knechten, die van hun
meester zijn weggelopen! 11 En dan zou ik mijn
brood en mijn water en het vlees, dat ik voor
mijn scheerders geslacht heb, gebruiken, om het
aan lieden te geven, van wie ik niet eens weet,
waar ze vandaan komen? 12 Davids knechten
maakten dus rechtsomkeer en vertelden hem
bij hun terugkomst, hoe ze ontvangen waren.
13 Toen beval David zijn mannen: Laat ieder zijn
zwaard in de gordel steken! En iedereen stak
zijn zwaard in de gordel. Ook David omgordde
zich met zijn zwaard, en terwijl tweehonderd
man bij de legertros bleven, gingen er ongeveer
vierhonderd met David mee. 14 Intussen had
Abigil, Nabals vrouw, van een der knechten de
boodschap gekregen: David heeft uit de woestijn
boden gezonden, om onzen heer te begroeten;
maar hij heeft hen uitgescholden. 15 Toch zijn
die lieden zeer goed voor ons geweest. Toen
we buiten waren, hebben we van hen geen
hinder ondervonden, en zolang we met hen
omgingen, hebben we niets vermist. 16 Nacht en
dag waren zij voor ons een muur, zolang wij in
hun nabijheid de schapen hoedden. 17 Welnu,
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denk eens na, of gij er iets aan kunt doen;
want de wraak op onzen heer en heel zijn
huis kan niet uitblijven. Hij is nu eenmaal
een Belialskind; er valt met hèm niet te praten.
18 Terstond haalde Abigáil tweehonderd broden
en twee zakken wijn, vijf toebereide schapen, vijf
maten geroosterd graan, en honderd rozijnen-en
tweehonderd vijgenkoeken. 19 Zij liet dat alles
op ezels laden, en zonder iets aan haar man
te vertellen, sprak zij tot haar knechten: Gaat
mij vooruit; ik kom achter u aan. 20 Toen zij
nu, rijdend op haar ezel, langs een holle weg de
bergen afdaalde, kwam David met zijn mannen
aan de andere kant naar beneden, zodat ze hen
moest ontmoeten. 21 David dacht juist: Dus heb
ik voor niets op alles gepast, wat dien kerel in
de woestijn toebehoort! Van al zijn eigendom
is er niet het minste vermist, en nu gaat hij mij
goed met kwaad vergelden! 22 God mag David
zo doen en nog erger, als er morgenvroeg van
al de zijnen nog één mannelijk wezen over is!
23 Zodra Abigáil David zag, gleed zij van haar
ezel en boog zich eerbiedig voor David ter aarde
neer. 24 Ze bleef aan zijn voeten liggen en sprak:
Heer, op mij rust de schuld! Maar laat uw
dienstknecht tot u spreken, en luister naar de
worden van uw dienstmaagd 25 Laat mijn heer
zich toch niet storen aan dien deugnietmvan een
Nabal; want zoals hij heet, zo is hij: “dwaas”
is zijn naam en dwaasheid is zijn faam. Ik,
uw dienares, heb de knechten niet gezien, die
mijn heer had gestuurd. 26 Welnu, mijn heer,
zowaar Jahweh leeft: Jahweh heeft niet toege-
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laten, dat ge u in bloedschuld verwikkelde en
u zelf met de vuist recht verschafte. Moge het
met Nabal gaan als met al uw vijanden en met
allen, die uw ongeluk willen! 27 Aanvaard dit
huldeblijk, dat uw dienstmaagd voor mijn heer
heeft meegebracht, en laat het gegeven worden
aan de knechten, die mijn heer op zijn schreden
volgen. 28 Wil zo de onachtzaamheid van uw
dienstmaagd vergeven. Waarachtig, Jahweh zal
het huis van mijn heer bestendigen; want mijn
heer voert Jahweh’s krijg, en heel uw leven is
er geen kwaad in u gevonden! 29 Wel is er
iemand opgestaan, om u te vervolgen en uw
leven te belagen; maar dank zij Jahweh, uw
God, zal het leven van mijn heer geborgen zijn
in de buidel des levens4, terwijl het leven van
uw vijanden wordt weggeslingerd uit de holte
van de slinger. 30 En wanneer Jahweh aan mijn
heer al het goed zal hebben volbracht, dat Hij
hem heeft beloofd, wanneer Hij u tot leider
van Israël zal hebben gesteld, 31 moge het dan
nooit voor u, mijn heer, een reden tot ongerus-
theid en gewetenswroeging zijn, dat mijn heer
nodeloos bloed heeft vergoten en zichzelf recht
heeft verschaft! En wanneer Jahweh mijn heer
voorspoed zal hebben geschonken, laat hij dan
aan zijn dienstmaagd denken. 32 Toen sprak
David tot Abigáil: Gezegend zij Jahweh, de God
van Israël, die u heden op mijn weg gezonden
heeft! 33 Gezegend uw doorzicht en gezegend
gijzelf, dat gij mij heden verhinderd hebt, mij
in bloedschuld te verwikkelen en mijzelf met
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de vuist recht te verschaffen. 34 Want zowaar
Jahweh leeft, de God van Israël, die mij ver-
hinderd heeft, u kwaad te doen: waart gij mij
niet aanstonds tegemoet gekomen, dan was er bij
de dageraad geen man van Nabal overgebleven!
35 En David nam van haar aan, wat zij voor
hem had meegebracht, en hij sprak tot haar:
Ga in vrede naar huis! Zie, ik heb naar uw
verzoek geluisterd en ben u gunstig gestemd.
36 Toen Abigáil naar Nabal terugkeerde, was
er waarachtig in zijn huis een feest als een
koningsmaal. En daar Nabal zeer vrolijk was
en zwaar beschonken, vertelde zij hem vóór de
volgende morgen niet het minste of geringste.
37Maar toen de volgende morgen Nabal zijn roes
had uitgeslapen, en zijn vrouw hem vertelde,
wat er gebeurd was, stokte zijn hart en hij werd
als een steen. 38 En een dag of tien later sloeg
Jahweh hem, en Nabal stierf. 39 Toen David
vernam, dat Nabal doodwas, zeide hij: Gezegend
zij Jahweh, die demij aangedane smaad op Nabal
heeft gewroken, zijn dienaar van een misstap
weerhield en de fout van Nabal op zijn eigen
hoofd heeft doen neerkomen! En David zond
boden naar Abigáil, om haar voor zich tot vrouw
te vragen. 40 De dienaren van David kwamen
dus bij Abigáil in Karmel, en zeiden tot haar:
David heeft ons tot u gezonden; want hij wil
u tot vrouw nemen. 41 Zij stond op, boog zich
diep ter aarde, en sprak: Hier hebt ge uw
dienstmaagd tot slavin, om de voeten van mijns
meesters knechten te wassen. 42 En aanstonds
maakte Abigáil zich gereed; ze ging op haar ezel
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zitten, en door haar vijf dienstmaagden gevolgd,
reed zij achter de boden van David aan. En ze
werd zijn vrouw. 43 Daarenboven huwde David
Achinóam uit Jizreël, zodat ze beiden zijn vrouw
waren. 44 Saul had echter zijn dochter Mikal,
Davids vrouw, aan Palti gegeven, den zoon van
Láisj uit Gallim.

26
1 Eens kwamen de Zifieten bij Saul in Giba

met de tijding: Ge weet toch, dat David zich
verscholen houdt bij de heuvel van Chakila
tegenover de wildernis? 2Daarom rukte Saul uit,
begeleid door drieduizend van de voortreffelijk-
ste manschappen uit Israël, en daalde af naar de
woestijn van Zif, om David daar op te sporen.
3 Saul sloeg zijn kamp op langs de weg, bij de
heuvel van Chakila, die tegenover de wildernis
ligt. David, die zich in de woestijn ophield,
bemerkte, dat Saul hem tot in de woestijn was
gevolgd. 4 Hij zond dus verkenners uit, en kreeg
de zekerheid, dat Saul te Nakon gekomen was.
5 Nu trok David op, en bij de plek gekomen,
waar Saul zijn kamp had opgeslagen, ontdekte
hij de plaats, waar Saul lag te slapen met zijn
legeroverste Abner, den zoon van Ner; Saul lag
in het legerkamp, en het volk kampeerde in
een kring om hem heen. 6 Nu sprak David
tot Achimélek, den Chittiet, en tot Abisjai, den
zoon van Seroeja en broer van Joab: Wie durft
met mij tot Saul in de legerplaats doordringen?
Abisjai antwoordde: Ik! 7 Zo drong David met
Abisjai ‘s nachts tot de troep door. En zie, daar
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lag Saul in het legerkamp te slapen; aan zijn
hoofdeinde stond zijn lans in de grond gestoken,
en Abner lag met het volk in een kring om hem
heen. 8 En Abisjai zei tot David: Nu heeft God
uw vijand in uw hand overgeleverd! Laat mij
hem nu met zijn eigen lans in één stoot aan de
grond vastpriemen; een tweede zal niet nodig
zijn! 9 Maar David sprak tot Abisjai: Doe hem
geen leed; want hoe kan iemand ongestraft de
hand slaan aan den gezalfde van Jahweh? 10 En
David ging voort: Zo waar Jahweh leeft; Jahweh
alleen zal hem slaan, hetzij dat zijn dag komt
en hij sterft, hetzij dat hij ten oorlog trekt en
sneuvelt. 11 Jahweh beware mij ervoor, dat ik
mijn hand zou uitstrekken naar den gezalfde
van Jahweh! Neem echter de lans, die aan zijn
hoofdeinde staat met de waterkruik, en laat ons
dan heengaan. 12 En David nam de lans met de
waterkruik van het hoofdeinde van Saul weg, en
ze gingen heen, zonder dat ook maar iemand het
zag of bemerkte, zonder dat ook maar iemand
wakker werd; want allen lagen zij te slapen: een
slaap van Jahweh had hen overvallen. 13 Aan
de andere zijde gekomen, ging David ver weg
op de top van de berg staan, zodat er een flinke
afstand tussen hen was. 14 Nu riep hij tot het
volk en tot Abner, den zoon van Ner: Geeft
ge geen antwoord, Abner? Abner riep terug:
Wie zijt ge, die daar den koning durft roepen?
15 En David zeide tot Abner: Gij zijt toch een
man, en niemand is u in Israël gelijk! Waarom
hebt ge dan uw heer en koning niet bewaakt?
Want er is een van de mannen gekomen, om
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uw heer en koning te doden. 16 Fraai is het
niet, zoals ge u gedragen hebt. Zowaar Jahweh
leeft, gij zijt kinderen des doods, omdat gij niet
gewaakt hebt over uw heer, den gezalfde van
Jahweh! Ge moet maar eens kijken, waar de
lans van den koning is en de waterkruik, die
aan zijn hoofdeinde stond. 17 Saul herkende de
stem van David en vroeg: Is dat niet uw stem,
mijn zoon David? David antwoordde: Ja, heer
koning. 18 En hij vervolgde: Waarom blijft toch
mijn heer zijn knecht achtervolgen? Wat heb ik
gedaan en waaraan ben ik schuldig? 19 Maar
laat mijn heer en koning nu luisteren naar de
woorden van zijn dienaar: Als het Jahweh is,
die u tegen mij opzet, moge Hij dan de geur van
een offer aanvaarden. Maar als het mensen zijn,
mogen zij dan gevloekt zijn voor Jahweh, omdat
ze mij thans verdreven hebben en uitgesloten
van Jahweh’s erfdeel, en mij hebben gezegd:
“Ga andere goden dienen!” 20 Neen, laat mijn
bloed de grond niet drenken, terwijl ik verre
ben van het aanschijn van Jahweh. Want de
koning van Israël is uitgetrokken, om mij naar
het leven te staan, gelijk men een patrijs in het
bergland jaagt! 21 Saul sprak: Ik heb verkeerd
gedaan! Kom terug, mijn zoon David; ik zal
u geen kwaad meer doen, omdat heden mijn
leven hoge waarde heeft gehad in uw ogen.
Ja, ik heb zeer dwaas gehandeld en ik heb me
schromelijk vergist. 22 Maar David antwoordde:
Hier is de lans van den koning. Laat een van
de manschappen hierheen komen, om hem te
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halen. 23 Jahweh zal aan ieder van ons zijn
rechtschapenheid en trouw vergelden. Want
ofschoon Jahweh u heden in mijn hand had
geleverd, heb ik mijn hand niet geslagen aan den
gezalfde van Jahweh. 24 Welnu, zoals heden uw
leven een hoge waarde had in mijn ogen, zo zal
mijn leven een hoge waarde hebben in de ogen
van Jahweh, en zal Hij mij redden uit iedere
nood. 25 En Saul sprak tot David: Gezegend
zijt gij, mijn zoon David; grote daden zult ge
verrichten, en veel tot stand kunnen brengen.
Toen vervolgde David zijn weg, en Saul keerde
naar zijn woonplaats terug.

27
1 Maar David dacht bij zichzelf: Op een of

andere dag val ik toch nog in handen van Saul.
Er blijft voor mij dus niets anders over, dan dat
ik de wijk neem naar het Filistijnenland; dan
zal Saul het wel opgeven, nog langer heel Israël
naar mij af te zoeken, en ben ik uit zijn greep
gered. 2Dus trok David op, enmet de zeshonderd
man die bij hem waren, liep hij over naar Akisj,
den zoon van Maok, en koning van Gat. 3 Zo
vestigde David zich bij Akisj in Gat, hij en zijn
mannen, elk met zijn gezin, en David met zijn
twee vrouwen: Achinóam uit Jizreël, en Abigáil,
de vrouw van Nabal uit Karmel. 4 En toen
Saul vernam, dat David naar Gat was gevlucht,
vervolgde hij hem niet langer. 5 Nu deed David
aan Akisj het voorstel: Als ik bij u in de gunst
sta, laat men mij dan een woonplaats aanwijzen
in een van de steden van het platteland, om mij
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daar te vestigen; want waarom zou uw dienaar
bij u in de hofstad wonen? 6 Akisj wees hem
toen Sikelag aan; vandaar dat Sikelag tot op
heden toe aan de koningen van Juda behoort.
7 De tijd, die David in het land der Filistijnen
doorbracht, bedroeg een jaar en vier maanden.
Gedurende die tijd 8 trok David er met zijn
mannen geregeld op uit, om strooptochten te
houden bij de Gesjoerieten, de Girzieten en de
Amalekieten, die de bewoners van de landstreek
waren, welke zich uitstrekt van Télem tot Sjoer,
en verder naar Egypte. 9 Had David het land
geteisterd, dan liet hij man noch vrouw in leven,
maar met een buit van schapen, runderen, ezels,
kamelen en kledingstukken keerde hij terug, en
meldde zich bij Akisj. 10Vroeg Akisj dan: “Bij wie
hebt ge vandaag een inval gedaan?” dan zeide
David: In de Négeb van Juda, of in de Négeb
van Jerachmeël, of in de Négeb van de Kenieten.
11 Mannen en vrouwen, die hij anders naar Gat
moest brengen, liet David dus niet in leven; want
hij dacht: Anders verraden ze mij en zeggen: Dat
en dat heeft David gedaan! Zo ging hij al de tijd
te werk, dat hij op Filistijnse bodem vertoefde.
12 En Akisj had veel vertrouwen in David; want
hij dacht: Hij heeft zich gehaat gemaakt bij zijn
volk Israël; hij zal nu altijd mijn dienaar blijven.

28
1 Toen dan ook in die dagen de Filistijnen hun

troepen op de been brachten, om met Israël te
strijden, sprak Akisj tot David: Ge weet dus, dat
ge aan mijn zijde ten strijde moet trekken, gij
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met uw mannen. 2David gaf Akisj ten antwoord:
Goed; dan zult ge ondervinden, wat uw dienaar
zal doen. En Akisj verzekerde David: Best,
dan stel ik u voor altijd tot mijn lijfwacht aan.
3 Intussen was Samuël gestorven; heel Israël had
over hem gerouwd, en men had hem te Rama
in zijn woonplaats begraven. En Saul had de
geestenbezweerders en waarzeggers uit het land
verwijderd. 4 Toen dan de verenigde Filistijnen
aanrukten en hun kamp bij Sjoenem opsloegen,
riep ook Saul heel Israël onder de wapens, en
ze legerden zich op de Gilbóa. 5 Maar bij het
aanschouwen van het leger der Filistijnen sloeg
Saul de schrik om het hart. 6 Hij raadpleegde
Jahweh; maar Jahweh antwoordde hem niet,
noch in dromen noch met de Oerim, noch door
profeten. 7 Daarom sprak Saul tot zijn dienaren:
Zoek me een vrouw op, die geesten bezweert;
dan ga ik erheen, om ze te ondervragen. Zijn
dienaren antwoordden hem: Te En-Dor woont
een vrouw, die geesten bezweert. 8 Daarop
maakte Saul zich onkenbaar, door andere kleren
aan te trekken. Begeleid door twee mannen
begaf hij zich op weg, en in de nacht kwamen
ze bij de vrouw aan. En hij sprak: Roep voor mij
den geest op, dien ik u zal zeggen, en laat hem
voor mij de toekomst voorspellen. 9 De vrouw
antwoordde hem: Wel, ge weet toch, dat Saul de
geestenbezweerders en waarzeggers uit het land
heeft verdreven; waarom wilt ge me dan een
valstrik leggen, om me te doden? 10 Maar Saul
bezwoer haar bij Jahweh: Zo waar Jahweh leeft,
om deze zaak zal geen schuld u treffen. 11 Nu
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vroeg de vrouw: Wien moet ik voor u oproepen?
Hij zeide: Roep Samuël voor mij op. 12 En de
vrouw zag Samuël. Maar nu begon ze luidkeels
te gillen, en vroeg aan Saul: Waarom hebt ge
mij bedrogen; ge zijt Saul zelf! 13 De koning
antwoordde haar: Wees maar niet bang; zeg
liever, wat ge ziet. En de vrouw sprak tot Saul:
Een geest zie ik uit de aarde opkomen. 14 Hij
vroeg haar: Hoe ziet hij er uit? Ze antwoordde:
Een man, een oude man komt op, in een mantel
gehuld. Toen begreep Saul, dat het Samuël was;
en zijn gelaat ter aarde buigend wierp hij zich
neer. 15 En Samuël sprak tot Saul: Waarom
hebt ge mij gestoord, door mij op te roepen?
Saul antwoordde: Ik ben ten einde raad. De
Filistijnen vechten tegen mij, en God is van mij
geweken; Hij antwoordt mij niet meer, noch door
profeten noch in dromen. Daarom heb ik u
geroepen, om mij te verkondigen, wat ik moet
doen. 16 Samuël sprak: Maar waarom mij nog
ondervragen, als Jahweh van u geweken is en
uw vijand is geworden? 17 Jahweh heeft met
u gedaan, zoals Hij door mij heeft voorzegd:
Jahweh heeft het koningschap aan u ontnomen,
en het aan een ander, aan David, gegeven.
18 Omdat ge niet hebt geluisterd naar het bevel
van Jahweh en zijn gloeiende toorn op Amalek
niet hebt gekoeld, daarom laat Jahweh u dit
alles thans overkomen: 19 Jahweh geeft u en
Israël met u in de macht der Filistijnen; gij en
uw zonen zullen morgen bij mij zijn; zelfs het
kamp van Israël laat Jahweh in de handen der
Filistijnen vallen. 20 Diep verslagen viel Saul
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in zijn volle lengte op de grond; want hij was
van Samuëls woorden bang geworden, en zijn
krachten waren uitgeput, daar hij de ganse dag
en de ganse nacht geen voedsel had gebruikt.
21 De vrouw kwam op Saul toe, en ziende, dat
hij erg van streek was, sprak zij tot hem: Zie,
uw dienstmaagd heeft naar uw wens geluisterd;
ik heb mijn leven op het spel gezet om te
volbrengen, wat gij me gevraagd hebt. 22 Luister
gij dus ook naar de wens van uw dienstmaagd;
eet een stuk brood, dat ik u wil voorzetten, opdat
gij in staat zult zijn, uwweg te vervolgen. 23Maar
hij weigerde en zeide: Ik wil niet eten. Eerst
toen ook zijn dienaren met de vrouw bij hem
aandrongen, gaf hij toe; hij stond van de grond
op, en zette zich neer op de rustbank. 24 Daarop
slachtte de vrouw in allerijl het mestkalf, dat ze
op stal had staan, haalde meel en kneedde het,
bakte er ongedesemde broden van, 25 en diende
het voor Saul en zijn dienaren op. En na gegeten
te hebben, stonden ze op, en gingen diezelfde
nacht nog weg.

29
1 De Filistijnen trokken nu al hun troepen

samen naar Afek, terwijl Israël zijn kamp op-
sloeg bij de bron, die zich bij Jizreël bevindt.
2 Toen nu de Filistijnse tyrannen aan de spits
van honderden en duizenden voorbijtrokken, en
David met zijn manschappen in de achterhoede
met Akisj voorbijtrok, 3 vroegen de vorsten der
Filistijnen: Wat moeten die Hebreën? En Akisj
antwoordde de Filistijnse vorsten: Dat is David,
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de onderdaan van Saul, den koning van Israël,
die sinds jaren en dagen bij mij is. En van de
dag af, dat hij naar mij overliep, tot op de dag
van heden heb ik niets op hem aan te merken
gehad. 4Maar de Filistijnse vorsten voeren tegen
hem uit, en zeiden tot hem: Stuur dien man weg,
en laat hem terugkeren naar de plaats, waar ge
hem gevestigd hebt. Neen, hij trekt niet met ons
ten strijde; hij zal ons in de strijd niet verraden!
Want hoe kan hij zich beter bij zijn meester in
de gunst werken dan met de hoofden van deze
mannen? 5 Dat is toch die David, tot wiens eer
in rondedans werd gezongen: Saul sloeg ze bij
duizenden neer, Maar David bij tienduizenden!
6 Toen ontbood Akisj David, en zeide: Zowaar
Jahweh leeft, gij zijt een eerlijk man, en ik stel
er prijs op, dat gij aan mijn zijde het kamp in-
en uitgaat. Want sinds de dag, dat ge bij me
zijt gekomen, tot op de dag van heden had ik
niets op u aan te merken. Maar in de ogen van
de tyrannen zijt ge minder gewenst. 7 Keer dus
terug en ga in vrede; doe niets, wat de Filistijnse
tyrannen mishaagt. 8Maar David sprak tot Akisj:
Wat heb ik gedaan, en wat hebt ge uw dienaar
te verwijten, sinds ik bij u kwam tot de dag
van vandaag, dat ik niet mee mag strijden tegen
de vijanden van mijn heer en koning? 9 Akisj
verzekerde David: Ge weet, dat ik u hoogacht
als waart ge een engel van God; maar de vorsten
der Filistijnen hebben beslist: Hij mag niet met
ons mee in de strijd. 10 Trek dus morgenvroeg op
met de dienaren van uw heer, die met u mee zijn
gekomen, en begeef u naar de plaats, waar ik u
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gevestigd heb; laat u niet leiden door gevoelens
van wraak, want ik acht u hoog1. Maak u dus
morgenvroeg gereed en vertrek, zodra het dag
wordt. 11 David trok dus met zijn manschappen
vroeg in de morgen op, en keerde terug naar
het land der Filistijnen, terwijl de Filistijnen naar
Jizreël oprukten.

30
1 Toen David met zijn mannen de derde dag in

Sikelag aankwam, hadden de Amalekieten een
overval gedaan op de Négeb en op Sikelag. Ze
hadden Sikelag ingenomen en in brand gestoken,
2 de vrouwen en alle inwoners, groot en klein,
gevankelijk weggevoerd, en zonder iemand te
doden hun tocht voortgezet. 3 Toen dus David
en zijn manschappen de stad bereikten, en
zagen, dat ze in brand was gestoken en dat hun
vrouwen met hun zonen en dochters gevangen
waren, 4 begonnen David en het volk, dat bij
hem was, luidkeels te wenen, totdat ze er geen
kracht meer toe hadden. 5Ook de beide vrouwen
van David, Achinóam uit Jizreël, en Abigáil, de
vrouw van Nabal uit Karmel, waren gevangen
genomen. 6 David was ten einde raad; want
het volk wilde hem stenigen, zo bitter was de
stemming onder heel het volk over het verlies
van hun zonen en dochters. Maar David hervond
zijn kracht in Jahweh, zijn God. 7 Hij sprak tot
den priester Ebjatar, den zoon van Achimélek:
Breng mij de efod! En Ebjatar bracht de efod bij
David. 8 Toen vroeg David aan Jahweh: Zal ik
die bende achterna zetten, en ze inhalen? Hij
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antwoordde hem: Ja, zet ze na; want ge zult
ze inhalen en buit bemachtigen! 9 David ging
dus met de zeshonderd man, die hem volgden,
op weg. Bij de beek Besor aangekomen, 10 zette
David met vierhonderd man de achtervolging
voort, terwijl de overige tweehonderd man, die
te vermoeid waren, om de beek Besor over te
trekken, achterbleven. 11 Op de vlakte troffen ze
een Egyptenaar aan, dien ze bij David brachten.
Ze gaven hem brood, waarvan hij at, en lieten
hem water drinken; 12 ook gaven ze hem vijgen-
en twee druivenkoeken. Toen hij gegeten had,
kwam hij weer bij; hij had namelijk in drie
dagen en drie nachten geen voedsel gebruikt
en geen water gedronken! 13 David vroeg hem:
Wien behoort ge toe, en waar komt ge vandaan?
Hij antwoordde: Ik ben een Egyptische jongen,
de slaaf van een Amalekiet; mijn heer heeft
me, omdat ik ziek werd, eergisteren aan mijn
lot overgelaten. 14 We hebben een overval
gedaan op de Négeb van de Keretieten, op het
grondgebied van Juda en de Négeb van Kaleb, en
Sikelag hebben we in brand gestoken. 15 David
vroeg hem: Wilt ge ons de weg wijzen naar die
bende? Hij antwoordde: Zweer mij bij God, dat
gij me niet zult doden of aan mijn meester zult
uitleveren, en ik zal u de weg wijzen naar die
bende. 16 En hij wees hun de weg. En zie, daar
lagen ze over de gehele streek verspreid, etend
en drinkend en fuivend van heel die grote buit,
die ze uit het Filistijnenland en het judese land
hadden opgedaan. 17 En David sloeg op hen in
van de dageraad af tot de avond van de volgende
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dag; niet één ontkwam, behalve vierhonderd
jongemannen, die de kamelen bestegen en de
vlucht namen. 18 Alles wat de Amalekieten hem
ontnomen hadden, kreeg David terug. Ook zijn
beide vrouwen kreeg David terug. 19 Niets werd
hun in handen gelaten: klein en groot, zonen en
dochters, de buit, en alles wat ze hadden geroofd;
dat alles bracht David terug. 20 Bovendien nam
David al hun schapen en rundvee. Men stelde
die aan de spits van wat men veroverd had,
en zeide: Dit is Davids aandeel. 21 Toen David
terugkwam bij de tweehonderd man, die te
vermoeid waren geweest, om David te volgen,
en die hij aan de beek Besor had achtergelaten,
gingen dezen David en het volk, dat bij hem was,
tegemoet. David trad op het volk toe, en groette
het vriendelijk; 22 maar alle kwade en ongure
elementen uit het gevolg van David beweerden:
Omdat ze niet met ons zijn meegegaan, mag
hun niets gegeven worden van de buit, die wij
veroverd hebben. Laat ieder zijn vrouw en
kinderen terug nemen, en maken dat hij weg
komt. 23 Maar David sprak: Zo moet gij niet
doen, nadat Jahweh aan ons dit alles gegeven
heeft, ons heeft beschermd, en de bende, die
ons overvallen had, aan ons heeft overgeleverd!
24 Wie zou ook maar naar uw voorstel willen
luisteren? Neen, die ten strijde trekt, krijgt
niet meer dan die bij de legertros blijft; ze
moeten gelijk opdelen. 25 Zo is het sedert dien
gebleven; hij stelde het vast als wet en recht in
Israël, tot op de dag van heden. 26 In Sikelag
teruggekomen, zond David aan de oudsten van
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het naburige Juda een gedeelte van de buit met
de boodschap: Hier is voor u een geschenk uit
de buit, op Jahweh’s vijanden behaald. 27 Het
waren de oudsten van Betoeël, van Rama uit
de Négeb, van Jattir, 28 van Aroër, van Sifmot,
van Esjtemóa, 29 van Karmel, van de steden der
Jerachmeëlieten, van de steden der Kenieten,
30 van Chorma, van Bor-Asjan, van Atak, 31 van
Hebron en van alle plaatsen, waar Davidmet zijn
mannen had rondgezworven.

31
1 Intussen waren de Filistijnen de strijd tegen

Israël begonnen. De Israëlieten sloegen voor
de Filistijnen op de vlucht en vielen dodelijk
getroffen op het gebergte van Gilbóa. 2 De
Filistijnen zaten Saul en zijn zonen op de hielen.
En toen zij Jonatan, Abinadab en Malkisjóea, de
zonen van Saul, hadden gedood, 3 richtte zich
heel de strijd tegen Saul. Enige boogschutters
kregen hem onder schot, en verwondden hem
in het onderlijf. 4 Nu sprak Saul tot zijn wapen-
drager: Trek uw zwaard en doorsteek me ermee;
anders komen die onbesnedenen hun spel met
me drijven. Maar zijn wapendrager wilde niet,
omdat hij teveel ontzag voor hem had. Daarom
nam Saul het zwaard, en stortte zich erin. 5 Toen
zijn wapendrager zag, dat Saul dood was, stortte
ook hij zich in zijn zwaard, en stierf aan zijn
zijde. 6 Zo stierf Saul met zijn drie zonen en zijn
wapendrager op een en dezelfde dag. 7 Toen de
Israëlieten, die in de steden van het dal en van
het Overjordaanse woonden, bemerkten, dat de
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Israëlieten waren gevlucht en Saul met zijn zo-
nen gestorven, verlieten zij de steden en namen
de vlucht; waarop de Filistijnen kwamen en ze
bezetten. 8 Toen de Filistijnen de volgende dag
de gesneuvelden kwamen uitplunderen, vonden
ze Saul met zijn drie zonen op het gebergte van
Gilbóa liggen. 9 Ze sloegen hem het hoofd af,
trokken hem zijn wapenrusting uit, en zonden
boden rond in het Filistijnenland, om het blijde
nieuws in hun afgodstempels en onder het volk
te verspreiden. 10 Ze plaatsten zijn wapenrusting
in de tempel van Asjtarte, en sloegen zijn lijk aan
de muur van Bet-Sjean. 11 Toen de bewoners
van Jabesj in Gilad hoorden, wat de Filistijnen
met Saul gedaan hadden, 12 rukten alle weerbare
mannen uit. Ze trokken de gehele nacht door,
haalden Sauls lijk en dat van zijn drie zonen van
de muur van Bet-Sjean, brachten ze naar Jabesj
over en verbrandden ze daar. 13 Ze verzamelden
het gebeente, en begroeven het onder de terebint
in Jabesj; daarna vastten ze zeven dagen.
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