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20 september 2020

David wordt geholpen  
door Achimelech

1 Samuël 21
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Doel
De kinderen ontdekken dat ieder mens wel eens hulp nodig heeft of hulp kan geven.

Toelichting
David is nu  op de vlucht voor Saul. Hij kan niet in het paleis blijven, want hij is zijn leven niet zeker. David zoekt hulp. Hij 
heeft gebrek aan eten en heeft ook geen zwaard. Zo kan hij niet verder. Wie zou hem kunnen helpen? Hij vlucht naar de 
priester Achimelech. Achimelech geeft hem uiteindelijk brood en zelfs een zwaard. Het is het zwaard van Goliat. David 
trekt verder en Achimelech zal ontdekken hoe gevaarlijk het helpen van David is geweest. Dan vlucht David voor Saul naar 
het land van de Filistijnen. Maar ook daar is hij niet veilig. David heeft hun held Goliat gedood en draagt nu diens zwaard. 
Door net te doen of hij gek is, kan David ook daar ontsnappen.

Titel van het ONDERBOUW- verhaal: Help! Help!
Richtlijnen: Wie roept erom hulp? ‘Help, help!’…Als iemand om hulp roept in de klas, dan komt de juf. Als je thuis om hulp 
roept, komt je vader of moeder. Soms heb je hulp nodig. Kunnen de kinderen een reden bedenken? Wanneer heb jij wel 
eens hulp nodig gehad?
In de geschiedenis van vandaag heeft David hulp nodig. Hij is op de vlucht. Hij kan niet meer thuis wonen, omdat koning 
Saul jaloers op hem is. Waar moet hij heen? Hoe komt hij aan eten? Zijn vader en moeder zijn ver weg en kunnen hem niet 
helpen. Gelukkig ontmoet David Achimelech. Die helpt hem. (Laat het vervolg bij de Filistijnen bij de jongste kinderen weg. 
Richt je op het nodig hebben en geven van hulp.)

Titel van het MIDDENBOUW-verhaal: Zwaailichten
Richtlijnen: Op de snelweg zie je vaak een zwaailicht. Als het oranje is, is er meestal niet veel aan de hand; er is geen groot 
gevaar (weginspectie, wegwerkzaamheden, sleepauto). Maar als het zwaailicht blauw is, dan dreigt er gevaar. Dan is er 
een ongeluk gebeurd of iemand is erg ziek of er staan een auto in brand. Er moet meteen iemand geholpen worden. Daar 
maak je graag ruimte voor, want zelf zou je ook geholpen willen worden als je in nood bent.   
David heeft ook dringend hulp nodig. Halsoverkop is hij gevlucht voor Saul. Waar kan hij onderdak vinden? Hij heeft geen 
eten en geen wapen om zich te beschermen. Wie kan hij vertrouwen, nu koning Saul hem wil doden? Priester Achimelech 
is Davids hulpdienst. Hij krijgt brood uit de tempel en het zwaard van Goliat! Dan kan hij even verder, maar niet naar huis. 
Ook in het land van de Filistijnen is David niet veilig. Men herkent David en het zwaard van Goliat. Door een toneelstukje 
ontsnapt David aan koning Achiels. 

Titel van het BOVENBOUW-verhaal: NL-Alert  
Richtlijnen: Als er een grote brand is in een fabriek waarbij bijvoorbeeld gevaarlijke stoffen vrijkomen kan de overheid een 
NL-alert sturen. Iedereen in de buurt krijgt een sms-je waarin gewaarschuwd wordt. Meestal moet je naar binnen en ramen 
en deuren dichthouden. In een oorlog worden mensen door sirenes of alerts gewaarschuwd voor naderend gevaar, een 
bombardement. Ze kunnen dan op tijd wegkomen of een veilige plaats opzoeken.
David vlucht voor Saul. Hij is op tijd gewaarschuwd, maar moet nu reageren. Wat kan hij doen? Niet veel. Hij gaat naar 
Acihmelech, een priester. Hem vertrouwt hij, want hij zal zich niet door Saul laten beïnvloeden. David heeft gelijk en krijgt 
brood en het zwaard van Goliat. Achimelech moet zijn hulp trouwens later met zijn leven bekopen. David ontsnapt ternau-
wernood aan de Filistijnen. Hij doet alsof hij gek is en komt zo vrij.
Mensen die bij hulpdiensten werken lopen gevaar. Ben je hen daar dankbaar voor? En wat doe jij zelf wanneer iemand 
jouw hulp dringend nodig heeft? En als je zelf grote problemen hebt, waar zoek je hulp? Durf je God ook om hulp te vra-
gen? Hoe doe je dat? 

Extra bijbelgedeelte: Psalm 17
(David bidt tot God, als hij door vijanden in nood is. Hij vraagt of God hem recht wil doen.) 

Auteur: DW

Thema: Hulpdienst
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Achtergrondinformatie

(in oudere vertalingen is dit gedeelte genummerd als 21:2-10 (en 21:10-15 als 21:11-16)

Bij het Bijbelgedeelte
Met dit hoofdstuk begint de episode van het zwervende bestaan van David als opgejaagde vluchteling, gezochte prooi van 
een jaloerse koning Saul en desondanks de beoogde en gezalfde toekomstige koning van Israël. Het is een ruig verhaal 
– de Bijbel gaat ook hier over het èchte leven dat nu eenmaal ruig is. Daarbij hoort ook de ‘leugen om bestwil’ waarmee 
David de niets vermoedende priester Achimelech om te tuin leidt. In de ongerustheid van deze priester en in zijn vraag 
(‘Waarom bent u alleen…’) klinkt iets door van de onzekerheid die deze tijd in Israël kenmerkte. Achimelech weet echter 
nog niet van de breuk tussen koning Saul en zijn schoonzoon David. Het definitieve karakter van die breuk was voor David 
zelf ook pas net hiervoor – in de dramatische ontmoeting met de prins en zijn vriend Jonatan – duidelijk geworden. David 
doet zich bij Achimelech voor als geheim agent in dienst van de koning, op zoek naar eten voor zijn mannen die op een 
afgesproken plek op hem wachten. 

Mag je eigenlijk zo jokken zoals David hier doet? Uitleggers en predikers zijn er verdeeld over. Ter wille van de bescher-
ming van het leven mag er veel (ook in het moderne Jodendom geldt het beschermen van het leven als hoogste goed 
waarvoor andere regels wijken). Maar was hier sprake van zo’n uiterste noodsituatie? Was David hier gedwongen zijn 
toevlucht te nemen tot een vals getuigenis ter wille van een hogere waarheid, waarbij hij bovendien de levens van Achime-
lech en de overige priesters in Nob in groot gevaar brengt? Is dat de handelwijze die past bij het beeld van de messiaanse 
koning van Israël zoals Psalm 72 die typeert? Met kan hier verschillend over denken. Van belang lijkt me te stellen dat ook 
deze geschiedenis over David ons niet Davids eigen ‘heilige levenswandel’ wil voorhouden. Eerder leren we dat – mid-
den in de rauwe werkelijkheid van een keiharde (burger)oorlogssituatie waarin ook Gods gezalfde geen schone handen 
houdt – God vele kromme stokken gebruikt om er dan toch rechte slagen mee toe te dienen. Ook Davids soms wanhopig 
aandoende pogingen – naast toch ook echt messiaanse momenten – om als een soort desperado te overleven leidt God 
zo dat zijn doel uiteindelijk wordt bereikt.

Achimelech heeft alleen gewijd (‘heilig’) brood voorradig. Kennelijk gaat het om toonbroden die in het heiligdom als dankof-
fer voor God werden neergelegd. Waren het er 12, zoals voorgeschreven was in Leviticus 24:5-9? Ze werden elke sabbat 
vervangen en mochten alleen door de priesters worden opgegeten. Bijzonder is de voorwaarde die Achimelech stelt om 
dit aan de HEER gewijde brood voor Davids geheime commando te kunnen meegeven. De regel dat het geen priesters 
zijn ziet hij (ter wille van de nood; honger = levensgevaar?) door de vingers. Wel eist hij dat de mannen cultisch rein zijn 
om met dit heilige brood in aanraking te willen komen, oftewel: ze moeten niet net met hun vrouwen geslapen hebben (Ex. 
19:15; Lev. 15:18). Nu was dit ook bij oorlogsvoering een gebod, waaraan David in zijn reactie refereert (Deut. 23:10; 2 
Sam. 11:11). Hij gaat daarbij voor strikte naleving: ‘zelfs als het een gewone onderneming betreft’. Na deze verzekering van 
Davids kant geeft Achimelech hem het gewijde brood mee.

Vers 8 leidt echter al de vreselijke gevolgen in die dit voor Achimelech en zijn medepriesters zal hebben. De Edomiet Doëg, 
ambtenaar van Saul, is die dag ook in het heiligdom van Nob om een religieuze verplichting te vervullen (een bijzonder 
gebed? een offer? een gelofte?). Hij krijgt mee wat er gebeurt en brieft het over aan koning Saul. Dit zal leiden tot een gru-
welijke genocide op de hele stad Nob, inclusief de 85 priesters die in het heiligdom werkten (hoofdstuk 22:6-23). 

Ook vers 9 hoort nadrukkelijk bij deze perikoop. Priester Achimelech zelf neemt het initiatief om David nog iets mee te 
geven: het zwaard van Goliat (1 Samuël 17) dat kennelijk in Nob werd bewaard. Nadrukkelijk vermeldt Achimelech dat Da-
vid deze Filistijn zelf had verslagen. In zijn woorden en daad klinkt erkenning door van David als Gods bijzondere dienaar 
en gezalfde koning. En nog meer: het zwaard werd bewaard achter de efod (NBV: priestergewaad), dat de zog. urim en 
tummim bevatte waarmee de wil van de HEER werd gezocht. Ondanks alles wat niet zo mooi (zelfs heel lelijk) is in deze 
geschiedenis, wordt hiermee duidelijk wat Gods bedoeling is en waar het naartoe zal gaan met het koningschap in Israël.

De twee volgende perikopen (voorafgaand aan de beschrijving van Sauls vergeldingsactie tegen Nob) tonen de wanhopige 
tijd van David als vluchteling. Zelfs bij de vijandige Filistijnen (koning Achis van Gat) zoekt hij asiel en overleeft slecht door 
zich als een krankzinnige te gedragen (21:10-15). Daarna wordt de spelonk van Adullam (een relatief veilige schuilplaats in 
de bergen tussen Israël en de steden van de Filistijnen) een verzamelplaats voor Davids familie en de nodige losgeslagen 
figuren, hetgeen resulteert in een soort van ‘gideonsbende’ van 400 man (22:1-2). De koning van Moab verleent asiel aan 
Davids ouders (22:3-4), waarna God zelf David terugstuurt naar het land van Juda. Anders gezegd. Door heel deze moei-
zame weg van strijd, vertwijfeling en een soms dubieuze manier van handelen heen weeft God niettemin zijn plan!
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Vers voor vers:
Vs 1  ‘David kwam te Nob’: Deze plaats lag ten noordoosten van Jeruzalem (dat toen nog niet als zodanig bestond). 

De naam betekent ‘hoogte’, en dat verklaart dat er een heiligdom was. Op hoge plaatsen werden vanouds goden 
vereerd. Ook de Israëlieten hadden in deze oude tijden op verschillende ‘hoogten’ heiligdommen. We weten dat 
de tabernakel met de ark van het verbond in Silo terecht was gekomen, mogelijk was het heiligdom daar inmiddels 
verwoest (1 Samuël 4). Hoe het ook zij, het voorschrift van toonbroden als dankoffer aan God werd (ook) in het 
heiligdom van Nob in praktijk gebracht. Er is geen reden om aan te nemen dat de eredienst op deze ‘hoogte’ van 
Nob vermengd was met afgodendienst. In latere tijden zal dat reden zijn voor strikte handhaving van het gebod 
van één centraal heiligdom: de tempel in Jeruzalem.

Vs 4 ‘Maar nu ter zake: wat hebt u in voorraad? Geef me vijf broden, of wat u anders in huis hebt’: David gedraagt zich 
hier als een autoritair commandant, waarmee hij Achimelech min of meer overrompelt en in verlegenheid brengt. 
Het is allemaal niet zo fraai. Zoals het werkelijke leven ook niet altijd fraai is, men denke aan de wijze waarop 
verzetsmensen in de oorlog soms optraden op het grensvlak van waarheid en leugen, van goed en kwaad. Vanuit 
je luie stoel is het dan makkelijk praten. Een andere ervaren koning (Salomo) wist dat je je niet in alle omstandig-
heden een zwart-wit benadering kunt veroorloven. Ik denk aan Prediker 7:15-16 over het niet ‘al te rechtvaardig’ 
en het niet ‘al te onrechtvaardig’ zijn. Het zijn verzen die nadrukkelijk geen gemakzucht, maar een ethisch verant-
woord handelen op het scherpst van de snede beogen. Men denke ook aan de wijze waarop de Duitse verzet-
spredikant Dietrich Bonhoeffer hiermee heeft geworsteld.

Vs 6 ‘… zijn wij en alles wat we bij ons hebben gewijd …’: De vertaling NBG ’51 heeft het over ‘wapens’. Bij het ter 
oorlog gaan moesten zowel de soldaten als hun wapens cultisch rein zijn. Het Hebreeuwse woord kan ook een 
seksuele connotatie hebben en op het mannelijk lid doelen. Te denken is dan aan wijding in de zin van seksuele 
onthouding en/of rituele wassing.

 Marcus 2:25-26: ‘Hebt u dan nooit gelezen wat David deed toen hij en zijn metgezellen gebrek leden…’. Op grond 
van dit woord van Jezus is wel verondersteld dat de geschiedenis van David in Nob op de sabbat plaatsvond. 
Daar is echter geen reden voor. Het punt van vergelijking is dat elke regel uitzonderingen kent. Zo was het bij  
David (Jezus wijst op de honger/gebrek van David zijn mannen). En zo was het bij Jezus (het ‘vieren’ van de 
sabbat is belangrijker dan een strikte naleving van sabbatsregels). Wel mooi dat Davids geschiedenis hier wordt 
opgenomen door Hem, die nog heel andere dingen kon doen met vijf broden… (vers 4; Johannes 6:1-14).

Vraag
• Hebt u wel eens gelogen omdat u dacht daarmee een hoger goed te dienen? Hoe kijkt u daar achteraf op terug?

Auteur: WMB

Liederen
Psalm 146
Lied 146a      (=Gezang 20 LvdK)
Lied 146c      (=Gezang 21 LvdK)
David is gevlucht      Hemelhoog 67
‘k Stel mijn vertrouwen    Hemelhoog 338
God is mijn toevlucht    Opwekking voor kinderen 13
Ben je groot of ben je klein    Hemelhoog 389
Zing een nieuw lied     Opwekking voor kinderen 16
All night, all day      Hemelhoog 323
Hij heeft de hele wereld in zijn hand   Hemelhoog 339
Hij alleen      Hemelhoog 337
Goliath       Opwekking voor kinderen 88
Ik was hongerig      Hemelhoog 703

Auteur: PZ 
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Help! Help!

Inleiding
Anna zit aan de tafel in de klas. Ze heeft vandaag een 
werkje. Gisteren speelde ze in de bouwhoek, maar van-
daag is ze aan de beurt voor een werkje. Meestal vind ze 
de werkjes erg leuk. Vandaag niet. Ze snapt niet wat ze 
moet doen. Anna roept zachtjes om de juf. Die hoort haar 
niet. Ze is met andere kinderen bezig. Naast Anna zitten 
Sep en Ghita. Zij zijn allebei druk bezig. Zij snappen het 
werkje wel. Anna zucht. Ze duwt het blad over de tafel. 
Sep kijkt op. ‘Wat is er?’ Anna kijkt naar de juf. Die is nog 
steeds bezig met andere kinderen. ‘Ik snap het niet.’ Zegt 
Anna zachtjes. ‘Kan je me helpen?’
‘Ja hoor.’ Sep schuift zijn stoel naast die van Anna. Hij 
pakt haar blad en vertelt wat ze moet doen.’ Nu snapt 
Anna het wel. Sep kan goed uitleggen. Opgelucht gaat 
Anna aan de slag.

Heb jij wel eens hulp nodig? Kun je een reden bedenken 
waarom je hulp nodig hebt? Het is fijn al iemand je helpt.
Vandaag heet David hulp nodig. Hij is op de vlucht en kan 
nergens heen. Gelukkig komt hij een priester tegen die 
hem kan helpen. Luister maar goed.

Bijbelverhaal
David is op de vlucht voor koning Saul. Saul is jaloers 
op David. Hij is zo jaloers dat hij zijn speer naar David 
gooide. David kon de speer maar net ontwijken. Het is 
voor hem niet langer veilig om nog in het paleis te wonen.
Nu is David dus op de vlucht. Hij is heel plotseling ver-
trokken. Hij heeft geen eten bij zich en ook geen wapen. 
Waar kan hij heen? Hij weet het niet goed. Zijn vader, 
moeder en broers wonen heel ver weg. Zij kunnen hem 
niet helpen. 
David vlucht naar de stad Nob. Wanneer hij in Nob aan-
komt gaat hij naar de priester Achimelech. 
De priester kan David vast de hulp geven die hij nodig 
heeft.
Achimelech schrikt als hij ziet dat David alleen is. Hij is 
bang voor David. 
‘Schrik niet.’ Zegt David. ‘De koning heeft mij een ge-
heime opdracht gegeven. Niemand mag weten wat ik ga 
doen.’ Dat stelt de priester een beetje gerust. 

David heeft honger na zijn vlucht. ‘Hebt u hier iets te 
eten? Geef me brood of iets anders wat u hebt.’
Achimelech antwoord: ‘Ik heb hier geen gewoon brood. 
Er zijn alleen maar offerbroden. Die kan ik alleen maar 
geven als je je aan de regels van God houdt.’ David be-
grijpt dat. ‘Ik houd me altijd aan de regels van God.’
De priester geeft David het offerbrood. David is er blij 
mee. Hij heeft ontzettend honger. 
David heeft nog meer hulp nodig. Hij heeft een wapen 
nodig.
‘Hebt u hier ook een wapen? Ik had geen tijd om mijn 
eigen wapens te pakken. De koning had haast met zijn 
opdracht.’ De priester antwoord: ‘U hebt Goliat verslagen. 
Zijn zwaard is hier. Als u wilt, kunt u dat zwaard meene-
men. Iets anders is er niet.’
David neemt het zwaard aan. Hij is blij met de hulp die hij 
van priester Achimelech heeft gekregen. 
Met de broden en het zwaard vlucht David dezelfde dag 
nog verder weg van koning Saul. 

Auteur: HVM
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Zwaailichten

Inleiding
Ik weet niet hoe het met jullie is…. maar ik heb wel eens 
hulp nodig. Omdat ik niet goed weet welke was bij elkaar 
in de wasmachine kan. Of omdat de laptop het niet doet. 
Dan is het fijn als er iemand komt om je te helpen. Heb-
ben jullie ook wel eens hulp nodig? Waarmee? Wie helpt 
je dan? Op de snelweg zie je ook wel eens mensen die 
hulp nodig hebben. Ze worden geholpen door mensen 
met zwaailichten op hun auto. De politie, de ziekenauto, 
de brandweer of misschien wel een takelbedrijf. Een 
oranje zwaailicht is meestal niets ernstigs. Maar bij een 
blauw zwaailicht dreigt er gevaar. Dan is er direct hulp 
nodig. Vandaag horen we over David die ook hulp nodig 
heeft. Hij is immers op de vlucht voor koning Saul. David 
kon absoluut niet in het paleis blijven. Daar is hij zijn 
leven niet zeker. Luister maar hoe het met David gaat. 

Bijbelverhaal
David is op de vlucht. Maar hij heeft hulp nodig en snel 
ook. Denk maar weer aan de zwaailichten. Dit is een 
dringende situatie met een blauw zwaailicht. Want David 
heeft geen eten en geen zwaard. Dan kom je niet echt 
ver met je vlucht. David denkt na wie hem zou kunnen 
helpen. Na even denken weet hij het. Hij denkt ik ga naar 
Achimelech. Achimelech is een priester in het kleine 
plaatsje Nob. Hij vraagt David waarom hij alleen is. Een 
vraag die iets laat zien van de onzekere tijd waarin het 
land Israël verkeert. Want Achimelech weet nog niets 
van de breuk tussen koning Saul en David. David wist het 
immers zelf nog maar net. Zijn vriend prins Jonatan had 
hem immers net verteld hoe groot het gevaar voor David 
was.  

Eenmaal aangekomen bij Achimelech leidt David hem 
om de tuin. Hij spreekt niet de waarheid. David doet zich 
bij Achimelech voor als een geheim agent van koning 
Saul die op zoek is naar eten voor zijn mannen. David 
overrompelt Achimelech en brengt hem in verlegenheid. 
Uiteindelijk helpt Achimelech David. David krijgt van hem 
broden en een zwaard. Achimelech heeft alleen gewijd 
brood. De zogenaamde toonbroden die in het heiligdom 
werden neergelegd als offer voor God. Voordat David 
dit brood meekrijgt informeert Achimelech eerst of de 
mannen van David wel rein zijn. Verder krijgt  David een 
zwaard. Niet zomaar een zwaard. Hij krijgt het zwaard 
van Goliat. Want David had Saul immers eigenhandig 
verslagen. In Achimelechs woorden klinkt erkenning voor 
David als Gods bijzondere dienaar en gezalfde koning. 

Pas als David verder is getrokken komt Achimelech er 
achter hoe gevaarlijk het is geweest om David te helpen. 
Want een hoge ambtenaar van koning Saul is diezelfde 
dag ook in het heiligdom in Nob. Hij ziet alles tussen 
David en Achimelech gebeuren, en brengt zo snel als hij 
kan koning Saul op de hoogte van alles. Dat laat koning 
Saul niet gebeuren. Hoe durft Achimelech! Hij wordt door 
de mensen van Saul gedood.

Op zijn vlucht voor Saul gaat David naar het land van de 
Filistijnen. Niet echt handig van David. Dacht hij nou echt 
dat ze hem met open armen zouden ontvangen? Het 
was immers dezelfde David die de held van de Filistijnen 
doodde. En nu loopt hij daar met het zwaard van dezelfde 
Goliat. Dat nemen de Filistijnen niet! David ziet maar één 
oplossing om veilig weg te komen. Hij doet net alsof hij 
knettergek is. Al met al is het een moeizame weg van 
strijd, vertwijfeling en dubieus handelen voor David. Toch 
kan David zeggen dat God erbij is en de loop van de 
dingen stuurt.
 
Om te onthouden
Ieder mens heeft wel eens hulp nodig. Vergeet nooit dat 
je God ook altijd om hulp mag vragen. Geen probleem 
of vraag is te moeilijk of te groot voor Hem. God helpt 
ons door zijn Zoon Jezus naar de aarde te sturen. Jezus 
moest deze hulp aan ons mensen met de dood bekopen. 
Net zoals lang geleden Achimelech werd gedood omdat 
hij David hielp. Zo mogen en kunnen ook wij hulp geven 
aan de mensen om ons heen. Zonder er zelf direct beter 
van te worden. Misschien zelfs wel slechter. Dat kan en 
dat wil je met Gods hulp. 

Vragen
• Heb jij wel eens hulp nodig? Waarbij? Gaat het dan om 

een oranje of om een blauw zwaailicht? Wie vraag je 
dan om hulp? Wordt je dan ook geholpen als je daar 
om vraagt?

• Vraag jij God wel eens om hulp? Waarbij? Gaat het 
dan om een oranje of om een blauw zwaailicht? Kun je 
van allebei een voorbeeld noemen? Wordt je dan ook 
geholpen als je God daar om vraagt?

• Help jij zelf wel eens iemand? Alleen als je er zelf beter 
van wordt of ook wel als het je wat kost? Hoe kan jij 
iemand helpen, weet jij een voorbeeld?

• God helpt ons altijd. Niet alleen als Hij er beter van 
wordt maar ook als het Hem wat kost. Hoe kunnen we 
dat weten of zien?

• Kan jij anderen beter helpen omdat je kan en mag 
weten dat God je helpt? Hoe dan? 

Auteur: HR

20 september 2020  |  copyright VHM



96

NL-alert

Introductie
Weet jij wat je moet doen als je een NL-Alert binnen 
krijgt? Als er iets ergs gebeurt in Nederland, als er 
bijvoorbeeld een grote brand is in een fabriek waarbij 
gevaarlijke stoffen vrijkomen, kan de overheid een NL-
alert sturen. Iedereen die dan in de buurt is krijgt een 
sms’je waarin ze gewaarschuwd worden. Meestal moet je 
snel naar binnen en de ramen en deuren dichthouden. In 
een oorlog waarschuwen sirenes of alerts mensen voor 
bijvoorbeeld een bombardement. Ze kunnen dan op tijd 
wegkomen of een veilige plaats opzoeken. Zo kunnen er 
veel levens worden gered.
In het vorige verhaal waarschuwde Jonatan David. 
Hierdoor kon David op tijd wegvluchten voor Saul. Maar 
hij had niet veel tijd om zijn spullen in te pakken: hij heeft 
geen eten mee en heeft geen wapens om zich mee te 
verdedigen. Dus heeft hij hulp nodig. 
Bij een NL-alert volg je de instructies op en terwijl je dat 
doet gaan de hulpdiensten aan de slag: de ambulance, 
de brandweer, de politie… Dat is best gevaarlijk werk. 
Ben je de mensen die dat toch doen daar dankbaar voor? 
Wat doe je zelf als iemand jouw hulp nodig heeft?
David kan niet zomaar 112 bellen. Voor hem is het dus 
lastiger om om hulp te vragen, zeker als hij op de vlucht 
is. Dit verhaal gaat over wat hij meemaakt als hij op de 
vlucht is voor Saul. Luister maar.

Bijbelverhaal
David vlucht in zijn eentje naar Nob. Dat is een kleine 
stad die in de bergen ligt, ten noordoosten van Jeru-
zalem. Er is ook een tempel. Daar loopt hij hongerig 
naartoe. Nadat Jonatan hem gewaarschuwd had, had hij 
geen tijd om eten in te pakken. Hij moest gelijk weg. Nu is 
hij al ver weg van Sauls paleis, maar voor hij nog verder 
weg kan vluchten, moet hij eerst eten hebben. Daarom 
is hij op weg naar Nob. Hij had de priester van de tempel 
daar wel eens ontmoet: hij heet Achimelech en is een 
wat oudere man. Zijn hele familie werkt als priester in de 
tempel. Hij is een goede man en David vertrouwt erop dat 
hij hem niet aan Saul zal verraden.
Achimelech is aan het werk in de tempel en ziet David 
aankomen. De priester gaat naar hem toe, maar is wel 
ongerust. David reist alleen en dat is erg vreemd voor 
zo’n belangrijke dienaar van de koning. Hij weet nog niet 
dat David voor Saul op de vlucht is. 
‘Hallo David,’ begroet hij hem. ‘Waarom reis je hier 
alleen?’
David durft hem eigenlijk niet vertellen dat hij op de vlucht 
is. De priester zou het aan Saul kunnen doorvertellen en 
zelf als hij dat niet doet, wil hij hem misschien niet helpen. 
Dus liegt hij: ‘Ik ben op een geheime opdracht voor de 
koning. Niemand mag weten wat ik ga doen. Daarom 
wachten mijn soldaten op een afgesproken plek op me. 
Het valt minder op als ik alleen de stad binnenkom.’
De priester knikt. Hij weet dat David een belangrijke 
dienaar van Saul is. Als de koning iemand een geheime 
opdracht toevertrouwt, is het David, denkt hij. 
David praat verder op bevelende toon, want als hij doet 
alsof hij het bevel voert over een belangrijke missie, moet 
hij het wel overtuigend doen. ‘Hebt u hier iets te eten? 
Geef me vijf broden, of iets anders wat u hebt.’
De priester schudt zijn hoofd. ‘Ik heb hier geen gewoon 
brood, alleen de offerbroden uit de tempel en die kan ik 
u niet zomaar geven.’ In elke tempel zijn er namelijk of-
ferbroden, vijf broden die klaarliggen voor God.
‘Maar de opdracht is erg belangrijk,’ zegt David, ‘en we 
moesten meteen op pad, dus we hadden geen tijd om 
veel voorraden in te pakken.’
Achimelech denkt even na. Hij kan niet zomaar David 
en zijn mannen laten verhongeren. Levens redden is be-
langrijker dan de regels rondom de offerbroden opvolgen. 
Dus zei hij: ‘Het is goed, als uw mannen zich netjes aan 
de regels van God hebben gehouden.’
David knikt. ‘Daar houden we ons allemaal keurig aan. 
Dat doen we al bij een normale opdracht, dus zeker bij 
deze speciale opdracht van de koning.’
Achimelech geeft hem de offerbroden.
Daarna vraag David aan de priester: ‘Hebt u hier ook een 
wapen? Want ik had geen tijd om mijn eigen wapens te 
pakken. De koning had haast met zijn opdracht.’ 
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Achimelech fronst heel even, maar bedenkt dan dat 
hij wel een zwaard in de tempel heeft liggen, een heel 
bijzonder zwaard. David had voor hij een belangrijke 
dienaar van de koning werd de Filistijnse reus Goliat 
verslagen. Die had een heel groot zwaard. Hij zei: ‘U 
heeft zelf Goliat verslagen. Zijn grote zwaard is hierheen 
gebracht. Als u wilt, kunt u dat zwaard nemen, want een 
ander zwaard hebben we hier niet.’
David zegt: ‘Geef me dat zwaard, want een beter zwaard 
is er niet.’
En naast de broden krijgt hij nu ook Goliats grote zwaard. 
Hij voelt zich wel een beetje schuldig dat hij tegen de 
priester gelogen heeft, maar hij denkt: Ik heb het brood 
en het zwaard wel nodig. Hij is bang dat hij ze anders niet 
had gekregen.
Op diezelfde dag vlucht David nog verder weg voor Saul. 
Hij trekt het land van de Filistijnen binnen. Daar zal Saul 
me wel niet vinden, hoopt hij. Hij gaat naar Achis, de ko-
ning van de stad Gat. Dat is de stad waar Goliat vandaan 
kwam en de mensen zien de reus daar als een held.
Zodra hij de stad binnenkomt en naar Achis’ paleis gaat 
om te vragen of hij in zijn stad mag blijven, hoort hij de 
inwoners van de stad fluisteren:
‘Zie je dat zwaard? Het is zo groot, volgens mij is dat het 
zwaard van Goliat!’
‘Is dat niet David? In Israël zingen ze een lied over hem, 
heb ik gehoord: ‘Saul heeft duizend mannen gedood, en 
David wel tienduizend!’’
David wordt bang. Als de mensen hier weten dat hij David 
is en dat hij hun grote held Goliat heeft gedood, kan het 
wel eens slecht met hem aflopen. Koning Achis zou kun-
nen bevelen dat ze hem moeten doodmaken. Dus als de 
dienaren in het paleis hem voor de koning brengen, doet 
hij alsof hij gek is. Hij maakt rare geluiden, krast met zijn 
nagels op de deur en kwijlt in zijn baard.
Koning Achis kijkt verbaasd en chagrijnig op. ‘Wat doet 
die man hier? Je ziet toch wel dat hij gek is! Ik heb echt 
niet nog meer gekken nodig in mijn stad! Wat doet hij in 
mijn paleis?’
De dienaren zetten David gauw de stad uit en David 
vlucht verder, opgelucht dat hij het overleefd heeft. Maar 
hij is nog lang niet veilig.

Slot
Het was voor de priester Achimelech erg gevaarlijk om 
David te helpen, maar David loog daarover, waardoor de 
priester niet wist dat David op de vlucht was voor Saul. 
Als Saul erachter komt dat Achimelech David geholpen 
heeft, doodt hij hem en zijn hele familie. Dat allemaal 
omdat hij bang is dat David hem van de troon wil stoten. 
David loog om zijn leven te beschermen, maar is het 
eigenlijk niet slecht wat David gedaan heeft?
David is niet perfect en hij maakt soms erge fouten. Hij 
heeft ook hulp nodig van anderen. Zou jij iemand durven 
helpen als dat gevaarlijk is voor jou? Vraag je wel eens 
zelf om hulp? Aan God misschien?
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