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Saul zoekt David om hem te doden. 

De mannen die bij David zijn willen Saul graag doden en proberen David 

daartoe aan te sporen. 

David wil en durft zijn handen niet te slaan aan de gezalfde des Heeren. Hij 

weet dat hij niet aangesteld is door de Heere om Saul om te brengen, maar 

hij wacht op de tijd dat de Heere zelf zal richten. 

David gedraagt zich onderdanig ten opzichte van degene die boven hem 

staan, in dit geval Saul. Al gaat Saul een verkeerde weg, David komt niet in 

opstand. 

Saul lijkt berouw te hebben over het kwade en wil het goede gaan doen. 

Maar later toont hij met zijn daden dat hij er niets van meende. Het was 

alleen op dat moment, omdat hij even de dood in de ogen gekeken had. 

David had Saul namelijk kunnen doden. 

Geloofsleer Romeinen 12:19 en 21. Hier wordt duidelijk uitgelegd dat wij zelf niet wraak 

moeten nemen. Wraak is niet goed. De Heere zal zelf oordelen. Wij moeten 

met het goede het kwade overwinnen.  

De Heidelbergse Catechismus vraag 104 spreekt over onderdanigheid aan 

degenen die over ons gesteld zijn. Hierin moeten wij rekening houden met 

hun zwakheid en geduld hebben met hun gebreken. We moeten hun 

gehoorzaam zijn, omdat de Heere hen over ons gesteld heeft. 

De Nederlandse Geloofsbelijdenis artikel 37 gaat over het laatste oordeel. 

Daar zal de Rechter van hemel en aarde over al het goede en het kwade 

oordelen.  

Psalm/lied Psalm 75:4 

Psalm 37:4 

Psalm 7:3 

Overige 

aanwijzingen 

en adviezen 

Het is belangrijk dat wij onze kinderen leren dat we niet kwaad voor kwaad 

moeten vergelden, maar goed voor kwaad. Hierbij kan gewezen worden op 

het feit dat de leerkrachten kunnen helpen om het op te lossen.  

Uit de daden van de kinderen moet blijken dat ze echt willen veranderen wat 

ze beloofd hebben met de woorden. Alleen woorden zijn niet genoeg. 

Voorzichtig kan ook aangehaald worden dat het goede en het kwade op een 

keer door God zelf zal geoordeeld worden. Dit moet ons ook aansporen om 

voorzichtig te wandelen en te zoeken naar de vergeving van onze zonde door 

Jezus Christus. 

 


