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In 1 Samuel 18 lezen wij over de oprechte en eerlijke houding van Jonathan, de zoon van Saul, ten opzichte
van David. Jonathan was zonder twijfel ouder dan David en ook de troonsopvolger. Eigenlijk had hij David
moeten haten omdat hij zo populair was in Israël waardoor hij een bedreiging voor hem was. In plaats
daarvan zien wij in zijn hart oprechte liefde en respect voor David. Dit getuigd ervan dat Jonathan meer
belang hechtte aan de glorie van God en het welzijn van Israël dan in zijn eigen belangen. Daardoor had hij
geen last van jaloersheid waarmee zijn vader Saul wel geplaagd werd. Zijn hart was nauw verbonden met
David. Hij gaf David zijn koninklijke mantel en zijn wapenrusting, ja zelfs zijn zwaard, zijn boog en zijn gordel
wat zoveel betekent als: “Asjeblieft David, door dit aan jou te geven geef ik jou te kennen dat jij de rechtmatige
troonopvolger bent (de mantel) en ik nooit tegen jou zal vechten (zwaard en boog). Ik onderwerp mijzelf aan
jouw” (1 Samuel 18:4, parafrase). Wat was Jonathan een fijne jonge man. In 1 Samuel 14 lezen wij hoe hij,
in geloof in God, de Filistijnen overwon, en kunnen wij hierin erkennen hoe hij geheel en al vrij was van
jaloezie en zijn onderscheidingsvermogen om te kunnen herkennen wie door God gezalfd was.
Het is fantastisch om te zien wanneer een oudere broeder in staat is om de grotere zalving door God van
een jongere broeder te kunnen herkennen en toegeven, en te kunnen toestaan dat de jongere broeder de
leiding over hem heeft in de samenkomst of bediening. Wij kunnen hiervan het prachtige voorbeeld zien
van Barnabas. In Handelingen 13:2 lezen wij over de roeping van “Barnabas en Saulus” voor het werk voor
de Heere. Barnabas was zowel ouder als ervarener dan Saulus, daarom was het vanzelfsprekend dat zijn
naam als eerste vermeld staat. Dit veranderde echter vrij snel in “Paulus en Barnabas” (vers 42). Waarom?
Barnabas trok zich, vol van genade, terug op de achtergrond toen hij zag dat de zalving van zijn jongere
broeder Paulus groter was dan die van hem. Wat een grote kracht zou er uitgaan wanneer er in de gemeente
van Jezus Christus meer mensen in de gemeente zouden zijn als Jonathan en Barnabas, die niet naar hun
eigen belang op zoek zijn, die op geen enkele wijze jaloers zijn, maar in plaats daarvan enkel en alleen op
zoek zijn naar de glorie en eer van God, en assertief zijn in het ondersteunen van jongere broeders die een
krachtigere zalving ontvangen hebben.
In 1 Samuel 24:4-5 zien wij de nobele houding van David in het sparen van het leven van Saul toen Saul
aan hem was “overgeleverd”. In feite was het zijn geweten dat tegen David zei om een stuk van de mantel
van Saul af te snijden, wat hij ook gedaan heeft om te laten zien dat David hem had kunnen doden wanneer
hij gewild had. Zelfs nadat Saul tot tranen toe bewogen was toen hij dit hoorde en naar huis ging, begon
Saul korte tijd daarna David weer te achtervolgen om hem te doden (Samuel 26:2). Jaloersheid, boosheid
en haat schijnen keer op keer terug te keren net als de golven van de branding, wanneer er niet op adequate
wijze mee afgerekend wordt.
In 1 Samuel 30 bevond David zichzelf in een moeilijke situatie. Toen hij en zijn manschappen ten strijde
trokken, hadden de Amelekieten de steden waar zijn mensen verbleven, veroverd en vernietigd en de
gezinnen in gevangenschap mee genomen. De situatie was zo ernstig dat zelfs alle mannen begonnen te
huilen en daarbij ook nog David de schuld gaven van hun problemen. Zij wilden hem zelfs stenigen (vers 6
HSV). Maar dan kunnen wij de prachtige woorden lezen: “David echter sterkte zich in de HEERE, zijn God”
(vers 6). Wat een mooi voorbeeld om na te volgen, zelfs wanneer vrienden zich tegen ons keren. David
vroeg opnieuw raad aan de Heere en de Heere zei tegen hem om de strijd tegen de Amelekieten voort te
zetten en Hij verzekerde David dat hij alle gevangen zou bevrijden (vers 8). David wist echter niet in welke
richting hij moest gaan om de Amelekieten te vinden. Prachtig om te zien hoe God hem daarin de weg
wijst. Het gebeurde door een liefdevolle handeling ten opzichte van een eenvoudige, stervende,
1

vreemdeling. David en zijn mannen zagen een Egyptenaar, halfdood en in coma in de woestijn liggen. Zij
verzorgden hem en gaven hem te eten en te drinken. Toen hij bij kwam uit zijn coma ontdekten zij dat hij
door de Amelekieten in de woestijn was achter gelaten omdat hij ziek was (1 Samuel 30:11-13). Hij was het
die David naar de Amelekieten leidde. Dit laat ons zien hoe God ons beloond wanneer wij aardig en
behulpzaam en zijn tegen vreemdelingen. Zodoende vond David de Amelekieten en versloeg hij hen. Daarna
staat er geschreven dat David tot driemaal toe bevestigde dat zij “alles terugkregen” wat door de
Amelekieten gestolen was (1 Samuel 30:18-20). Een prachtig beeld van Jezus, die alles hersteld (terugkrijgt)
wat satan van ons gestolen heeft!
Toen de strijd voorbij was en David terug keerde naar het kamp, waren er 200 mannen die vrijgesteld waren
om met David ten strijde te trekken en die achtergebleven waren om de eigendommen van David te
bewaken. Enkele verachtelijk mannen van David gaven hierop de reactie om de spullen die bij de strijd
veroverd waren niet met hen, die vrijgesteld waren, te delen. Wij zien hierbij echter hoe groots het hart van
David was. Hij zei dat iedereen die thuisgebleven was, om op de eigendommen te letten, eenzelfde deel van
de buit zouden ontvangen als zij die meegevochten hadden. En dit werd vanaf die dag een wet in Israël (1
Samuel 30:21-25).
_______________________________________________________________________________________________________
Als standaard tekst worden voor vertalingen Nederlandse Bijbelteksten gebruikt uit de Herziene
Statenvertaling. In enkele gevallen kan om reden van uitleg een andere Nederlandse vertaling zijn gebruikt.
Voor meer informatie kunt u mailen naar: wftw@cfcindia.com
Om voorgaande HET WOORD VOOR DE WEEK te lezen of te downloaden gaat u naar:
http://www.cfcindia.com/nederlands/ of http://www.shub.nl
Meer in het Nederlands vertaalde (video)boodschappen, artikelen, en boeken, geschreven door Zac Poonen,
kunt u vinden op: http://www.shub.nl
U ontvangt deze mail, of omdat u zich hiervoor heeft aangemeld, of omdat u contact met ons heeft
opgenomen. In geval u deze mails niet langer wilt ontvangen dan kunt u een mail sturen met de tekst
UNSUBSCRIBE in het onderwerp veld van uw mail. Wij bieden onze oprechte excuses aan voor enig
ongemak.
Deze mail mag u vrij kopiëren en doorsturen, echter zonder aanpassingen in de tekst.
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