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Predikatie over 1 Samuël 22 vers 3 en 4  
door eerwaarde heer D.J. van Keulen 

Evangelisatie Loosduinen – 17 augustus 2014 
 
 Votum. 
 Zingen Psalm 62 : 1. 
 Geloofsbelijdenis van Nicéa. 
 Schriftlezing 1 Samuël 21 vers 10 t/m 

1 Samuël 22 vers 5 
 
10 En David maakte zich op en vluchtte te dien dage van het 
aangezicht van Saul; en hij kwam tot Achis, den koning van Gath. 
11 Doch de knechten van Achis zeiden tot hem: Is deze niet David, 
de koning des lands? Zong men niet van dezen in de reien, zeggen-
de: Saul heeft zijn duizenden verslagen, maar David zijn tienduizen-
den? 
12 En David legde deze woorden in zijn hart, en hij was zeer be-
vreesd voor het aangezicht van Achis, den koning van Gath. 
13 Daarom veranderde hij zijn gelaat voor hun ogen en hij maakte 
zichzelven gek onder hun handen; en hij bekrabbelde de deuren der 
poort en hij liet zijn zever in zijn baard aflopen. 
14 Toen zeide Achis tot zijn knechten: Zie, gij ziet dat de man ra-
zende is; waarom hebt gij hem tot mij gebracht? 
15 Heb ik razenden gebrek, dat gij dezen gebracht hebt om voor mij 
te razen? Zal deze in mijn huis komen? 
 
  1 Toen ging David vandaar en ontkwam in de spelonk van Adul-
lam. En zijn broeders hoorden het en het ganse huis zijns vaders, 
en kwamen derwaarts tot hem af. 
  2 En tot hem vergaderden alle man die benauwd was, en alle man 
die een schuldeiser had, en alle man wiens ziel bitterlijk bedroefd 
was, en hij werd tot overste over hen; zodat bij hem waren omtrent 
vierhonderd mannen. 
  3 En David ging vandaar naar Mizpe der Moabieten; en hij zeide 
tot den koning der Moabieten: Laat toch mijn vader en mijn moeder 
bij ulieden uitgaan, totdat ik weet wat God mij doen zal. 
  4 En hij bracht hen voor het aangezicht van den koning der Moa-
bieten; en zij bleven bij hem al de dagen die David in de vesting 
was. 
  5 Doch de profeet Gad zeide tot David: Blijf in de vesting niet, ga 
heen en ga in het land van Juda. Toen ging David heen en hij kwam 
in het woud Chereth. 
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Gebed. 
Zingen Psalm 84 : 3 en 4.  

 
Gemeente, in deze middag 1 Samuël 22 het 3e en het 4e vers. Daar 
luidt het Woord van God en onze tekst: 
 
  3 En David ging vandaar naar Mizpe der Moabieten;  en hij 
zeide tot den koning der Moabieten: Laat toch mijn vader en 
mijn moeder bij ulieden uitgaan, totdat ik weet wat  God mij 
doen zal. 
  4 En hij bracht hen voor het aangezicht van den k oning der 
Moabieten; en zij bleven bij hem al de dagen die Da vid in de 
vesting was. 
 
Om met Gods hulp en onder de inwachting van Zijn Heilige Geest 
stil te staan bij drie gedachten. 
 

1e. De ouders van David. 
2e. De zorg van David. 
3e. De Zoon van David. 

 
Gemeente, wij zijn begonnen te lezen dat David zich opmaakte en 
dat hij te dien dage vluchtte van het aangezicht van Saul. Saul had 
één groot doel op het oog: zo snel als mogelijk was moest David 
uitgeroeid worden. Hij heeft hem hittiglijk vervolgd en nagejaagd om 
hem de dood in te jagen. Saul wilde hebben dat David een kind van 
de dood was, omdat David voor Saul een grote bedreiging vormde, 
omdat Saul zelf op de troon wilde blijven, de kroon op zijn hoofd 
wilde houden. 
Maar ja, waar Saul natuurlijk niet aan had gedacht, daar had David 
tegenover Saul wel aan gedacht. Waar Saul niet aan had gedacht, 
dat was dit: dat David de gezalfde des Heeren was. Dus Saul streed 
niet zozeer tegen David. Saul streed tegen God en tegen Gods 
beloftewoord. En wie heeft er tegen God gestreden en vrede ge-
had?! 
Ja, David heeft het altijd gezegd, dat het niet aan hem was om de 
gezalfde des Heeren aan te tasten. David heeft er altijd voor ge-
waakt om daarmee en daarin het ongenoegen Gods over zich af te 
roepen. Nee, Saul hield er geen rekening mee. Hij heeft tegen David 
en daarin tegen God gestreden. 
Maar er is meer. Dat is dit: Saul streed niet alleen tegen David en 
tegen God. Saul heeft hierin ook gestreden tegen de beloofde Zoon 
van God, de Heere Jezus Christus, Die toch uit de lendenen van 
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David zou voortkomen. Het koningshuis van David zou toch tot in 
alle eeuwigheid blijven bestaan in die grote Zoon, de Heere Jezus 
Christus! Saul strijdt tegen de komende Christus. Saul is als het 
zaad van de slang dat zich opmaakt tegen het Zaad van de vrouw. 
Hij heeft Dat zoeken te vernietigen. 
Denk er goed om, dat dat in ons leven de waarheid is. Buiten God 
zijn wij strijders tegen God, en gaat het in die strijd altijd om het le-
vende Kind; dat er altijd een pogen is om die Zoon van God te do-
den. Of denkt u nog dat de Joden het waren die Hem aan het kruis-
hout sloegen? Denkt u nog dat het andermans schuld is? Dat u 
anders had gehandeld als u daar onder dat volk van Israël was 
geweest? Betoont u het niet in elke dag van uw leven, dat u van de-
zelfde lap gescheurd bent en met hetzelfde sop bent overgoten! Dat 
wij met elkaar net zo in elkaar zitten. Vijandschap tegen God. Dat 
het waar is over ons aller leven wat er in de 2e Psalm staat: “Tegen 
de Heere en tegen Zijn Gezalfde”. 
Weet u waar de grote haper zat in het leven van Saul? Die man 
hield zijn kroon maar op zijn hoofd. Die man is zijn kroon nooit kwijt 
geraakt. Die man heeft nooit gebukt. Is nooit verbroken, verbrijzeld 
geweest onder God. Och, wat heeft hij overal hulp gezocht. Tot bij 
een waarzegster toe. Wat heeft hij overal hulp gezocht, tot in de 
dood toe. Dat hij zich liever in het zwaard liet vallen dan met deze 
God van doen te krijgen. De Heere der heirscharen, daar strijdt hij 
tegen, om angstvallig de kroon op zijn hoofd te houden. Wat een 
vreselijk gebeuren! En wat gaat alles anders dan dat je zou ver-
wachten. 
Nu wordt daar de gezalfde des Heeren opgejaagd. Die moet vluch-
ten. Die moet het land uit. Die moet ergens heil en dekking gaan 
zoeken bij vreemde volkeren, bij heidense naties. Dat is wat! 
Maar ja, gaat het zo niet altijd in het leven! En juist wel in het leven 
der genade. Dat Gods wegen zo ondoorgrondelijk zijn. Zo anders 
zijn dan wat wij hadden uitgedacht en uitgestippeld. Dat Gods ge-
dachten zoveel hoger zijn dan onze gedachten. Ben je er in je leven 
achter gekomen dat de Heere Zich niet laat narekenen? Weet u wat 
er moet gebeuren? Dat moest bij David gebeuren. Maar dat moet 
net zo goed met ons gebeuren. Dat we temidden van alles wat er 
over ons heenspoelt, wat ons tegenstormt, leren hopen, leren ver-
trouwen op het naakte, eeuwig blijvende Woord van God. Dat al zijn 
de omstandigheden tegen, dat we toch zouden zeggen: “Maar God 
heeft het gezegd, de Heere heeft het beloofd, en daarom is het 
waar”. Zoals Luther het zei: “Hoe minder ik er van zie, hoe meer ik 
het geloof”. Daar mankeert het nogal aan in onze dagen. Niet-
waar?! “Hoe minder ik er van zie, hoe meer ik het geloof”. 
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Nou, David, daar gaat hij. Hij  maakte zich op en vluchtte te dien 
dage, van het aangezicht van Saul. En daar komt hij aan bij Achis, 
de koning van Gath. En daar, daar blijkt hoe ver David van zijn plek 
is. Daar blijkt hoe het ook in het leven van een kind van God, in het 
leven der genade bergafwaarts kan gaan. Wat gebeurt daar nu? In 
deze weg komt God toch niet aan Zijn eer?! 
Daar komt hij bij Achis, bij de koning van Gath, en dan zeggen de 
knechten van Achis tot de koning: “Is deze niet David?” Het gerucht 
was doorgedrongen tot in de omliggende volken. Het was bekend 
wat er gebeurd was in de geschiedenis van Israël. En ze zeggen 
zelfs: “Is deze niet David, de koning des lands?” Nee, hij was de 
koning nog helemaal niet. Maar zo noemen ze hem hier al. “En zong 
men niet van deze in de reien, zeggende: “Saul heeft zijn duizenden 
verslagen, maar David zijn tienduizenden”? Ofwel, wat zeggen die 
knechten tegen de koning? “Als u hem doodt, dan doodt u het hart 
van het volk van Israël. Als u hem doodt, doodt u het hart van die 
vijandige natie. Als u hem doodt, hebt u dat hele volk van Israël in 
uw macht. David zijn tienduizenden verslagen. Die grote loopt u 
maar zo in de handen. Die zoekt bij u dekking. Maar laat hem toch 
bij u de dood vinden”. Dat is het wat die mannen eigenlijk zeggen. 
En dan gaat het mis. Dan roept David niet tot de Allerhoogste, maar 
dan gaat hij bij zichzelf te rade. En moet je kijken wat er dan van 
een mens wordt, als hij bij zichzelf te rade gaat. Dat is toch een 
vreselijke afgang! Of niet? Dan zink je toch lager weg dan de 
beesten in het veld! Of niet? 
David legde deze woorden in zijn hart, en hij was zeer bevreesd 
voor het aangezicht van Achis, de koning van Gath. 
Het is het één of het ander. Of de Godsvreze bezet ons hart, of de 
mensenvrees bezet ons hart. Ja, hier is David in beslag genomen 
door mensenvrees. Zometeen door Godsvrees, daar in ons tekst-
woord. Hier door mensenvrees. Wat maakt die mensenvrees van 
hem? Hij veranderde zijn gelaat voor hun ogen, en hij maakte zich 
gek onder hun handen, en hij bekrabbelde de deuren van de poort 
en hij liet zijn zever in zijn baard aflopen. Hij zag geen andere uitweg 
dan in deze weg van afgang, in deze oneerbare weg, in deze 
schandelijke weg. 
Wie had het eigenlijk gemaakt, dat David zijn tienduizenden had 
verslagen? Dat had God gedaan. Dat had David niet gedaan. Was 
die God, Die bij machte was om tienduizenden te verslaan, ook niet 
bij machte om die enkele koning van Gath te verslaan, om die paar 
dienaren om die koning heen te verslaan? Waarom zou David zo 
vrezen als hij toch zag op de God Die hij diende? 



 5 

Hoe vaak is het in uw leven al gebeurd? Hoe vaak bent u al bevan-
gen geweest door mensenvrees? Hoe vaak hebt u al heil gezocht 
waar geen heil te vinden is? Hebt u zelf uitkomsten bedacht? U er 
zelf uit proberen te redden? Hoe vaak is het misgelopen en bleek 
het u geen heil aan te brengen? Hoe vaak is daar de Heere u in 
tegengekomen als een weg van schuld, dat u vlees tot uw arm ge-
steld had en niet de eeuwige God, Die het alleen waardig is dat wij 
Hem dienen? 
Zo stond die man daar voor die koning aan de deur te krabben, en 
de zever liep in zijn baard. Hij stelde zich aan als een gek, als een 
krankzinnige. 
En Achis zegt tot zijn knechten: “Zie, ge ziet dat de man razende is, 
waarom hebt gij hem tot mij gebracht? Heb ik razenden gebrek? 
Daar heb ik er genoeg van in mijn land. Moet er nog een bij ko-
men?” Ofwel: “Voor zo’n razende ben ik niet bang. Wat zal deze nu 
vermogen? Je kunt wel grote dingen van hem zeggen, maar het 
blijkt een waardeloos mens te wezen. Het blijkt een klein en nietig 
mens te wezen, waar we niet bang voor hoeven te zijn. Zal deze in 
mijn huis komen?” Wat is daar de Heere in onteerd, dat dat kind van 
God zich zo laat zien voor het aangezicht van de heidenen. 
Wat is het dringend als de Heere Jezus zegt: “Al halen ze u voor 
koningen, al halen ze u voor overheden. Vreest toch in die ure niet. 
Het zal u in die ure gegeven worden wat gij spreken zult.” 
Wat was daar een uitgelezen kans geweest om daar over de Heere 
en Zijn majesteit te spreken. Om daar het werk van God te tonen 
voor die heidenen. Het is misschien wel de enige keer in hun leven 
geweest dat ze met een waar kind van God in aanraking kwamen. 
De enige keer dat ze op een kruispunt gesteld werden, dat het mo-
gelijk was dat het Woord vruchten zou afwerpen in hun bestaan. 
Nee, dan was Paulus in die ure veel meer op zijn plaats. Dat hij daar 
voor die overheid durfde getuigen van Wie en Wat de Heere was, 
wat de Heere gedaan had in zijn bestaan. Ja, dan was die veel meer 
op zijn plaats. 
En dan is daar de mens. “Ik zal u nogmaals van deze dingen willen 
horen. Wie weet!” We stellen nog wat uit. De keuze gemaakt door 
de hoorders, om niet te buigen voor het Woord. 
Maar hier, hier is het David. Mensenvrees in zijn hart. 
Toen ging David van daar en ontkwam in de spelonk van Adullam. 
Wat zou er gebeurd zijn in de spelonk van Adullam? Het is niet zo 
erg, het is nogal eens heilzaam, vruchtbaar als de mens in de 
afzondering wordt gebracht, dienstig om in de eenzaamheid terecht 
te komen. David ging in de spelonk van Adullam. Daar was hij van 
alle mensen af. Daar had hij alleen met God te doen. Weet u, daar 
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heeft David voor God gebogen. U zegt: “Dat staat er niet”. Nee, met 
zoveel woorden niet, maar het blijkt uit het gevolg. Daar heeft David 
voor God gebogen. Daar is het in het reine gekomen tussen God en 
David. Daar is het in het reine gekomen en daar heeft David weer 
leren hopen, geloven, vertrouwen op het woord van de eeuwige 
God. 
Toen ging David van daar en ontkwam in de spelonk van Adullam. 
Ik moet toch, ja dat moet, ik moet vanuit deze woorden verder zien, 
de Schriften door. Ik moet in de spelonk van Adullam de Naam le-
zen van Die Die de Rots der eeuwen genoemd wordt. Ik moet in de 
spelonk van Adullam wijzen op Hem, de Zoon van Gods eeuwige 
liefde, Die een veilige Rots, een veilige Schuilplaats is voor al dege-
nen die tot Hem de toevlucht leren nemen. Ik moet wijzen op Hem 
Die Zichzelf heeft overgegeven in de bittere en smadelijke dood des 
kruises, Die Zichzelf in alle gevaren en gebrek heeft laten gaan 
onder het Goddelijk recht van Zijn Vader, onder de uitgieting van 
Gods toorn,  om een Bescherming en Veiligheid te kunnen wezen 
voor mensenkinderen die het verdienen dat God in Zijn toorn over 
hun leven zou komen. 
Zie hier David na ontvangen genade. Wat had hij op zijn knieën in 
de spelonk van Adullam te belijden? Toch niet anders dan schuld! 
Of wel? Toch niet anders dan zonden! Hij was niet recht geweest. 
Hij had zich aangesteld als een krankzinnige, en daarin het onge-
noegen Gods over zich heen gehaald. In de spelonk van Adullam is 
het recht geworden, recht gemaakt, op geen andere manier dan in 
Hem, naar Wie de spelonk van Adullam heen wees. Ook na ontvan-
gen genade, we komen niet anders tot vrede met God dan in de 
Heere Jezus Christus alleen. 
Het is een kwalijke zaak als een mens in het leven der genade de 
Naam van de Heere Jezus Christus kan vergeten; als het werk van 
Christus wordt beschouwd als iets uit het beginstadium ofzo, alsof 
dat iets zou zijn dat ontgroeid kan worden, dat een mens verder 
geleid wordt, in allerlei mystiekeriën, in allerlei geheimvolle zaken, 
en dat deze daadzaak uit het zicht raakt. Dan is een mens van zijn 
plek, want het is altijd alleen te doen om die enige Naam Die on-der 
de hemel gegeven is tot zaligheid. De apostel Paulus getuigt van 
zijn bediening, door de jaren heen, voorgenomen niet anders te 
weten dan Jezus Christus en Dien gekruisigd. 
David was van zijn plek. God heeft hem weer op zijn plek gezet. En 
nu David op zijn plek is, nu is hij het type, een afschaduwing van zijn 
grote Zoon, de Heere Jezus Christus. 
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David in de spelonk van Adullam. En dan staat er: “En zijn broeders 
hoorden het en het ganse huis zijns vaders, en kwamen derwaarts 
tot hem”. 
Zou dat alleen zijn familie geweest zijn? Wat dacht u? Zou dat al-
leen zijn familie geweest zijn? Zijn broeders en het ganse huis zijns 
vaders. Ja, die zullen daar bij geweest zijn. De haat van Saul was zo 
ver gegaan, dat hij zich ook richtte op de familieleden van David, om 
die dan maar aan te vallen en als het kon te doden en te vernie-
tigen. 
Maar ook wordt daar toch bedoeld diegenen die met geestelijke 
banden aan David verbonden waren. Ja, veel meer die toch. 
Als de Heere Jezus het ook zegt: “Deze zijn Mijn moeder en mijn 
broeders, die het Woord horen. Die zijn het. Dat is Mijn echte fami-
lie”. O ja, het is groot als we familie hebben mogen en als we ook 
nog met elkaar om kunnen gaan. Dat is ook nog zoiets. Als we door 
bloedbanden aan elkaar verbonden zijn. Maar als daar nu ook een 
geestelijke band is. Als we in het geestelijke familie mogen zijn. El-
kaar verstaan mogen. Ja, dat is hier aan de hand. Dat moeten we 
wel helder zien. Dat blijkt. Die mensen slaan op de vlucht. Waarom? 
Wel, het was zo ver weggezakt met Israël, dat de goddeloosheid 
regeerde over de Godsvrucht. Dat het volk terug kreeg dat ze een 
koning hadden begeerd. Wat is dat voor een koning geweest? Die 
hittiglijk zoeken te vervolgen het ware volk van God. Die mensen 
moeten op de vlucht. Zijn broeders en het ganse huis zijns vaders. 
En ze kwamen derwaarts tot hem af. 
Wat een afgang is dat geweest! Ze moesten alles achter laten. 
Waar? In een land waarvan God gezegd had: “Bloeiende en vloei-
ende van melk en honing”. In dat land moesten ze alles achterlaten. 
Dat land was voor hen niet meer dan een huilende wildernis, dan 
een woestijntocht dwars door dat land heen. Ze moesten alles 
achterlaten. Ze hadden niets meer toen ze daar kwamen. 
Ben je ook op de vlucht? Op de vlucht voor die helse koning, die je 
als koning begeerd hebt in je leven. Ben je ook op de vlucht voor die 
satan, die altijd zoekt het werk van God en het Koninkrijk van God te 
vernietigen? Ben je ook op de vlucht voor hem, omdat hij je niet 
meer met rust kan laten? Omdat je geweten is gaan spreken. Omdat 
er wat in je hart is gaan leven. Dat je met God van doen hebt, en dat 
het met God in het reine moet komen. Ben je ook een mens in de 
onrust? Dat de wereld geen paradijs meer voor je is. Dat het niet 
meer bloeit en vloeit van melk en honing. Dat je het hier niet meer 
naar je zin kunt hebben, maar dat je opgejaagd geworden bent. Ben 
je ook zo’n mens die in de spelonk van Adullam terecht gekomen is, 
verbonden met banden aan David die daar is? 
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Weet je wat die mensen nog meer achter moesten laten in Israël? 
Hun kronen. Ze waren koning-af. Mensen aan de bedelstaf geraakt, 
totaal verarmd, totaal afhankelijk. Die moesten het hebben van de 
betoningen van genade en van goedheid. Mensen die nergens meer 
op konden rekenen. 
En ze kwamen tot hem af, derwaarts. In die spelonk van Adullam. 
Wat zijn dat voor een mensen? Het is nogal een gemêleerd gezel-
schap. En tot hem vergaderde alle man die benauwd was, en alle 
man die een schuldeiser had, en alle man wiens ziel bitterlijk be-
droefd was. Die komen tot hem. Benauwd, die met een schuldeiser, 
en bitterlijk bedroefden. 
Ik werd benauwd van alle zijden, zingt de psalmist. Ken je dat? Dan 
drukt dat woord “benauwd” maar amper uit wat je meemaakt. Of 
niet? Benauwd van alle zijden. Dan word je aan alle kanten samen-
geperst, fijngedrukt onder de ellende, de nood die je meemaakt. 
Ben je zo’n benauwde, omdat je een schuldeiser hebt? Is daar de 
Heere met Zijn krachtige stem in je bestaan gekomen: “Betaal Mij 
wat je Mij schuldig bent”? Is daar Gods heilige wet gaan spreken in 
al zijn veroordelingen en over je bestaan? Is het open gelegd, bloot 
gelegd wie je bent voor het aangezicht van God? Ken je in je leven 
de aanvallen van de duivel, die je op de nek zit en je toe wil sis-sen 
dat het voor u toch niet meer kan, dat het te laat is, dat je toch te 
veel en toch te zwaar gezondigd hebt? Weet je er van, die beuk-
slagen in je hart, in je ziel? Is het je terug gebracht, terug gekomen, 
al die ongerechtigheden van je hele bestaan? Is je bedorven leven 
voor de dag gekomen als één grote aanklacht? 
Tot hem vergaderden alle man die deze eigenschappen hebben, die 
dit leven vertonen. Er blijft er niet eentje achter in Kanaän. Er blijft er 
niet eentje achter in het land van koning Saul. Dat kan ook niet, 
want daar is geen leven meer voor ze mogelijk. Dat wordt de dood. 
Is het in je leven er op aan gekomen, op leven en op dood? Moest 
er verlost worden? Moest je gered worden? Kon het geen uitstel 
meer lijden? Want het is zo vaak een nood en een dood die we met 
ons meedragen, die we morgen weer vergeten zijn. We kunnen het 
er zo aardig bij uithouden. Een beetje ontdekking. Een beetje kennis 
van wie we zijn enzo. Maar dat het onhoudbaar wordt. 
Weet je wat er van die mensen geschreven staat? “Alle man wiens 
ziel bitterlijk bedroefd was”. Dat is niet die d’r gezicht op half zeven 
hebben gezet. Maar hun ziel. Ofwel, dat is een hartenzaak. Dat zit 
diep vanbinnen. Daar komen ze niet meer van af. Bitterlijk bedroefd! 
En die komen tot hem. Opgejaagde mensen die nergens rust kun-
nen vinden dan alleen bij David. 
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En hij werd tot een overste over hen, zodat bij hem waren omtrent 
vierhonderd mannen. Weet u wat dat betekent dat hij een overste 
over hen werd? Dat betekent dat hij ze verzorgd heeft, dat hij ze 
onderhouden heeft. Dat is ook wat! Er werd niet gezegd: “Jij hebt 
een te groot schuldregister, jij krijgt niets, en met jou valt het nog wel 
mee, hier heb je wat”. Nee, hij deelde aan een ieder uit wat ze nodig 
hadden. Hij werd tot een overste over hen. Dus hij regeert ze. Hij 
weet wat goed voor ze is. Maar het betekent ook iets voor die vier-
honderd mannen. Ze laten zich regeren. Dat is ook een punt. Dat je 
in je leven daar komt dat je zegt: “Hij doe met mij wat goed is in Zijn 
ogen. Wat God doet dat is toch welgedaan. Hij mag het beslissen. 
Hij mag uitmaken hoe het met mij gaat”. 
Nu komen we op een punt. Wie waren daar nog meer bij? Daar wa-
ren ook zijn ouders bij. De ouders van David! Kan je zien hoe ver 
Israël van zijn plaats was, dat er geen eens meer eerbied was voor 
het grijze haar. Zie je ze komen, die oude mensen, naar de spelonk 
van Adullam. Daar moeten ze hulp en heil vandaan zien te halen. 
Daar, in een weg van afgang, van afbraak aan zichzelf. En wie 
wordt er nu een overste over hen? Die zoon van hen. Die zoon van 
hen, waar in ieder geval de vader van David niets van verwachtte. 
Want toen Samuël aan huis kwam dat hij gezalfd zou worden, toen 
liet hij David maar in het veld. Nee, die kon het niet wezen. Het zou 
wel een van die grote, sterke jongens moeten zijn. Maar die kleine, 
daar bij de schapen, die toch niet?! Maar die moest gehaald worden. 
We leren het maar zo moeilijk. Nu moet je natuurlijk niet zeggen: 
“Isaï, tjonge, tjonge, wat is die man slecht geweest. Het zal wel een 
onbekeerde man geweest zijn”. Dat moet je niet zeggen. Nee, je 
moet naar jezelf kijken en zeggen: “Zo zitten wij nu in elkaar”, al 
hebben we duizend keer in ons leven meegemaakt dat de wegen 
van God anders zijn dan onze wegen. En we staan er weer voor, 
dan snappen we er weer niets van, en denken we weer dat we het 
zelf weten, denken we weer dat we het wel kunnen bekijken. 
Weet u wat Isaï moest leren? Achteraan te komen. Dat heeft die 
man geleerd. Of niet? Hij, die toen Samuël in huis kwam, de dienst 
nog uitmaakte, hij komt nu achteraan. Hij moet zijn kleine jongen om 
hulp gaan vragen. Dat is een vernederende en een beschamende 
les!! Of niet? 
Wat weten we nog meer eigenlijk van Isaï? Niet zoveel. We weten 
alleen dat het de kleinzoon is van Boaz en van Ruth. We weten al-
leen dat hij in de lijn van dat geslacht is waaruit de Heere Jezus 
Christus geboren zal worden. Nou, die man had het toch in de 
familie gezien, bij zijn opa en oma, dat Gods wegen altijd zo anders 
zijn. Dat zelfs een Moabietische werd ingetrokken in het heilsplan 



 10 

van de eeuwige God. Ja, hij wordt in de Schrift nog met zijn naam 
genoemd. Ja, nu ga ik onder u niet afvragen: “Zou die man zalig 
geworden zijn of niet?” Ik geloof van wel, maar wat ik geloof, daar 
hebt u niets aan. Ik geloof van wel. De Schrift spreekt in ieder geval 
hier over hem als de vader van David die in de spelonk van Adullam 
terecht is gekomen. 
Ach, wat valt er ook meer van een mens te zeggen die op zo’n 
plaats terecht komt? Heb je nog grote woorden over jezelf als je in 
de plaats van de vernedering bent gekomen, als je jezelf kwijt hebt 
moeten raken voor het aangezicht van de levende God? Is er dan 
nog iets waarvoor je de duim achter de revers zou kunnen steken en 
zeggen: “Kijk eens, dit heb ik gepresteerd”? Nee toch zeker! Dan 
schaam je je alleen maar weg voor het aangezicht van de levende 
God! 
De moeder van David wordt in de Schrift niet met d’r naam ge-
noemd. Maar van haar weten we meer. David spreekt over haar in 
de Psalmen. Weet u hoe? Hij zegt tegen de Heere: “Ik ben de zoon 
uwer dienstmaagd”. Wat betekent dat? Dat de moeder van David 
een dienstmaagd van God geworden was. Wat komt je dan als van-
zelf Psalm 123 voor ogen. Gelijk een knecht ziet op de hand zijns 
heren, om nooddruft te begeren, en het oog der maagd is op haar 
vrouw geslagen, om hulp of gunst te vragen. Zo slaan wij het oog op 
onze Heere, tot Hij ook ons genadig zij. 
De zoon uwer dienstmaagd. 
We weten ook wat van haar leven, van de praktijk van het geeste-
lijke leven. Wat zegt David bijvoorbeeld van haar? “Op U ben ik 
geworpen van de moederschoot af”. Ze heeft haar zoon telkens 
weer, vanaf het allereerste begin, op God geworpen. Zal het voor 
die vrouw een onbegrijpelijke weg geweest zijn? Zal het voor die 
vrouw een moeilijke weg geweest zijn, om hier in de spelonk van 
Adullam terecht te komen, en daar d’r zoon te vinden, voor wie ze 
zo geworsteld had voor het aangezicht van God? Ook zij moest het 
leren dat de Heere zulke andere wegen gaat. 
En David ging vandaar naar Mizpe der Moabieten, en hij zeide tot 
de koning der Moabieten… Moet je eens kijken. Hij stelt zich niet 
meer aan als een krankzinnige. Hij had zich krankzinnig aangesteld 
voor de koning Achis, de koning van Gath. Maar nu treedt hij man-
moedig voorwaarts en hij gaat spreken tot de koning der Moabieten. 
En hij zegt: “Laat toch mijn vader en mijn moeder bij ulieden uit-
gaan, totdat ik weet wat God mij doen zal”. 
Wat vraagt David? Dat zijn vader en moeder mogen uitgaan, ofwel, 
mogen leven onder de bescherming van de koning van Moab. Hoe 
komt David openbaar voor de koning van Moab? Als de vijand van 
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Saul. En voor de koning van Moab is Saul ook de vijand. Dus een 
vijand van Saul is in dit verband een vriend van de koning van 
Moab. Maar er is meer. Het is familie. De oma van Isaï was een 
Moabietische, nietwaar! En vanwege die oude banden wordt hier 
gevraagd om bescherming voor zijn vader en moeder. Hoe komt 
David openbaar als hij om bescherming vraagt voor zijn vader en 
voor zijn moeder? Wel zo, hij zegt: “Totdat ik weet wat God mij doen 
zal”. Terwijl die man zelf diep in de ellende zit, heeft hij oog voor een 
ander, heeft hij zorg voor een ander. Dat kan, omdat hij in het 
midden van zijn ellende één zaak vast gelooft, dat God doen zal wat 
Hij gezegd, wat Hij beloofd heeft. Hoe? Dat weet David niet. Maar 
dat zal hij wel gaan weten. Hij zegt: “Totdat ik weet wat God mij 
doen zal”. Wat is dat een heerlijke zaak, zeg, dat David hier volko-
men is overgeleverd aan zijn God en Koning, totaal onderworpen is 
aan de Heere, en hoe hij in deze weg dan ook een type, een voor-
beeld van de Heere Jezus Christus kan wezen. Want hij bracht zijn 
ouders voor het aangezicht van de koning der Moabieten, en zij, zijn 
ouders, bleven bij hem al de dagen dat David in de vesting was. Ze 
hebben het daar goed gehad. Ze hebben daar bescherming gevon-
den. Maar ze hoorden daar niet. Ze hebben die bescherming ge-
vonden, al de dagen… Of-wel, totdat God een paal en perk had ge-
steld aan hun lijden, aan hun moeite en aan hun verdriet. 
Nu, daarin wordt ons getoond Wie en Wat de Heere Jezus Christus 
is en doet voor Zijn volk, voor dat arme en ontledigde volk, dat in de 
spelonk van Adullam terecht gekomen is. Het is een tekening van de 
Persoon van de Heere Jezus Christus bij uitnemendheid. Dat is het 
laatste. 
 
Maar zingen we eerst samen van Psalm 16 het 1e vers. 
 

Bewaar mij toch, o alvermogend God! 
'k Betrouw op U; schenk hulp, verhoor mijn smeken. 
O mijne ziel, gij hebt vrijmoedig tot 
Uw God en HEER', uw Bondgod, durven spreken: 
Gij zijt de Heer'; ik zal U nooit verzaken, 
Ofschoon tot U mijn goedheid niet kan raken. 

 
Wat is Adullam eigenlijk in Nieuwtestamentisch licht? Het Woord 
van God zegt: “Laat ons uitgaan buiten de legerplaats, Zijn smaad-
heid dragende”. Wat heeft de Heere Jezus Christus anders in Zijn 
leven meegemaakt, dan dat Hij hittiglijk vervolgd werd, dan dat Hij 
werd nagejaagd, dan dat ieder mensenkind Zijn dood en ondergang 
op het oog had. Maar de Heere Jezus Christus heeft Zich nooit, zo-
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als David, aangesteld. Hij is altijd getrouw gebleven aan Zijn Vader 
in de hemel. En in die trouw aan Zijn Vader heeft hij nooit een mens 
ontzien. Hij is altijd manmoedig voorwaarts getreden, terwijl al de 
golven en al de baren over Hem heen gingen. 
Wat is de nood van David eigenlijk, in het licht van de nood van de 
ellende die over de Heere Jezus Christus spoelde. Hij is toch de 
Man van smarten geweest. En die Man van smarten, ja, die is te 
vinden voor vermoeide, verslagen harten buiten de legerplaats, 
waar we al het onze moeten achterlaten, waar we met al het onze 
omkomen, waar we onszelf als verliezers moeten vertonen voor het 
oog van de eeuwige God. Die Heere Jezus Christus, geboren uit de 
maagd Maria. Ach, de moeder van David heeft er wellicht weinig 
van begrepen, van de weg die de Heere met haar zoon David ging. 
Maar wat zal het voor Maria geweest zijn de Zoon van God te mo-
gen baren, en dan al, bij de voorstelling in de tempel, te horen krij-
gen: “En ook een zwaard zal door uwzelfs ziel gaan”. Wat ging het 
alles anders als dat een mens het zou bedenken. Hij moest gaan 
een weg van lijden en van sterven. Hij hing daar aan het vloekhout 
der schande. En het zwaard ging dwars door haar ziel. Maar Hij Die 
daar hing aan het vloekhout der schande, Hij is Degene Die temid-
den van de uitgieting van de volle toorn van God zorg droeg voor 
een ander, zorg droeg voor mensenkinderen. 
David was in de ellende, maar hij zorgde voor een veilig heenkomen 
voor zijn vader en voor zijn moeder. De Heere Jezus, terwijl Gods 
toorn op Hem werd uitgebrand, Hij zorgde voor Zijn moeder. “Vrouw, 
zie uw zoon; zoon, zie uw moeder”. Zo is Hij altijd de Middelaar ge-
weest. De Man van smarten heeft oog en hart voor mensenkinderen 
in de ellende. Hij is het Die de strijd is aangegaan met die helse 
vorst, met die die over ons aller bestaan overwonnen heeft in onze 
diepe val in Adam, die wij tot koning hebben begeerd, maar waar we 
onder gebukt gaan onder de zware last van zijn dienst. Hij heeft 
koning satan de kop vermorzeld. Hij is Overwinnaar gebleken over 
dood, over hel, over graf. 
In de spelonk van Adullam, buiten de legerplaats, wie vergaderen 
daar nu tot hem? Alle man die benauwd was, en alle man die een 
schuldeiser had, en alle man wiens ziel bitterlijk bedroefd was. 
Weet u wat het wonderlijke is bij David? Hij heeft er niet één naar 
huis gestuurd. Hij heeft er niet één weggestuurd. Ze waren allemaal 
welkom. 
Weet u wat nog veel wonderlijker is? En die het meegemaakt heeft 
zal met mij mee verbaasd zijn. Dat die Heere Jezus Christus nooit 
een mensenkind wegstuurt. Die tot Hem komt, wordt van Hem niet 
weggezonden. Nee, Hij zegt zelfs: “Die tot Mij komt, die vindt het 
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leven en trekt een welgevallen van de Heere”. Hij heeft er nooit één 
naar huis gestuurd, maar Hij is altijd bereid om zondaren te ont-
vangen. Laat ik dat wel met kracht en stelligheid eens onder u 
mogen zeggen. Want weet u waar onze haper zit? In ons ongeloof. 
En dat we zulke kleine en lage gedachten van God hebben. Dat we 
zo aan God zulke beperkte macht toe kunnen schrijven. Dat ons 
hart vol is van mistrouwen. Dat we denken: “Ja maar, voor mij zal 
het toch niet kunnen wezen. En zou Hij mij wel willen aannemen tot 
Zijn kind? Zou dat toegezegde Woord, dat in al zijn ruimte klinkt, mij 
wel kunnen gelden?” Nou, daar zet je al gauw een streep door als je 
aan jezelf bent ontdekt. Dan zeg je: “Ik ben waardig om straf te 
ontvangen en niet waardig om van Hem onderhouden te worden”. 
Laat ik dat met stelligheid onder u mogen zeggen, dat geen zondaar 
van Hem wordt afgewezen. Die tot Hem roept, zal antwoord krijgen. 
Hoe dichterbij moet de Heere komen dan dat heerlijk, lieflijk Evan-
geliewoord: “Die zoekt, die zal vinden; die klopt, die zal opengedaan 
worden”. Dat is toch waar? Of niet? Heb je het niet ondervonden in 
je leven, dat God zo milddadig is in de Heere Jezus Christus? En zie 
eens hoevelen daar zijn in die spelonk! Vierhonderd mannen! Daar 
is ruimte. Ruimte aan het hart van de eeuwige God. Zijn bloed-
storting is genoegzaam om zelfs tienduizend werelden te zaligen, 
zeggen de vaderen zo treffend. 
Ja, Hij Die niemand wegzendt, Hij is te vinden in de spelonk. Hij is in 
de afzondering. Daar laat Hij Zich vinden. 
Och, mensen, dat het gebeuren zou in je leven. Dat deze zaak 
waarheid werd: “En Hij werd tot een Overste over hen”. Weet u wat 
dat betekent? Ja, daar is een klap van God voor nodig hoor. Daar is 
een slag in je ziel voor nodig. Dat je je kroon van je hoofd neemt en 
voor Zijn voeten neerwerpt. Dat je, ziende op Hem, verstaat wat die 
kroon van ons inhoudt. Dat op Zijn Middelaarshoofd gedrukt werd de 
kroon van doornen gemaakt, waardoor het bloed van Zijn aange-
zicht afliep. Dat die kroon van ons alleen maar de toorn van God 
afroept. Dat we koning-af mogen raken aan Zijn gezegende voeten, 
waar de hele wereld van zegt: “Wat is er nu gedaante of heerlijkheid 
aan Hem, dat je Hem zou begeren?” Maar dat je daar zegt: “Alles 
aan Hem is gans begeerlijk voor mij”. Dat Hij de kroon op het hoofd 
gezet krijgt. Dat je Hem als Koning, als Heerser in je leven begeert, 
die Meerdere David, die Heere Jezus Christus. 
O ja, en weet u wat zo wonderlijk is? Dat gebeurde daar in die spe-
lonk, en dat gebeurt voor al diegenen die opgejaagd door Gods 
recht, door Gods wet, door de duivel, door hun geweten, door hun 
zondige bestaan bij Hem terecht mogen komen. Hij zal een Overste 
over hen wezen. Ofwel, Hij zal ze onderhouden. Het zal ze aan niets 
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ontbreken. Zowel voor de ziel als voor het lichaam. Hij zorgt voor 
hen. 
Daar kunnen we ook maar zo moeilijk bij. Dat geloven we zo slecht. 
Maar het is hier gebleken. Die vierhonderd mannen waren veilig in 
een onderworpen-zijn aan David. Dat volk des Heeren is nergens 
anders veilig dan in een onderworpenheid aan Koning Jezus. Daar 
alleen! 
En weet u, zoals David zich niet schaamde de overste te wezen van 
zulk uitschot, zo schaamt Hij Zich niet hun Overste te wezen, hunner 
gelijk geworden te zijn. Hij schaamt Zich niet voor hen. 
En weet u wat ook zo wonderlijk is? Hij schaamt Zich ook niet om de 
Zoon van Ruth te wezen, de Moabietische. Weet u, dat zou best 
kunnen zijn als de slag van God in je bestaan gaat vallen, dat je 
jezelf overal buiten weet te staan en dat je zegt: “Als ik nu maar nog 
tot het bondsvolk hoorde, ja, dan zou het kunnen”. Maar kijk eens! 
Ruth! Een heidin! Een Moabietische! Ze is niet alleen bij dat volk ge-
voegd, ze is zelfs de moeder van de Heere Jezus Christus gewor-
den. Moet je het geslachtsregister van de Heiland eens door zien. 
Uit wat voor vlees is Hij geboren? Nou, datzelfde soort als wij zijn, 
dat afgebrokene, dat lage, dat waardeloze, dat oneerbare, vuil en 
walgelijk voor het aangezicht van God. Maar door het bloed van de 
Middelaar zo schoon, zo rein, zo zalig gemaakt door Hem. 
En Hij weet wat het is om in de ellende te wezen. Hij is onder de gol-
ven en de baren gegaan. Hij zorgde voor Zijn volk, daar aan het 
vloekhout der schande. Maar Hij be-toont het toch ook nog elke dag, 
dat het de Zijnen aan niets zal ontbreken. In Hem alleen is het be-
loftewoord waar: “Uw brood is zeker en uw water gewis”. Dat geldt 
zowel de ziel als het lichaam. Hij zal het zieleleven onderhouden. Hij 
zal Zijn eigen werk in stand houden. Maar Hij zal ook maken dat het 
u aan niets ontbreekt. 
Ach, dan zie je de hele wereld draven. Dan zie je de hele wereld 
rennen. Moet je Saul druk zien wezen hier. Moet je dat hele volk, dat 
achter Saul aan liep, bezig zien zijn. En deze vierhonderd hadden 
rust in de spelonk van Adullam. Zolang als het duurde. Ja, David 
bracht zijn ouders onder de zorg van de koning van Moab. Vijande-
lijk gebied. Ze waren er niet thuis. 
Ben je thuis hier? Het is vijandelijk gebied die wereld! Die bange we-
reld. Die wereld vol van ellende. Die wereld waar de duivel lijkt te 
regeren. Of ben je hier nog best op je plek? “Ik ben een vreemdeling 
op de aarde”, zegt David, “een bijwoner, gelijk al mijn vaders”. Wat 
een bewijs dat Isaï ook bij dat volk van God hoorde. Gelijk al mijn 
vaders. Die waren hier niet meer thuis. 
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Ben je hier thuis? Zolang je hier zult wezen… Al de dagen dat ze in 
Moab moesten zijn, werden ze verzorgd en beschermd. Hij zal er 
zorg voor dragen. Maar hij wil ook hebben…, dat moest daar bij die 
ouders van David en bij die vierhonderd mannen en bij David zelf 
ook, levend wezen, dat verlangen naar Juda, dat verlangen terug 
weer naar dat beloofde land, dat verlangen om weer thuis te komen 
uit het vijandelijk gebied vandaan. Wie weet hoe goed ze het had-
den onder de koning van Moab. Maar liever een droge boterham in 
Kanaän, dan een belegde boterham in Moab. Zo ligt het als de liefde 
van het hart dat is. En ze moesten terug verlangen naar dat be-
loofde land van God. Er moet een verlangen wezen in het leven van 
Gods Kerk, naar dat Kanaän dat daar Boven, dat Kanaän waar het 
in-derdaad vloeit van melk en honing, waar de Heere een dis heeft 
aangericht, een tafel om de maaltijd te eten tot in alle eeuwigheid 
toe, van de goedgunstigheden des Heeren voor Zijn volk. 
Ze bleven bij hem, al de dagen. 
Doch de profeet Gath zei tot David: “Blijf in de vesting niet, ga heen 
en ga in het land van Juda”. Ze zijn terug gegaan op Gods tijd, op 
Gods woord, op Gods bevel. 
Ze zullen naar Huis gaan op Gods tijd, op Gods woord, op Gods be-
vel. “Komt in, Mijn gezegend volk”. Dan is de woestijnreis, dat tij-
delijk, ellendig leven maar kort. Maar een poosje. Maar dat waar ze 
naar toe reizen, dat Kanaän dat Boven is, weet u wat dat voor een 
plaats is? Dat is zo’n paradox, zo’n geheimenis in de Schrift. Saul 
wilde zijn kroon houden en is hem eeuwig verloren. Maar deze vier-
honderd, die hun kroon kwijt raakten, die die aan Christus’ voeten 
koning-af mogen worden, die zullen straks met Hem als koning 
heersen. En zijn Godgeheiligd zaad zal het gezegend aardrijk erven. 
Weet u wat ze achteraf in Juda moesten zeggen? Hoe wonderlijk 
zijn Gods wegen. Wat zullen ze de Heere gedankt hebben voor de 
weg die Hij met ze gehouden had. Ze hadden het van tevoren niet 
kunnen narekenen, en achteraf konden ze zich er alleen maar over 
verwonderen. Zo zal het ook zijn als ze Thuis zullen komen in de ge-
westen van eeuwige vreugde. Dat de dankbaarheid hun hart zal 
vervullen. Dat de verwondering hun deel zal zijn. Dat je zult zeggen: 
“Heere, wat zijn Uw wegen goed, wat zijn Uw wegen heilig geweest 
die U met mij gehouden hebt”. 
Ach, mensen, als je maar in de spelonk van Adullam bent. Als 
Psalm 40 in je leven maar is waar geworden: uit een ruisende kuil 
en uit modderig slijk gehaald, op een rotssteen gezet. Die Rots Die 
gelegd is in het Borgtochtelijk werk van Christus. Die heeft veiligheid 
voor tijd en eeuwigheid beide. In de toezeggingen, in de belofte-
woorden van God. Ja, die hebben zelf niets. David had alles. Die 
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hebben zelf niets, maar Jezus heeft alles. Alles volbracht tot in alle 
eeuwigheid toe. Tot de eer, tot de eeuwige aanbidding van God zal 
dat wezen. Gij hebt ons Gode gekocht met Uw bloed. 
 

AMEN. 
 
Dankgebed. 
 
Slotzang Psalm 25 : 1 
 

'k Hef mijn ziel, o God der goden, 
Tot U op; Gij zijt mijn God; 
'k Heb op U vertrouwd in noden; 
Weer van mij toch schaamt' en spot. 
Dat mijn vijand nooit van vreugd 
Om mij opspring'. Die U wachten 
Dekt nooit schaamt', maar die de deugd, 
Zonder oorzaak, stout verachten. 

 
Zegenbede. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


