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T r a n s c r i p t i e van de Hebreeuwsche letters: ' (aan het begin
van een woord wel weggelaten), b, g, d, h, w, z, ch, t, j, k, 1, m, n,
s, `, p, s, q, r, s s t ; de Hebreeuwsche namen beginnen alle met een
hoofdletter (ook zoo op de schetskaartjes);
van de Arabische letters : ' (aan het begin van een woord weggelaten),
b, t, t, d z j , h ch, d, d, r, z, s, s, s, d t, z, `, r, f, q, k, 1, m, n, w,
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h, j; de moderne Arabische geographische namen hebben géén hoofdletter
(ook zoo op de schetskaartjes).
Alleen zeer bekende Israëlietische namen, zooals de stamnamen,
persoonsnamen als Aron, David, Eli, Jacob, Jozua, Mozes, Samuël,
Saul, namen van plaatsen, landen en volken als Jerusalem, Betlehem,
Amalekieten, Ammonieten, Amorieten, Edomieten, Egypte, Filistijnen,
Hebreën, Israël(ieten), Moab(ieten) zijn in tekst en uitleg naar de in
ons land gewone, door de Statenvertaling gangbaar geworden uitspraak
geschreven.
Onze vertaling sluit zoo nauw mogelijk aan bij den masoretischen
tekst, d. i. de Hebreeuwsche tekst zooals deze tot ons gekomen is, met
inbegrip van de vocalen van de masoreten of overleveraars (R. Kittel,
Biblia Hebraica).
' ' duidt aan : verandering van den masoretischen tekst (op grond
van oude vertaling of noodzakelijke tekstverbetering), onzekere vertaling,
of weglating van een woord of eenige woorden (men vergelijke voor elk
apart geval de lijst van aanteekeningen A op blz. 173 v.v.).
[ ] duidt aan : oude, doch niet oorspronkelijke toevoeging in den
masoretischen tekst.
( ) duidt aan : toevoeging van een enkel woord om een vlottere
vertaling te verkrijgen; in de Statenvertaling zijn dergelijke woorden
cursief gedrukt.
In de vertaling beteekent het begin van een nieuw vers.
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INLEIDING OP I EN II SAMUËL.
I. DE BOEKEN SAMUELS.

1. Naam ; plaats in den kanon. De twee boeken, die in onzen
Hebreeuwschen bijbel op Richteren volgen, en in de Grieksche vertaling (alsmede b.v. in de Statenvertaling) op Ruth, heeten Samuël.
Zie over de beteekenis van dien eigennaam aanteekening B, 1 op blz. 178.
De Talmoed (baba batra 14—b) neemt aan, dat de profeet Samuël
behalve Richteren en Ruth ook „zijn boek" schreef. Gezien echter het
feit, dat zijn dood reeds in I, 25 : 1 vermeld wordt, moet die meening
als onredelijk verworpen worden. De boeken dragen zijn naam, omdat
hij daarin een voorname rol speelt en Saul en David tot koning heeft
gezalfd. Als de naam David niet zoo nauw met de psalmen verbonden
was geweest, had men onze boeken wellicht naar dezen koning genoemd,
omdat hij hierin een nog grootere plaats bekleedt dan Samuël. Intusschen
is de naam „Samuël" goed gekozen, omdat zijn geest en persoonlijkheid
zoowel de gebeurtenissen in als den toon van de boeken beheerschen.
In de Grieksche vertaling heeten onze boeken I en II Basileioon, d. i.
Koninklijke Regeeringen (de volgende twee boeken, door ons „Koningen"
genoemd, heeten daar III en IV Basileioon), welke naam ouder is dan
„Samuël".
2. I n d e e l i n g in tweeën. Deze vindt men niet in de oudste
Hebreeuwsche bijbels, echter wel in de oude Grieksche en Latijnsche
vertalingen, waaruit ze om praktische redenen sinds 1448 in de Hebreeuwsche bijbels overgenomen is.
De caesuur na I, 31 : 13 is goed gekozen: na den dood van Saul begint
een nieuwe aera in de geschiedenis van Israël.
3. De Tekst van Samuël geniet de twijfelachtige eer, dat hij met
die van Hosea en Ezechiël de slechtst overgeleverde van het geheele
Oude Testament is. Vooral het euvel der dittographie wordt er menigmaal
in bedreven. De vertaler ziet zich daardoor voor niet geringe moeilijkheden geplaatst.
Daarbij komt, dat de masoretische tekst nogal verschilt van dien,
welke aan de Grieksche vertaling ten grondslag moet hebben gelegen.
Wie een vergelijking maakt, stuit in den Griekschen tekst telkens op
toevoegingen, uitlatingen, afwijkingen. Onder de laatste vallen vooral
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op die in de getallen, zie aanteekening B, 2 op blz. 179. Volgens velen
(o. a. Budde) zou de door den Griekschen vertaler gebruikte Hebreeuwsche
tekst beter en ouder zijn dan de masoretische. Intusschen is het niet
altijd gemakkelijk in bepaalde gevallen te zeggen, welke tekst de oudere
en betere is; hier en daar krijgt men den indruk, dat de Grieksche vertaler
den Hebreeuwschen tekst niet wel begrepen heeft en dat zijn kennis
van die taal, naar Ehrlich ergens niet zonder eenige overdrijving opmerkt
(Randglossen zur Hebraischen Bibel III, blz. 163), gering was. Ook maakte
hij zich meermalen schuldig aan tendentieuze toevoegingen, waarbij de
reden soms nog zeer wel is op te speuren (voorbeelden in A. Schulz,
Die Biicher Samuel, II, blz. 317 v.).
Bij onze vertaling hebben wij ons zoo dicht mogelijk bij den Hebreeuwschen tekst gehouden, niet omdat deze naar ons oordeel altijd de beste
zou zijn, doch omdat wij meenen dat zulks bij een bijbelvertaling als
deze het wenschelijkst is. Waar wij bij de vertaling van den Hebreeuwschen
consonantentekst afwijken, is dit aangegegeven door hoog geplaatste
komma's, terwijl men dan in de lijst der aanteekeningen zoowel aan het
slot van I als van II Samuël de door ons aangenomen (hetgeen meestal
beteekent : van anderen overgenomen) verbeteringen genoteerd vindt.
4. De Taal van onze boeken is over het algemeen klassiek, zuiver
en vrij van jonge vormen. De lezer geraakt hier nergens verstrikt in een
dorre woordenhaag. De stijl is sterk, de voorstellingswijze levendig
en aangenaam. Ieder mensch spreekt hier zijn eigen taal, de een kort
en krachtig, zooals Saul of Akis; de ander is lang van stof, zooals de oude
Samuël, de praatgrage Abigajil, of de vrouw uit Teqoa. Met zeer eenvoudige middelen wordt bij den lezer het maximum van belangstelling,
zelfs op vele plaatsen van spanning gewekt. -- Voorzoover wij Arabismen
meenen op te merken, hebben wij die genoteerd, zie aanteekening B, 3
op blz. 180.
II. DE BOUW VAN DE BOEKEN.

(Literaire vorm; bronnen; ontstaan)
Het ontstaan van I en II Samuël vormt een ingewikkeld probleem
en is na alle daaraan door de critici bestede energie eigenlijk nog een
raadsel, dat wel nooit een bevredigende oplossing vinden zal.
Reeds voor wie onze boeken vluchtig leest is het duidelijk, dat ze
literair niet een sluitend geheel vormen, dat door één schrijver in een
korte spanne tijds naar een van te voren wel-overwogen plan is samengesteld. De overgang van een passage als I, 1-3, waar Eli en Samuël
in het middelpunt staan, naar een verhaal over de ark als I, 4-6, waarin
over Samuël geheel gezwegen wordt, is abrupt en onverwacht. Sommige
gedeelten zijn niet meer dan droge, korte, zakelijke kronieken, andere
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zijn breed uitgewerkt en dragen een verhalend, dikwijls eenzijdigbiographisch karakter. Het is niet waarschijnlijk, dat die alle in oorsprong
uit een en dezelfde pen gevloeid zijn. Een dubbele draad is zeer duidelijk
op te merken in de berichten over Davids verschijnen aan het hof van
Saul: I, 16 : 14-23 en 17 : 12-58; over het ontstaan van het spreekwoord
"Is Saul ook onder de profeten?": I, 10: 10-12 en 19: 18-24; in de
verhalen over de keuze van Saul tot koning: 1,9 : 1-10, 16; 11 : 1-11,15
(de zgn. Gilgal-verhalen) en I, 8; 10 : 17-25a; 12 (de zgn. Mizpa-verhalen),
vgl. echter onzen uitleg bij 11 : 15.
Dit wijst ontegenzeggelijk op het gebruik van bronnen, waarvan
trouwens in 11, 1 : 18 er eene genoemd wordt: Het Boek des Rechtschapenen, terwijl I Chrono 29 : 29 nog weet, dat er bij de samenstelling
van onze boeken verschillende "geschiedenissen" gebruikt zijn, die
van de hand van Samuël, Gad en Natan afkomstig waren.
Intusschen is het bij vele passages, b.v. in I, 4-6; 11, 9-20, de vraag,
of men daar twee of meer bronnen mag aannemen, en indien men ze
aanneemt, is de verdeeling van de stof over die bronnen verre van eenvoudig. Daarin is dan ook nog nooit eenstemmigheid bereikt.
Sommigen meenen dat de stof hoofdzakelijk over twee bronnen moet
worden verdeeld, die tenminste wat betreft I Samuël elk afzonderlijk
oorspronkelijk een geheel hebben gevormd. Deze twee verhalen zijn
dan samengevlochten en later nog aangevuld en gewijzigd, maar het
complex, dat nu in de boeken Samuëls voor ons ligt, laat zich toch nog
grootendeels door literaire kritiek, meent men, in de samenstellende
deelen ontbinden.
Deze opvatting huldigt na Bruston, Stade, E. Meyer, Böhme, Cornill,
H. P. Smith vooral BUDDE, die de bedoelde twee bronnen bovendien
vrijwel gelijkstelt aan de twee oudste bronnen van den pentateuch J en E.
Deze grootmeester van de literaire kritiek van Samuël (Die Bücher
Richter und Samuel, 1890; Die Bücher Samuel, erklärt von K. Budde, in:
Marti, Kurzer Hand-commentar zum A. T., 1902) bezit een geniale
virtuositeit in de verdeeling van de stof in tweeën, al is er bij hem toch
nog menigmaal aarzeling in de nadere toekenning van een bepaald vers
of versgedeelte aan een dier beide bronnen.
In I kent hij, globaal genomen, aan J toe: 9; 10: 1-16; 11; 13; 14;
20?; 22; 23: 19 v.v.; 24; 25; 27; 28-31; in 11: 1 : 17-27?; 2; 3; 4; 5;
6; 21?; 24? Aan E: 1,1-3; 7: 2-17; 8; 10: 17-27; 12; 15; 17; 19: 117; 21 : 2-10; 26?; 11, 7? 11, 9-20 is een zelfstandig oud verhaal. De
nadere verdeeling van 1,4-6; 18 : 6-30; 23 : 1-13; 11, 1 : 1-16; 6?; 7?
over J en E stuit op moeilijkheden.
Deze bronnen J en E bevatten samen alle oude materiaal en de bronnen
van deze bronnen op te sporen is volgens Budde onmogelijk.
Na de samenvoeging dezer twee bronnen J en E neemt Budde, evenals

12

INLEIDING.

zulks bij den pentateuch het geval geweest is, een Deuteronomische
redactie (na 621) aan, die gewerkt heeft met omwerking en invoegselen,
vooral daar waar het ging om priesterschap en tempel ; de sporen daarvan
zijn echter volgens hem in concreto moeilijk aan te wijzen. Deuteronomisch
bewerkt zijn vooral I, 2 : 27-36; 7; 8; 10: 17 v.v.; 12; II, 5: 1 v.v.;
7; 8. Tegelijkertijd zijn ook stukken uitgevallen, die gedeeltelijk later
weer door andere hand zijn ingevoegd. Zeer laat ingevoegd zijn I,
2: 1-10; 16; 19: 18-24; 21 : 11-16; II, 22; 23: 1-7.
Deze scherpzinnige constructie van Budde, die hij trouwens niet
als evangelie voordraagt, heeft in wijden kring betrekkelijke instemming
gevonden, doch nooit algemeen bevredigd. Voor de splitsing in de twee
bronnen J en E bedient Budde zich meermalen van de afwisseling der
godsnamen Jahwe en Elohim; ten onrechte echter, want bijvoorbeeld
in een gedeelte als I, 1-3, dat Budde aan. E toewijst, komt (afgezien van
2 : 1-10 en 27-36) 55 maal de naam Jahwe en slechts 5 maal Elohim
voor. En in I, 16-31 zal men meermalen in stukken, die Budde aan E
toekent, den naam Jahwe aantreffen. Eigenlijk zijn draden, die den naam
J en E verdienen, in II Samuël nog nooit onomstootelijk geconstateerd,
en in I is hun bestaan minstens problematiek. En naarmate men meer
en meer — en terecht — begint te twijfelen, of de bronnen J en E van
den pentateuch ooit zelfstandig hebben bestaan, zal men a fortiori aan
Budde's meesterlijk werk minder waarde moeten toekennen.
Terwijl SELLIN (Einleitung in das A. T. 5, 1929) nog nauwen samenhang
met de bronnen J en E van den pentateuch aanneemt en dus Budde
een heel eind volgt (blz. 73), slaan Kittel, Caspari en Eissfeldt andere
wegen in. Zij hebben de neiging samenhang met J en E van den pentateuch
Of te ontkennen Of zeer secundair te achten, en de bronnen voor ouder
te houden dan Budde doet.
KITTEL denkt zich onze boeken in hoofdzaak ontstaan uit drie of
vier levensbeschrijvingen, CASPARI uit vele volksverhalen, legenden,
anecdoten, novellen; de laatste wil eigenlijk een onderscheiding van
de vele samenstellende deelen naar hunne „Stilarten" en neemt een zeer
gecompliceerde wordingsgeschiedenis van de boeken aan, die wij hier
zelfs niet in hoofdlijnen kunnen mededeelen. Met de resultaten van
Budde is hij het meerendeels in het geheel niet eens.
De in tijdsorde laatste, zeer diep in den tekst indringende en meesterlijk
doorgevoerde literaire analyse is van EISSFELDT (Die Komposition der
Samuelisbucher, 1931; Einleitung in das A. T., 1934, blz. 302-317),
die weer de hoofdgedachte van Budde opneemt : dat onze boeken zijn
ontstaan uit de samenvlechting van doorloopende draden — in tegenstelling met Caspari, die ze eigenlijk oplost in vele aparte, onderling
slechts zeer losjes samenhangende vertellingen. Intusschen gaat Eissfeldt
ook tegenover Budde een geheel eigen weg.
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Hij neemt niet twee draden (Budde: J en E) aan, doch drie (I, II, III),
waarbij hij geheel in het midden laat, of zijn bronnen al dan niet identiek
zijn met die uit den pentateuch (Komposition, blz. 4). In I, 1-3 vindt
hij, afgezien van enkele redactioneele wijzigingen en toevoegingen, twee
vertellingen, die beide op zichzelve een gesloten eenheid vormen; in de
eene staat Samuël in het middelpunt, in de andere Eli en zijn zonen
(1 : 1-3a, 4-28; 2 : 11, 18b-21; 3). I, 4-6 bestaat eveneens uit twee
bronnen ; I, 7 vormt een eenheid ; I, 8-29 is ontstaan uit drie bronnen ;
I, 30 en 31 vormt weer een eenheid. II, 1 heeft twee bronnen; 2-6 vormt
in hoofdzaak een eenheid, evenals 7; 8; 9-14, terwijl 15-20 uit twee
bronnen is samengesteld. Het toevoegsel 21-24 is van verschillende
handen.
In I onderkent Eissfeldt met beslistheid drie draden, die alle drie een
doorloopend geschiedwerk vertegenwoordigen; die drie draden zijn hier
dooreengevlochten. In II liggen echter de draden nog naast elkander.
Men kan deze literaire analyse en constructie bewonderen en tot op
zekere hoogte haar resultaten juist achten, zonder in alle onderdeelen
er mee in te stemmen. Zij legt het volle accent op het bonte karakter van
onze boeken, waarachter zonder twijfel vele bronnen of verhalen liggen.
Het is echter de vraag, of men er ooit in slagen zal door bloot literaire
analyse die bronnen te vinden.
Intusschen is er behalve het bonte en kaleidoscoopachtige ook een
andere kant aan onze boeken : de geestelijke sfeer is er overal dezelfde;
door het geheel loopt onmiskenbaar één draad: de draad van Gods
bemoeiïng met zijn volk Israël, welke blijkt uit de geschiedenis van
dat volk en uit den levensloop van menschen als Eli, Samuël, Saul,
David, Absalom e. a. En het is de vraag, of die betrekkelijke een-

heid alleen te danken is aan den laatsten redactor of aan de laatste
redactoren.
Naar het ons voorkomt, wordt bij alle bovenvermelde analyses te
weinig gerekend met deze onmiskenbare eenheid van lijn en hoofdgedachte.
De vondsten van ras samra in Syrië, waar in de laatste jaren door
Fransche opgravers o. a. een bibliotheek, een archief en een school zijn
ontdekt, welke gevestigd bleek te zijn in een vleugel van een tempelgebouw en waar men zich reeds eenige eeuwen vóór David en Salomo
met literaire studiën bezighield, moeten ons meer dan tot nu toe het
geval was doen rekenen met de mogelijkheid van het bestaan van soortgelijke geleerden- of schrijversscholen in het oude Palestina. Dit land
toch was in het tweede millennium vóór Christus in politiek, cultureel
en geestelijk opzicht ten nauwste met Syrië verbonden. Zulke scholen
zullen er onder David en Salomo zeer zeker wel in Jerusalem, vroeger
wellicht in Silo of Nob, geweest zijn, en het ligt voor de hand te vermoeden
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dat men zich daar onder meer bezig hield met het vervaardigen van een
groot geschiedwerk (in het vervolg GG genoemd, natuurlijk voor ons een
hypothetische grootheid), dat ook handelde over den tijd van Eli,
Samuël, Saul, David. De aanteekening I Chron. 29 : 29 wijst eenigszins
in deze richting.
Aan dat GG moeten verschillende schrijvers met verschillenden stijl
en verschillend gerichte belangstelling gewerkt hebben — de verklaring
voor het aannemen van verschillende bronnen, aan welker aanwezigheid
niet mag worden getwijfeld. Het lijkt ons echter een onbegonnen werk om
die verschillende bronnen en détail aan te geven — met een enkele uitzondering, zooals II, 9-20, waar iemand aan het woord is, die wel uit
eigen aanschouwing nauwkeurig met het intieme leven aan Davids
hof op de hoogte was (Ebjátár? of diens zoon Jehónátan?).
In dat GG waren ook psalmen en liederen vervat, zooals (I, 2 : 1-10?)
II, 1 : 19-27; 22; 23 : 1-7, en nog vele andere, die later naar het psalmboek verhuisd zijn (vgl. Torczyner in ZDMG 1931, blz. 287-324: Das
literarische Problem der Bibel, — volgens wien „die Rahmenerzahlung
mit Einlagedichtungen und Einlagereden verschiedenster Art die einheitliche Form des biblischen Schrifttums ist", blz. 301).
Wij mogen aannemen, dat dit GG reeds van het begin af allerlei tegenstrijdige berichten (bijvoorbeeld over het ontstaan van het koningschap)
en verschillende doubletten (bijvoorbeeld over het ontstaan van het
spreekwoord „Is Saul ook onder de profeten"?) bevatte, alsmede dat
onderling afwijkende oordeelvellingen (bijvoorbeeld over het koningschap)
klakkeloos naast elkander stonden. Sommige gedeelten waren van
novellistischen, andere van biographischen aard, andere weer bevatten
mededeelingen over politiek en oorlogen. Maar bij alle verschil waren
de schrijvers geestelijk één.
Dat GO achten wij afkomstig uit den tijd van Salomo of iets later,
al zullen de grondslagen al wel uit den tijd van David dateeren.
I, 27 : 6 schijnt pas geschreven te zijn na de splitsing van het rijk na
den dood van Salomo.
Dit GG is echter niet in zijn vollen omvang bewaard. In de boeken
van Samuël, zooals ze tot ons gekomen zijn, hebben we te doen met
een verkorte editie van het GG, in het vervolg V(erkort) G(eschiedwerk)
genoemd. In dit VG zijn lang niet alle verhalen over het veelvuldige
samentreffen met de Filistijnen opgenomen; hierover heeft het GO
ongetwijfeld uitvoeriger materiaal bevat. De meeste militaire ondernemingen van Saul en David zijn nu helaas slechts in uittreksels bewaard
(I, 14 : 47 v.; II, 8). Over de gebeurtenissen tijdens Davids 71-jarig verblijf
te Hebron (II, 2 : 11) hooren we nu zoo goed als niets (vgl. II, 3 : 1). Hoe
David Abigajil en Batseba tot vrouwen verkreeg, wordt ons in VG omstandig en levendig verteld; we mogen aannemen, dat in GO soortgelijke
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verhalen vervat waren over Achinó`am, Ma aka en sommige van Davids
andere vrouwen.
Bedenkelijke episodes zooals I, 6 : 19 v.; I, 14: 45b zijn nu in VG tot
onduidelijk wordens toe verkort. Door dat uittreksel- en afkortingssysteem zijn onduidelijkheden ontstaan, bijvoorbeeld in I, 25 : l b, waar
nu alle aansluiting met wat voorafgaat ontbreekt, en in I, 13 : 2, waar
Jónátán als een den lezer reeds bekende persoon optreedt, terwijl
in de vorige hoofdstukken niet eens zijn naam genoemd is.
De vervaardiger van VG — laat ik aannemen, dat het er één was —
is iemand geweest met veel belangstelling voor familiegeschiedenissen
en levensbeschrijvingen, voor verhalen over ark, efod en tempel, terwijl
hij zich slechts matig moet hebben geïnteresseerd voor militaire operaties
en politieke verwikkelingen.
Het spreekt vanzelve, dat aan dit alles slechts hypothetische waarde
mag worden toegekend, maar de boven in hoofdtrekken ontvouwde
opvatting doet o. i. recht zoowel aan het samengestelde karakter van
de ons bewaarde boeken, aan het fragmentarische karakter van vele daarin
vervatte overleveringen, aan het abrupte van vele overgangen, als aan
de eenheid, die zonder twijfel heerscht in de geestelijke sfeer van het geheel.
Wij veroorloven ons het volgende globale schema op te stellen van de
mogelijke wordingsgeschiedenis van de boeken Samuëls:
A. verschillende bronnen (hoevele is niet bekend);
B. een groot geschiedwerk -- GG — met vele liederen en psalmen,
vervaardigd omstreeks 950 vóór Christus;
C. een verkort geschiedwerk — VG = bijna geheel I en II Samuël,
zooals wij het nu kennen —, waarin vele stukken uit GG alleen in
uittreksel bewaard zijn, en andere, vooral psalmen, geheel weggelaten
zijn;
D. latere toevoegingen, zooals I, 2:36; 13: 7b-15a; 17: 15; vele
verzen in 18; 20 : 42 v. ; 23 : 16-18?; II, 21-24 en meer. En omwerkingen, waarvan sommige wellicht pas na 621 v. Chr., zooals I,
2 : 27 v.v. ; 17 (uitbreiding van een oorspronkelijk korter verhaal).
III. DE INHOUD VAN DE BOEKEN.

De boeken Samuëls zijn een onmiddellijke voortzetting van het
Richteren-boek en bevatten in zeer algemeene trekken een geschiedenis
van Israël van Samuëls geboorte af tot aan het einde van Davids regeering,
of liever eenige gegevens over en episodes uit dien tijd, want van een
geregeld verhaal en een gesloten geheel is geen sprake. Ook is de
chronologische volgorde der gebeurtenissen niet altijd getrouw in acht
genomen, bijvoorbeeld in II, 8; 10-12 (oorlogen van David met de
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Ammonieten en Arameërs), 21-24. In I Koningen vinden ze hun onmiddellijk aan II, 20 aansluitend vervolg.
Eerst wordt de jeugdgeschiedenis van Samuël verteld (I, 1-3), daarna
een stuk geschiedenis van de oorlogen met de Filistijnen, waarbij de ark
verloren gaat (4-6). Vervolgens treedt Samuël weer op den voorgrond,
die terugtreedt voor Saul, die door God verworpen wordt (8-15). In
16-31 treden hoofdzakelijk Saul en David op. Na Sauls dood (31) wordt
David koning, eerst te Hebron, daarna te Jerusalem (II, 1-20). 21-24
besluiten met eenige liederen en vertellingen uit Davids leven. Het
geheel bestrijkt een tijdsbestek van tusschen de 100 en 150 jaar.
Het accent valt telkens niet zoozeer op de politieke geschiedenis van
Israël als wel op de lotgevallen van bepaalde personen zooals Eli, Samuël,
Saul, David, Absalom enz., waarbij het kennelijk het doel der auteurs
is om de leiding Gods met deze voor Israël zoo belangrijke figuren te
laten zien.
IV. DE BETEEKENIS VAN DE BOEKEN.
De beteekenis van onze boeken is in velerlei opzicht uitzonderlijk groot.
Wij moeten ons hier beperken en zullen niet treden in hun beteekenis
voor de godsdiensthistorie of voor de archaeologie, ofschoon het verleidelijk is, om uit het rijke materiaal, dat in deze beide opzichten onze
boeken bieden, een greep te doen. Wij willen alleen iets zeggen over hun
beteekenis in geschiedkundig, in religieus en in zedelijk opzicht, terwijl
wij aan de karakterteekening van de hoofdfiguren eenige afzonderlijke
bladzijden willen wijden.
1. De Geschiedkundige Beteekenis.
De geschiedkundige waarde van de boeken Samuëls moet hoog worden
aangeslagen, omdat vele bladzijden stammen van schrijvers, die Of door
autopsie van de gebeurtenissen, die ze beschrijven en van de toestanden,
die ze veronderstellen, op de hoogte waren Of zeer dicht daarbij stonden.
Daarbij komt, dat het betrokken tijdvak een belangrijke periode vormt
van Israëls geschiedenis, een bij uitstek actieve periode. De stammen zijn
bezig zich tot een geordend volk te consolideeren en het volk staat in een
opgang, die beloften van voorspoed en krachtig leven in zich sluit. De
crisis-tijd van het Richteren-tijdvak wordt overwonnen, de hen benauwende
Filistijnen zijn oorzaak van nauwere aaneensluiting en van bezinning
op eigen beteekenis. De Israëlieten maken in Davids tijd geschiedenis;
ze zien weinig terug naar het verleden van Egypte en woestijn, ofschoon
ze onbewust wel putten uit de daar verworven waarden, maar leven
sterk in een heden, welks gevaren ze toetsen en welks kansen ze grijpen.
Later, in den tijd der groote profeten, zouden ze meer geneigd worden
passief de politieke moeilijkheden te ondergaan; nu zijn er velen, die

17

INLEIDING.

niet wegkruipen in de holen, maar zich als flinke mannen, die de hand
zoowel aan de ploeg als aan het wapen vermogen te slaan, scharen rond
Samuël, Saul, David.
Intusschen wordt de geschiedkundige waarde van onze boeken door
drieërlei belangrijk geschaad :
allereerst door een bedenkelijke onvolledigheid der gegevens van
politieken en militairen aard, welk manco zijn oorzaak heeft in de boven
geschetste geschiedenis van het ontstaan dezer geschriften; de bedoeling
zat niet voor om een nauwkeurige, zelfs niet om een bij benadering
volledige geschiedenis van Israël over een bepaald tijdvak te geven,
doch het interesse was eenzijdig religieus-biographisch, een eenzijdigheid welke menigen historicus van onzen tijd wel ergeren moet ;
ten tweede door latere bewerkingen en toevoegingen, waarvan de
historische waarde in het algemeen geringer is dan die van de oudere
bronnen
ten derde door de zeer summiere en onvolledige tijdrekenkundige
gegevens. Aan de chronologie wordt buitengewoon weinig aandacht besteed, wel mede een gevolg van het feit, dat de schrijvers zoo dicht bij
de gebeurtenissen stonden. Hun weinige gegevens (I, 1 : 20, 23 v. ; 2 : 21;
4:15, 18; 6 : 1; 7 : 2; 12:2; 13 : "1; 27:7; 29:3; II, 1 : 1 v. ; 2:10 v. ;
5 : 4, 5; 13 : 38; 14 : 28), die trouwens in den Griekschen tekst wel eens
aanmerkelijk afwijken van die in den Hebreeuwschen (bv. I, 4: 18,
waar de periode van Eli's richterlijke werkzaamheid volgens den Griekschen tekst 20, volgens den Hebreeuwschen 40 jaar duurde), zijn daarbij
meermalen zeer onduidelijk; zoo is uit I, 13 : 1 onmogelijk met zekerheid
op te maken, hoelang Saul geregeerd heeft (vgl. uitleg aldaar). Zij stellen
ons dan ook niet in staat tot een nadere preciseering van de sterfjaren
van Eli en Samuël, noch van die van Saul of van David. Het is zeker,
dat David leefde om en bij 1000 vóór Christus, welk jaartal gevonden
wordt door van uit latere gegevens in de boeken der Koningen terug
te rekenen. Vrij algemeen plaatst men zijn regeering in den tijd van +
1011 tot 972. Saul zal dan koning geweest zijn van + 1023 (? vgl.
uitleg bij I, 13 : 1; mogelijk is ook: + 1033) tot + 1011. —
Onze boeken bevatten gegevens van groote waarde vooral voor de nadere
oriënteering aangaande het antwoord op twee vragen van historischen
aard, die tegenwoordig in het middelpunt van de belangstelling der
Oud-Testamentici staan: allereerst de vraag naar ontstaan en karakter
van het Israëlietische koningschap, en ten tweede die naar de consolidatie
der Israëlietische stammen; over beide eenige regelen.
a. Allereerst de vraag naar ontstaan en karakter van het
Israëlietische koningschap.
Het kan verwondering wekken, dat de Israëlieten in Palestina zoo lang
zonder koning gebleven zijn. De meeste omwonende volkeren bezaten
;
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die en het instituut had toch in de praktijk, vooral in tijden van oorlog,
een groote waarde. De episode in Richt. 8 en 9 (Gideon en Abimelek)
kan hier buiten rekening gelaten worden: het koningschap van Abimelek
was eerder Kananietisch dan Israëlietisch van aard en wezen. Het
was van zeer bescheiden proportie, droeg geen nationaal karakter, en
was gevestigd in de grootendeels Kananietische stad Sichem. De
diepste reden van het ontbreken van een koning lag in het feit, dat de
Israëlietische gemeenschap uitgesproken religieus van aard was: Jahwe
was hun Koning en Hij alleen. Een aardsche, menschelijke koning was
derhalve tegenover Jahwe niet dan een usurpator en dus onbestaanbaar.
Deze gedachte, reeds duidelijk geformuleerd in Richt. 8 : 23, vindt
haar weerspiegeling in de beoordeeling van het koningschap in de boeken
van Samuël; in I, 7-15 treft men twee lijnen aan: in sommige stukken
spreekt iemand,die daar sympathiek tegenover staat, in andere iemand,
die er zijn gegronde aanmerkingen op heeft, gelijk boven reeds werd
geconstateerd bij onze uiteenzettingen over den bouw der boeken. Al
kunnen wij den nauwkeurigen ouderdom van de twee bronnen, die deze
verschillende lijnen trekken, niet meer nagaan, er is alle reden om aan
te nemen, dat men reeds van den tijd der Richteren af in dezen tweeërlei
strooming onder Israël gehad heeft : royalisten en anti-royalisten, die tot
op zekere hoogte een compromis hebben gesloten in den persoon van
Samuël en in de schrijvers van onze boeken.
Gegeven deze geestelijke instelling, is het begrijpelijk dat slechts
dwingende redenen van buiten af aanleiding konden worden, dat Israël
een koning kreeg. Deze dwingende reden is, gelijk algemeen wordt toegegeven, hoofdzakelijk te zoeken in de Filistijnen, die in den tijd van
Samuël een ondragelijke politieke hegemonie over Israël uitoefenden.
Deze Noormannen van de Middellandsche Zee, eigenlijk een Europeesch
volk, drongen in de eerste helft van de twaalfde eeuw van uit Kreta en
andere eilanden in de Middellandsche Zee, alsmede uit Klein-Azië,
Palestina (welk woord eigenlijk land der Pelistim = Filistijnen beteekent) in het Zuidwesten binnen. De tijd was hun toen bizonder gunstig.
Ieder volk en volkje was vrijwel op zichzelf aangewezen. Politiek was
het een tijd van windstilte. De Hethietische cultuur en macht waren
te gronde gegaan in de stormen, die van uit het Westen over het oude
rijk waren heengevallen. De krachten van Egypte verslapten snel, en kort
na den dood van Ramses III (plm. 1167) was zijn rol in Palestina uitgespeeld. Assyrië had hier nog geen invloed. Kortom, de groote wereldrijken stonden vrijwel alle op non-activiteit; een centrale macht ontbrak
ten eenen male, zoodat de Filistijnen bij en na hun vestiging in de vlakten
van Zuidwest-Palestina niet alleen geen tegenweer ontmoetten, maar
zelfs hun macht snel konden vestigen en uitbreiden. Zij vulden in Palestina
een politiek vacuum.
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Zoowel militair als physiek waren ze bovendien buitengemeen sterk.
Ze beschikten over een militaire techniek, waartegen de primitieve
krijgswagens van de Kananieten en de zwakke leemen muren van de
Israëlietische en Kanaanietische steden weinig vermochten. Van gestalte
waren ze, naar de afbeeldingen op Egyptische reliëfs te oordeelen en
blijkens een verhaal als dat van Goliath, grooter dan hun tegenstanders.
Hun numeriek minder aantal werd geheel geneutraliseerd door een
uitstekende organisatie, een ijzeren discipline en de vaste gewoonte om
naar buiten gezamenlijk als een gesloten eenheid op te treden.
In den tijd van Samuël hadden ze niet slechts de kustgebieden in hun
macht, maar ook grootendeels het Israëlietische bergland. Zij moesten
de heeren zijn, de Israëlieten de zwoegende slaven. Zij verboden zelfs
de Israëlieten op eigen gezag samenkomsten te houden, monopoliseerden
het ijzer, verwoestten allerlei steden, zooals bijvoorbeeld het belangrijke
Silo. Toen de hand van dit gehate volk al zwaarder en zwaarder op de
Israëlieten begonnen te drukken, grepen dezen naar het middel, dat
hun hèt geneesmiddel geleek : de instelling van het koningschap.
Intusschen zijn de Filistijnen niet de eenigen geweest, die, zij het ook
tegen hun eigen wil, de Israëlieten in deze richting drongen ; ook andere
vijanden hebben hier een rol gespeeld, zooals met name de Ammonieten
(I, 12 : 12). Ware dat niet het geval geweest, dan zouden wellicht alleen
die stammen, die uitzonderlijk veel last van de Filistijnen gehad hebben —
en dat waren vooral Benjamin en Efraïm —, naar een koning hebben
verlangd.
Het karakter van het Israëlietische koningschap verschilt niet alleen
aanzienlijk van het kleine Kananietische stadskoningschap, maar ook
van dat bij vrijwel alle Oostersche volken. De algemeen-oostersche
opvatting dat de koning de vertegenwoordiger der goden op de aarde
zou zijn, zelf dikwijls goddelijk, is aan Israël ten eenen male vreemd.
De Israëlietische vorst is een mensch als anderen, staat onder de wet,
is eerst weinig meer dan primus inter pares en in wezen is alle absolutisme
hem vreemd. In dit opzicht is er eenige overeenkomst met het koningschap
van de Hethieten in de oude periode van hun geschiedenis: vóór de vijftiende eeuw was ook daar de koning niet meer dan de primus inter pares
(daarna is het er onder Oosterschen invloed anders geworden).
Vooral Saul was een eenvoudig koning. Door Jahwe geroepen en op zijn
bevel tot koning gezalfd, door het volk toegejuicht, is alle Oostersche
koningen-allure hem vreemd. Hij was weinig meer dan „der charismatische
Fiihrer" (de uitdrukking is van Alt). De energie, waarmede hij tegen
de Filistijnen en andere vijanden vocht, het groote succes, dat hij meermalen in alle richtingen behaalde, alsmede zijn groote liefde voor het
volk en voor den dienst van Jahwe hebben ertoe medegewerkt, dat het
koningschap onder Israël populair werd, vooral in die kringen, waaruit
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hij zijn dapperen koos. En ofschoon, naar we wel mogen aannemen,
alle gedachte aan een erfopvolging in dien tijd het volk nog vreemd was,
kostte het den eerzuchtigen Abner weinig moeite om na den dood van
Saul diens zoon tenminste over een deel van het rijk tot koning te proclameeren.
Door David heeft het koningschap onder Israël een glans gekregen,
die tot op den tijd van heden spreekwoordelijk gebleven is. Deze heeft
eerst in het Zuiden des lands, wel als tamelijk onafhankelijke vazal
van de Filistijnen, een koningschap gesticht, half Israëlietisch, half
Kanaanietisch; maar daarna heeft hij alle stammen vereenigd, het rijk
beveiligd en uitgebreid, en Israël eindelijk gestooten in de vaart der
volkeren. Ofschoon hij in vergelijking met andere beroemde Oostersche
monarchen zelfs in den tijd van de grootste uitbreiding van zijn rijk slechts
een zeer bescheiden koninkje geweest is, heeft hij door zijn persoonlijkheid,
zijn moed en vroomheid, zijn eigen naam tot een eeuwig symbool gemaakt.
Door hem is de idee van het koningschap onder Israël met een nimbus
van heiligheid omgeven, die het nooit weer zou verliezen.
b. De consolidatie der stammen.
De vraag naar de consolidatie der stammen in den tijd van Samuël, Saul
en David staat tegenwoordig in het middelpunt der historische belangstelling en is een van de fundamenteele vragen van de Geschiedenis van
Israël, al zal men in alle samenvattende werken over die geschiedenis
nog nauwelijks dat probleem gepeild zien. Zulks is wel gedaan in diepgaande studiën van Alt en Noth (A. Alt, Die Staatenbildung der Israeliten
in Palestina, 1930; M. Noth, Das System der zwólf Stamme Israels, 1930),
die de bijbelsche gegevens hebben gewogen, vergeleken en vereenigd
tot een beeld, dat wel niet in alle bizonderheden de toets der kritiek
kan doorstaan, maar dat in hoofdtrekken juist moet worden geacht.
Alt en Noth hebben den nadruk gelegd op een betrekkelijke eenheid
der stammen -- een eenheid van zeer bizonderen aard, zooals wij straks
nader zullen zien — reeds vóór de vereeniging onder den scepter van een
koning. Volgens Noth zou de schematische indeeling van het Israëlietische
volk in twaalf stammen in den Richterentijd zijn ontstaan; de eenstemmige Oud-Testamentische overlevering plaatst de feitelijke eenheid
dier stammen echter reeds in den Sinai-tijd en het komt mij gevaarlijk
en ongeoorloofd voor om daarvan af te wijken. Juist in den Richterentijd
is die oorspronkelijke eenheid verbroken, hetgeen tot een zeer gevaarlijke
situatie leidde, die nog voortduurt, als de tijd aanbreekt, waarin het
begin van I Samuël ons verplaatst. Het was immers een tijd, waarin
naar het ondubbelzinnig getuigenis der overlevering een ieder deed wat
goed was in zijn eigen oogen (Richt. 21 : 25). Buiten tijden van oorlog
hadden de stammen geen vasten leider; hunne grondgebieden vormden
geen gesloten eenheid, doch de stammen woonden in groepen, die onder-
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ling gescheiden waren door minstens twee rijen van niet-Israëlietische
steden, namelijk Kananietische vestinggordels — een liep van Gezer
tot Jerusalem, een andere lag in het Noorden, in de vlakte van Jizreël.
Politiek leidden de stammen een veelszins afzonderlijk en zelfstandig
leven.
Toch was er ook een betrekkelijke eenheid. Ze gevoelden zich niet
slechts één in afstamming en dus als bloedverwanten, maar ze vormden
ook samen een sacrale bond, waarbij iedere stam wel een groote vrijheid
van handelen had en een betrekkelijke zelfstandigheid, maar gezamenlijk
vereerde men Jahwe aan één gemeenschappelijk heiligdom, eerst bij Sichem,
daarna bij Silo, en mogelijk nog op andere plaatsen. De oude ark uit den
Mozaïschen tijd was het gemeenschappelijk vereerde heilige voorwerp.
Het was dus een eenheid van politiek-religieuzen aard, die door Alt en
Noth treffend wordt gekenmerkt als een amphiktionie, een sacrale bond,
zooals die ons bekend is uit het oude Griekenland en Italië als de normale
vorm van een tamelijk lossen stammenbond of organisatie van stammen
rondom een gemeenschappelijk heiligdom in een tijd, dat er nog geen
staat bestond. Bij dat heiligdom — in casu b.v. Silo — speelden volksvergaderingen en gemeenschappelijke offers een groote rol.
Dan was er nog een ander samenbindend element van niet minder
groote beteekenis en dat was het levende Godswoord van den profeet,
b.v. van Samuël, die in een bepaalde historische situatie uit Gods naam
telkens een bepaalde aanwijzing gaf, of ook de beslissing van den priester,
b.v. van Achija, die door zijn orakel in den loop der dingen ingreep. Beide
hebben voor de Israëlieten een ongemeen groote beteekenis gehad, niet
alleen voor hun religie, maar ook voor hun politieke leven, hun gewoonten,
besluiten en gedragingen ; daarbij is de priester van niet minder beteekenis
geweest dan de profeet, al valt dit voor velen, die in de laatste decennia
gewoon zijn geworden op den priester neer te zien en den profeet tot den
hemel toe te verheffen, wellicht moeilijk in te zien. De beteekenis van
de woorden dezer Godsmannen is voor den historicus niet altijd gemakkelijk te grijpen en te beschrijven; ze zijn echter van groot belang
geweest zoowel voor het ontstaan van het koningschap als voor de betrekkelijke consolidatie der stammen. De Oud-Testamentische overlevering laat in dit opzicht een duidelijk geluid hooren.
Toen de Filistijnen door hun ondragelijk geworden hegemonie en
tyrannie de stammen tot politieke en nationale eensgezindheid dreven,
opende het instituut van het koningschap een kans op een volledige
consolidatie. Toch is die niet tot stand gekomen.
In hoeverre het Saul gelukt is, alle stammen onder zijn scepter tot een
eenheid saam te smeden, weten we niet. Het is zelfs aan twijfel onderhevig,
of hij dit bewust gewild heeft. De bronnen zijn voor de beantwoording
van beide vragen ontoereikend. In het bijzonder is het de vraag, of het
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van de Filistijnen in hooge mate afhankelijke Juda onder zijn macht
stond. Deze Israëlietische stam woonde temidden van vreemden, en pas
aan David is het gelukt, Juda tot een volwaardig lid van het Israëlietische
volk te maken.
David vereenigde alle stammen tot één rijk, of tenminste tot een volk,
dat naar buiten als een eenheid optrad. Toch was het slechts een eenheid,
grootendeels gebonden aan zijn persoon : het rijk Israël vormde met het rijk
Juda een personeele unie, met als hoofdstad het oorspronkelijk neutrale,
niet-Israëlietische Jerusalem. De opstanden in II Samuël bewijzen, dat
de eenheid der stammen zeer betrekkelijk bleef en later bleek maar al
te duidelijk dat onder het regiment van David en Salomo de consolideering der stammen een zéér betrekkelijke was. Zij was niet bestand
tegen de ongunst der tijden en het eigenbelang der stammengroepen.
De politieke geschiedenis der Nederlandsche provincies vormt in
menig opzicht een parallel van die der Israëlietische stammen. Maar
bij ons is het particularisme der provincies geen oorzaak van gescheidenheid gebleven, al speelt het tot op den dag van heden nog wel hier en
daar een bedenkelijke rol.
2. De Religieuze Beteekenis.
Daar onze boeken, gelijk reeds opgemerkt, niet zoozeer de bedoeling
hebben een historisch juist gedétailleerd overzicht van de geschiedenis
van Israël te geven als wel de werkelijkheid van het leven te
schetsen, zooals het toenmaals reilde en zeilde en zooals het naar
de overtuiging van het volk door hun God werd beschikt, passen ze
volkomen in de Nebi'im of profetische geschriften, naar de indeeling
van het Hebreeuwsche Oude Testament. Ze geven het leven van volk
en personen, gezien vanuit een bepaalden hoek door iemand, die bij zijn
beschrijvingen van bladzijde tot bladzijde rekent met Gods woord en
rotsvast gelooft in Gods leiding. De geschiedenis van volken en menschen
bevat voor hem niets toevalligs, maar Gods hand is erin. Deze regeert
en gaat zijn eigen hoogen gang. In onze boeken spreekt dus het geloof
en ze dragen dan ook een bij uitstek religieus karakter; religieuze
krachten komen er tot openbaring.
Ze spreken dus van God. Ze weten van Hem af. Hij openbaart zich aan
bepaalde menschen, tot wie Hij spreekt door hoorbare woorden, aan wie
Hij zijn wil bekend maakt door droomen of door orakels. Andere goden
bestaan wel, maar zijn van weinig beteekenis in vergelijking met Hem;
hun beelden vallen stuk voor zijn ark. Voor den vromen Israëliet is Hij
praktisch de Eenige. Hij is de levende God, een nabije werkelijkheid in
het leven van volk en menschen, de heilige, de ongenaakbare, de geweldige
Majesteit. Hij is gerecht in zijn daden van straf en zegening, en daar
Hij het binnenste van den mensch doorschouwt en alles weet, kan niemand
en niets aan zijn oog ontsnappen. Hij is de God van verleden, heden en

INLEIDING.

23

toekomst, voor zijn volk de getrouwe en barmhartige, die wel toornt en
straft doch zich ook door offers laat verzoenen en door berouw laat
vermurwen.
Van wonderen in den zin dien men gewoonlijk aan dat woord hecht
is in onze boeken zoo goed als geen sprake; maar ook zonder dat is God
overal en altijd de groote Leider van volk en mensch, de God die daden
doet. Hij beschikt over dood en leven, over onvruchtbaarheid en kinderzegen, over nederlaag en overwinning. In dezen tijd van oorlogen is Hij
de God der legerscharen, de God van de „oorlogen des Heeren" (I, 18 : 17;
25 : 28), die door de Israëlieten in zijn opdracht, uit zijn naam en onder
zijn leiding worden gevoerd; Hij geldt als koning en veldheer tegelijk.
Zoo werd het vechten een godsdienstige daad, waardoor men wraak nam
en buit veroverde voor zijn Goddelijken koning.
God is hier niet de God van een hoogen, stillen, reinen vrede, die door
een Jesaja of een Micha den menschen zou aanzeggen, dat hun sterkte
moet zijn : stilheid en vertrouwen, en dat ze hun zwaarden moeten omslaan
tot spaden en hun spiesen tot sikkelen. Integendeel, Hij is een God van
menschen, die op een vulkaan leven, een God van soldaten, een God
der wrake. Hij strafte de Amalekieten en de Filistijnen en hoe de vijanden
van Israël meer mochten heeten op gevoelige wijze, en meer dan eens
vernietigde men in den krijg op zijn hoog bevel mannen en vrouwen,
kinderen en zuigelingen, runderen en schapen, kameelen en ezels (I, 15 : 3).
Op zijn bevel werden persoonlijk onschuldige nakomelingen van Saul op
vreeselijke manier gedood (II, 21 : 1 v.v.) en werd het aan de volkstelling
geheel onschuldige Israël drie dagen aan de pest overgeleverd (II, 24).
Bij deze en dergelijke verhalen, waar krijgsban en wraakoefening een
bedenkelijk groote rol spelen, wordt het ons duidelijk dat men per slot
van rekening in dezen harden tijd van bloed en tranen nog slechts eenige
weinige letters van Gods hoogen, heerlijken naam vermocht te spellen.
Onze boeken zijn een kanaal, waardoor het levende water van Gods
openbaring met heel veel vergankelijk-menschelijks gemengd en dus
troebel tot ons komt. Wie God kent uit de bladen van het Nieuwe Testament, constateert hier een droevige eenzijdigheid en gevoelt smartelijk
een diep gemis; en hij begint iets te verstaan van het woord uit het
Johannes-Evangelie (1 : 18), dat de eeniggeboren Zoon Hem ons verklaard
heeft.
Wie oog gekregen heeft voor het niet te loochenen feit van den voortgang en den opgang van de Gods-openbaring in de eeuwen vóór de
komst van den Christus Gods, zal zich eenerzijds verbazen over de dikwijls
opmerkelijk-echte kennis Gods, die in onze boeken op meer dan eene
bladzijde onomwonden tot uiting komt; anderzijds zal hij ook geneigd
zijn in te zien dat de Israëliet, die in dezen kritieken tijd als een leeuw
moest vechten, niet altijd geschikt was om de stem Gods goed te beluisteren
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en te verstaan. Bovendien was zijn geloof, zooals dat gevormd kon worden
en ook werkelijk gevormd werd door de prediking der profeten en het
onderricht der priesters, vermengd met vele elementen van een lagerstaand volksgeloof; onder het vernis van het Jahwisme kwam maar al
te dikwijls de oude volksgodsdienst met zijn primitieve elementen naar
boven, zelfs bij een man als David.
Deze opmerkingen bedoelen allerminst te ontkennen, dat men kennis en
zelfs soms diepe kennis bezat van God, zooals deze werkelijk is. In de boeken
van Samuël weet men zelfs veel af van het leven voor en met God. De lezer
komt hier in aanraking met persoonlijkheden, die allereerst groot zijn
door hun geloof, onverwrikbaar, sterk en echt als iets dat men ziet
met zijn oog en tast met zijn hand. Wat in laatster instantie Samuël tot
Samuël of David tot David maakte, was niet hun praktisch inzicht,
hun diepe menschelijkheid, hun krijgsroem, maar was hun godsdienstige
grootheid. Bij al hun religieuze en ethische tekortkomingen (en die waren
werkelijk niet gering) en bij hun veelszins nog zeer onvolkomen kennis
van God en zijn eischen waren ze menschen, in wie het leven voor en met
God identiek was met het leven zelve. Zeer zeker zijn zelfs de besten in de
lange rij van de Israëlietische Jahwe-belijders, wier dikwijls met Jahwe
samengestelde namen ons uit den tijd van Saul en David zijn overgeleverd,
nog bij lange na niet Christenen vóór de komst van den Christus geweest,
maar ze wisten dat zijn heilige eisch was : leven naar zijn wil, hem dienen,
hem vreezen, naar hem luisteren. Velen hunner vertrouwden met hun
gansche hart op Hem, voor wien ze als volk en persoon in berouw hun
zonden beleden, tot wien ze baden, wien ze hun offeranden brachten.
Ze wisten zelfs af van de blijdschap, die het dienen van den levenden God
met zich brengt (I, 2 : 1 v.v.; 11 : 15; II, 6 : 5, 15; 22 : 1 v.v.). De bladzijden
over Hanna, die „zachtmoedige en stille geest, die kostelijk is voor God",
en over den jongen Samuël, wiens ziel stil is tot Hem, getuigen van een
intiemen, bij uitstek persoonlijken omgang met den levenden God; ze
vertolken ons zelfs een vertrouwelijkheid mèt en een gevoel van afhankelijkheid van Hem, die ons ontroeren en die dankbaar stemmen,
dat er temidden van verhalen van oorlog en wraakoefening ook nog
plaats is voor wat weerklank vindt in het hart van hen, die allereerst
in het zoo oude Oude Testament God zoeken.
Onze boeken weerspiegelen een rauwe realiteit. Ze doen ons een blik
slaan in een chaos. Maar in dien baaierd zien we toch eenigen, die weten
wat het is om zijn ziel „uit te gieten voor het aangezicht des Heeren"
(I, 1 : 15), om te bidden : „Spreek Heere, want Uw dienstknecht hoort"
(I, 3 : 9 v.), om in actieve overgave des geloofs te zeggen : „De Heere
moge doen wat goed is in zijn oogen" (I, 3 : 18), of : „Laat ons in de hand
des Heeren vallen, want zijne barmhartigheid is groot" (II, 24: 14).
Dat zijn in onze boeken de wonderen Gods.
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3. De Zedelijke Beteekenis.
Bij alle bijbelboeken moet wel terdege worden onderscheiden tusschen
de godsdienstige en de zedelijke waarde. Die kunnen zelfs zeer verschillend zijn, al staan ze uit den aard der zaak niet los van elkaar. De
boeken van Samuël bereiken, met uitzondering van eenige weinige regelen,
in zedelijk opzicht bij lange na niet de hoogte van vele wetten van den
pentateuch en van de geschriften der profeten. Hun zedelijke waarde
staat beneden de godsdienstige, al hebben wij blijkens bovenstaande
regelen ook wat het laatste betreft hun betrekkelijkheid willen aantoonen.
De normen van zedelijkheid waren onder Israël door den invloed
van Mozes en de profeten aanzienlijk hooger dan bij de omliggende
volken, zelfs dan bij de oude groote cultuurvolken. De eisch van de
onzelfzuchtige liefde tot God en den naaste, van heiligheid van hart en
wandel heeft daar duidelijk geklonken. Maar dat de algemeene praktijk
in dezen tijd verre beneden de Goddelijke eischen bleef, is wel zonneklaar
in onze boeken. Indien ergens, zoo blijkt hier dat de mensch ook in zedelijk
opzicht nog in de verte niet was waar God hem hebben wilde. Men was
wel op den weg naar het hooge doel, maar de geest waaruit de Israëliet
leefde, was nog maar al te zeer gebonden aan de natuur en aan de hartstochten van den zondigen mensch. Vooral in de boeken van Samuël
is veel natuur, op zeer vele bladzijden tè veel. Het zijn immers boeken,
waarin alle onkruid welig groeit; ze zijn grootendeels gevuld met
verhalen van oorlog, haat, bloedwraak, moord, zelfmoord, wreedheid,
onzedelijkheid, overspel, ontucht, dronkenschap, leugen en bijgeloof.
Polygamie en bigamie worden niet veroordeeld, noch de wreedheid van
een David (I, 27 : 9, 11; II, 21 : 1 v.v.; e. a. p.) of die van een Samuël
(I, 15: 33). Voor wie met een hoogen zedelijken maatstaf deze bladen
leest, is er maar al te veel reden voor gerechtvaardigden aanstoot. In het
bijzonder geldt dat van de leugens, waaraan niet alleen Mikal (I, 19 : 14, 17),
maar vooral David zich schuldig maakt, zonder dat we bemerken dat
zulks veroordeeld wordt; integendeel, ze golden als bewijzen van geoorloofde listigheid. Hij tracht den priester Achimelek valschelijk op den
mouw te spelden dat hij in opdracht van Saul een tocht onderneemt
(I, 21 : 2 v.v.); koning Akis en zijn knechten brengt hij in den waan dat
hij krankzinnig zou zijn (I, 21 : 13), en later bedriegt hij hem op grove
wijze door hem onjuiste rapporten over zijn razzia's uit te brengen
(I, 27 : 10). Hij deinst er zelfs niet voor terug om zijn vrienden Jonatan
en Husai tot leugens te bewegen, den eerste nog wel tegenover zijn eigen
vader (I, 20 : 6, 28 v.; II, 15 : 34; 16 : 16 v.v.).
Hiertegenover staat tweeërlei. Allereerst bedenke men dat onze boeken
een tijd schetsen, waarin een soldaten-moraal van bedenkelijk allooi
wel hoogtij moèst vieren. Vrijwel algemeen werd toen veel niet slechts
geoorloofd doch zelfs noodzakelijk geacht, wat zedelijk niet door den

26

INLEIDING.

beugel kon en ons tegen de borst stuit. Doch ook hier hoede men zich
voor een eenzijdig en dus onbillijk oordeel. Als David Akis bedriegt,
speelt zucht naar eigen lijfsbehoud een rol, maar ook zijn liefde voor
zijn volk. Als Samuël in een toestand van verontwaardiging en opgewondenheid Agag in stukken houwt of de Israëlieten hun oorlogen
met den naam „oorlogen des Heeren" bestempelen, houde men rekening
met het feit dat Israël leefde temidden van gevaarlijke heidensche volken,
die drongen tot buitengewone maatregelen, wilde men zijn godsdienst
ongerept bewaren en zijn volksbestaan handhaven.
Ten tweede blijkt op menige bladzijde, dat de schrijvers oog hebben
voor ethische waarden als vriendschap, dapperheid, onomkoopbaarheid,
moederliefde, huwelijksliefde. Zelfzucht en ruwheid van karakter, ontucht,
overspel en omkoopbaarheid worden gelaakt.
Maar ook als wij ten volle rekening houden met deze twee overwegingen,
zien we toch zeer gemakkelijk in dat er een groot en diepgaand verschil
is tusschen wat het Nieuwe Testament van ons eischt en wat de boeken
van Samuël ons bieden. De Christelijke Gemeente moet oog hebben voor
de gradatie tusschen Oud en Nieuw Verbond en bij haar uitleg van de
oude bladen van den bijbel bedenken, dat de zedelijke vragen in beide
gevallen niet in hetzelfde vlak liggen. Ook in zedelijk opzicht is het
Nieuwe de vervulling van het Oude. Voor wie dit inzicht ontbeert, blijft
er op den duur geen open deur meer van het Oude Testament naar zijn ziel.
V. DE HOOFDFIGUREN IN DE BOEKEN.
Scherp, maar als tegen een verren horizon zien wij de personen in onze
boeken. Hun getal is groot en toch verdringen ze elkander niet. De meeste
karakters hebben iets primitiefs, andere zijn bijzonder gecompliceerd.
En alle hebben ze iets intensiefs; de polsslag van het leven klopt bij hen
zoo snel, dat we hen moeilijk verstaan en bezwaarlijk aan hen tot zelfherkenning komen. Ze zijn dan ook van een ander ras dan wij, van een
anderen tijd, leefden onder gansch andere omstandigheden, waren ook wel
van een aanzienlijk verschillende geestelijke structuur.
De schrijvers van deze oude bladen moeten diepe kenners van het
menschelijk hart geweest zijn, van misdaad en heroïsme, van hartstocht
en edele, onzelfzuchtige liefde, van waanzin en van geloof. Ze kennen
het werkelijke leven door en door, uiterlijk en innerlijk, in zijn breedte
en in zijn diepte. Ze hebben scherp en recht voor zich uit gezien; ze hebben
achter alle coulissen gekeken en de bewegende krachten gepeild; ze
hebben het hoofd nooit afgewend, ook niet als ze afgronden en diepten
in profeten, veldheeren en koningen ontwaarden, waarvoor men wel moet
sidderen. En wat ze zagen schreven ze eerlijk op zonder iets te verbloemen
of te verzwijgen.
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Het resultaat is geworden, dat de hoofdfiguren in onze boeken, vooral
Eli, Samuël, Saul en David, plastisch voor ons staan. Het zijn figuren met
dynamiek; het gaat met hen altijd ergens heen; ze worden gedreven door
goede of slechte, ook wel (en dat is het normale) door goede én slechte
machten. In hun leven en lot herkennen wij de groote bewegende krachten,
die ten huldigen dage ook nog alle menschen beheerschen; zij hadden te
doen met God, die roept, leidt, zegent, straft, en met demonische machten,
die onverwacht of langzamerhand den mensch besluipen en trachten neer te
halen tot in het slijk der aarde. Hun aller hart was een slagveld, waar menige
bittere strijd werd gestreden tusschen machten met en zonder masker.
Ofschoon zeer zeker figuren als Hanna, Joab, Absalom en nog meer een
aparte beschrijving waard zijn, beperken wij ons hier tot eenige weinige
regels over de bovengenoemde vier hoofdpersonen, waarbij wij ons streng
en uitsluitend houden aan de gegevens in de twee boeken van Samuël.
ELI. Dezen priester van Israël kennen we slechts in zijn ouderdom,
een goedhartige, eerbiedwaardige grijsaard. Hij geniet de aanhankelijke
liefde en hoogachting zoowel van zijn jongen dienaar Samuël als van zijn
stad- en volksgenooten. Een krachtige persoonlijkheid is hij niet; de
forsche daad durft hij niet aan. Hij stelt geen orde op zaken, waar hij
dat krachtens zijn ambt stellig had moeten doen, en is een onverstandige,
al te toegefelijke vader voor zijn deugnieten van zonen. Zoo staat deze
mensch, die God en zijn wil kende, diep schuldig voor God en menschen.
Toch is hij geen slappeling, waarvoor men hem ten onrechte wel eens
houdt: fier en moedig onderwerpt hij zich in een actieve overgave des
geloofs aan den wil van God, die zoo rechtvaardig-gestreng voor hem moet
zijn, en met een opgeheven hoofd gaat hij het naderend onheil tegemoet
(I, 3 : 18).
Daarbij is hij iemand met een fijne intuïtie. Als Samuël, die anders
zoo vertrouwelijk met zijn meester omgaat, dezen na de openbaring in den
nacht iets verbergt, bemerkt hij dit onmiddellijk (I, 3 : 16 v.). Hij behoort
bij die menschen, die als hun blind geworden oogen niet meer naar de
hen omringende werkelijkheid kunnen uitgaan, daarmede toch in nauw
contact blijven staan, een contact van een geheel eigen soort : de werkelijkheid komt tot hen, en God geeft hun innerlijke oogen, die heel veel opmerken en nooit gesloten worden. De blinde vrouw bij Rilke zegt ervan:
Der Tod, der Augen wie Blumen bricht,
findet meine Augen nicht . . . .
Gustav Frenssen laat in Jorn Uhl „de geschiedenis van Eli, den sterken,
dikken man, die zijn kinderen niet opvoedde" door de wijze Wieten Klook
aan den zieken slechten vader van Jorn Uhl voorlezen, die op zijn boerderij
alles wanhopig in de war had laten loopen. „Lees niet verder, Wieten,"
zegt Jorn, „het helpt niets; dat had vroeger moeten geschieden." Was
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in dit geval de les te laat, voor den jongen Samuël kwam alles wat hij
in Eli opmerkte, op tijd. Zoowel in negatieven als in positieven zin zal
hij veel van zijn meester geleerd hebben.
SAMUEL. Deze zoon van een eenvoudige, gevoelige moeder met een
zeer persoonlijke vroomheid, bleef in zijn prille jeugd ongerept in den
poel van onreinheid, die Silo toen was. Reeds jong kwam hij met den
levenden God in aanraking (I, 3), die voor hem voortaan een brandende
werkelijkheid bleef. Hij behoefde verder niet meer geestelijk te leven
bij wat andere menschen hem over God zeiden — een slap leven uit de
tweede hand, want aan een ieder blijven Gods woorden vreemd, zoolang
hij ze niet van Hemzelf verneemt.
Hij groeit op tot een ernstig, vroom man, absoluut eerlijk, onzelfzuchtig,
onomkoopbaar, trouw aan zijn God en aan zijn volk. In zijn levenshouding
en optreden wordt hij gekenmerkt nu eens door iets teers (I, 16 : 1),
dat hij wel van zijn moeder geërfd heeft, dan weer door een gestrengheid
(I, 15, zoowel in zijn houding tegen Saul als tegen Agag), die ons in een
leerling van Eli, die in het tegenovergestelde euvel vervallen was, niet
behoeft te verwonderen.
Er is, wat de veelzijdigheid van hun werk betreft, eenige gelijkenis
tusschen Mozes en Samuël. Het werk van den laatste omvatte weinig
minder dan dat van Mozes : in de oude bladen treedt hij op als priester,
profeet, richter, krijgsheld, voorbidder, boetprediker. Maar terwijl Mozes
in alle opzichten uitblonk, was dit met Samuël geenszins het geval.
Zijn kracht lag voornamelijk in het richten en in het prediken. Een
echte krijgsheld was hij niet, en als politiek leider beschikte hij niet over
die breedheid van blik, die een volksleider van grooten stijl dient te bezitten, wil hij zijn invloed behouden en stimuleerend blijven werken.
Na de zalving van Saul kon hij het verleden niet laten voor wat het was.
Hij was een eenzijdige natuur, die niet voldoende open was voor de
hem omringende wisselende werkelijkheid.
Toch behoort hij onder de zeer grooten in Israël. In Jeremia 15 : 1 blijkt
dat duidelijk :
„De Heere zeide tot mij :
„Al stonden Mozes en Samuël vóór mij,
Ik zou het volk niet ter wille zijn".
Jesu Sirach (46: 13) prijst hem als „de Nazireër des Heeren in het
profetische ambt; hij was richter en deed priesterdienst". En als men in
veel lateren tijd aan onze twee boeken een naam wil geven en daarvoor
„Samuël" kiest, is wellicht het aan Mozes herinnerende grootsche beeld,
zooals dat vooral uit hoofdstuk 7 naar voren komt, daarvan de oorzaak.
Mozes was mede als schrijver beroemd, en ook in dat opzicht zou voortaan
Samuël op dien anderen groote moeten gelijken.

INLEIDING.

29

SAUL. Het onafwendbare lot van koningen is, dat zij in het oordeel
van den lateren tijd voor immer datgene blijven, wat hun geschiedschrijvers van hen hebben gemaakt. Al zagen de Israëlietische historiographen met hun uitgesproken sympathie voor Samuël en David, hun
eersten koning nauwelijks in het juiste licht, toch treedt hij ons uit
de oude bladen tegemoet als een grootsche, heroieke gestalte, wiens tragiek
en neergang ons diep ontroeren.
Hij was de man van de donkere, sombere geestdrift (I, 11 : 6 v.v.),
een harde natuur (I, 14 : 44), een wilsmensch, die in den laatsten tijd van
zijn leven werd overweldigd door demonische machten, waarbij echter
ook zijn eigen karaktertrekken hem parten speelden.
Van aanleg bescheiden (I, 10: 21), voorzichtig en zwijgzaam (I, 10: 14—
16), vatbaar voor goeden raad (I, 9: 10), is hij als koning eerst ridderlijk
en onzelfzuchtig. Als het goed en nuttig blijkt, edelmoedig voor anderen
(I, 11 : 13; 15 : 6), is hij streng voor zichzelf en, als het moet, ook voor
anderen. Als een dapper held van ongebroken moed gaat hij nooit bij
de pakken neerzitten, maar weet als man van de forsche daad resoluut
en doortastend telkens het goede oogenblik te grijpen en te gebruiken
(I, 11 : 6 v.v. ; 13 : 3; 14 : 36). Zijn taaie wil maakt, dat hij bij het
najagen van zijn hooge plannen van eer en vrijheid nooit versaagt. Hij
wordt daarbij gedreven door een diepe, waarachtige liefde voor zijn
volk en voor den dienst des Heeren (I, 14 : 44; 28 : 9). Militair talent van

den allereersten rang is hij een geniaal veldheer, die een volledig gezag
over zijn soldaten heeft, en een uitnemend organisator van het in dien
tijd voor Israël buitengemeen moeilijke krijgsbedrijf.
Langzamerhand wordt hij echter gedrongen in de richting van een
gevaarlijk opportunisme, dat alles, maar dan ook letterlijk alles, ondergeschikt maakt aan succes en roem (I, 15). God komt dan in zijn leven
pas in de tweede plaats en hij laat de woorden Gods ter aarde vallen,
eer hij ze gegrepen heeft. Hij begint het opene voor God en het eerlijke
in den omgang met de menschen te ontberen en helt over tot formalisme
en rigorisme. Daarbij is hij niet vrij te pleiten van onwaarachtigheid
(I, 15 : 13, 15, 20 v.) en eigenzinnigen hoogmoed. Als de moeilijkheden
zich opstapelen — dat hij de Filistijnen niet definitief heeft kunnen verslaan, zal wel een groote rol gespeeld hebben —, wordt hij, reeds zwaarmoedig van aanleg, de prooi van een ernstige zielsziekte, waarvoor wel
bezwaarlijk een moderne naam te vinden zal zijn (melancholie? hypochondrie?) Deze maakt dat hij overal vijanden en verraad ziet en zijn
omgeving wantrouwt (I, 22 : 8 e. a. p.); hij wordt wreed (22 : 16-19),
driftig, gemeen-listig (I, 18 : 21, 25). Daartusschenin heeft hij oogenblikken
van onnatuurlijke weekheid (I, 24: 17 v.v.; 26 : 21 v.v.).
De allerdiepste kern van zijn tragedie wordt, dat hij een God heeft,
die zwijgt (I, 28 : 6, 15). Dat kan geen mensch, die weet dat God leeft,
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uithouden. Hij wordt een vereenzaamde, soms een waanzinnige, wien
ten slotte niets meer overblijft dan de sombere dreiging van een nabijen
ondergang. Hij wordt een gevangene in dit leven, met het doodsvonnis
hangende boven zijn hoofd. En als hij eindelijk den onheilspellenden
vleugelslag van den engel des verderfs duidelijk hoort, valt hij op de
velden van Gilboa als het offer van vreeselijke duistere machten en van
eigen gedeeld bestaan. Hoe is de held gevallen!
DAVID. Voor elken bijbellezer heeft David een bekend-onbekend
gezicht. Men kent hem zoo goed — en staat toch telkens verwonderd
en zonder herkenning als tegenover een vreemde; men kent hem dus
niet — en dan staat hij telkens vlak bij u als een welkome goede bekende.
Ich bin kein glatt geschrieben Buch,
ich bin ein Mensch mit seinem Widerspruch.
Die woorden gelden van vrijwel alle menschen, maar van David toch
wel in het bijzonder. Hij is een van de meest gecompliceerde groote persoonlijkheden uit de oude geschiedenis, met een karakter dat rijk is aan
scherpe contrasten, zelfs met een chaotisch karakter. Maar die chaos
heeft toch bij nader toezien ook veel van een kosmos. Niettegenstaande
de groote, schier onoverbrugbare tegenstellingen is er ontegenzeggelijk
evenwicht in, misschien zelfs wel orde en harmonie.
Voor wie onze boeken leest, waar hij zoozeer in het middelpunt staat
dat ze naar hem genoemd hadden kunnen zijn, blijkt de weg naar zijn
innerlijk toch ten slotte wel ver, diep en als naar een labyrinth. Hij is
een superlatief-mensch, een figuur in vier dimensies; en zijn leven met
duizelingwekkende hoogten en gevaarlijke diepten is waarlijk geen
leerboek — wèl een kunstwerk, allermeest en vooral ten slotte een
tragedie.
Hij bezit een zonnige natuur, is krachtig en flink, en geeft menigmaal
blijk van een scherp inzicht (I, 20 : 3; e. a. p.). Menschenkennis en wijsheid
bezit hij in hooge mate, maar dan niet de wijsheid van een geleerde of
rekenmeester, doch de milde wijsheid der onfeilbaar treffende intuïtie.
Trouw voor zijn vrienden (I, 22 : 23 ; e. a. p.) en zijn volksgenooten,
vriendelijk en zacht voor den enkeling die hem met een vraag tegemoet
komt (II, 14 : 4 v.v.), dikwijls teer en zacht in zijn woorden en gedragingen
(I, 22:23; 30:4; II, 1 : 19 v.v.; 3 : 32; 19:23 v.v., 33 v.v.), kan hij tegen
zijn vijanden, maar ook wel tegen zijn vrienden wreed en wraakgierig
zijn, zelfs een leugenaar en een verrader (I, 25:34; 27:9; II, 8 : 2; 11 : 14
v.v. ; 21 : 6 v.v.). Hij is snel in het nemen van een besluit (II, 15 : 14),
kalm in gevaar, altijd listig, in den regel dapper. Maar ook kent hij wel angst
(I, 23 : 17; 30 : 6) en hij laat zich intimideeren door Joab, dien primitieven,
ijverzuchtigen, listigen, wreeden en wilden oermensch, die vervuld is
van trouwe zorg voor den koning en diens troon, en die, daardoor gedreven,
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zich vermeet zijn macht over David bot te vieren. Deze haat en vreest
hem (11,3: 29,39; 19: 5 v.v.).
Hij is hartstochtelijk in zijn liefde en in zijn haat, in zijn smart en in
zijn vreugde. Hij is de mensch, die het leven met al zijn contrasten oneindig
liefheeft: het armoedige bandietenleven in de woestijn, en het weelderige
hofleven; de gevaren van strooptochten en gewaagde krijgsondernemingen,
en de veiligheid van het wel-ommuurde koninklijke paleis. Hij aanvaardt
actief en wel-bewust het volle leven, maakt nooit halt, maar wil altijd
verder met een soort beheerschte bravoure, die bijkans iedereen voor
hem inneemt. Voor vrienden, voor soldaten (I, 16: 18; 18 : 30; 11, 15 : 21),
voor vrouwen (I, 18 : 20; 25 : 23 v.v.), zelfs voor vreemdelingen (I, 28 : 2;
29 : 3, 6, 9) is hij de fascineerende persoonlijkheid, wie men geen weerstand
bieden kan.
Bovenal is hij een groot veldheer, een bekwaam staatsman zoowel
in de binnenlandsche als in de buitenlandsche politiek, daarbij muzikaal
en een groot dichter. Maar ook is hij een bijster slecht huisvader, die
niettegenstaande zijn groote liefde voor zijn kinderen (11, 13: 31, 39;
14 : 33; 18: 5, 29 v.v.; 19: 1 v.v.) zich slap tegenover hen gedraagt en
zijn huis niet zuiver houdt van gruwelijke zonden.
Noch heilige, noch slechtaard, doch voor honderd procent een ècht
mensch, is hij iemand, dien we eigenlijk in zijn diepste wezen niet kunnen
peilen; hier mist men de maat om te meten. Misschien benaderen we hem
nog het best, als wij de categorieën van Dostojewski in de Karamasows
op hem trachten toe te passen. Er is in David namelijk iets van vader
Feodor en veel van de zonen Dmitri en Aljosja. Gelukkig niets van den
derden zoon Iwan, dien geleerden Godloochenaar, den hoogmoedigen,
somberen intellectualist, die niets dan verstand in zich heeft. Zulke rebellen
tegen het aardsche en het Goddelijke waren in Davids tijd nog onbekend.
Maar van den vreeselijken Feodor Kararnasow is er wel iets in David.
Die wreede, listige, bovenal zinnelijke man, die van zijn huis een harem
maakt en een kweekplaats der zwartste zonden, en die zichzelf kent
als de gepersonifiëerde leugen, vertoont in zijn karakter en bestaan
inwerking van booze machten, waaraan David ook maar al te veel onderworpen geweest is.
Met Dmitri Kararnasow heeft David nog meer gemeen. Dit is de
hartstochtelijke, intensief levende mensch, die naar waarheid zegt:
"ik wil leven, want ik bemin het leven", en die in dat intensieve bestaan
steeds de grenzen van het geoorloofde, van het zuivere menschelijke
overschrijdt. Deze "Karamasowsche Lebensdurst" is den zoon van Isaï
niet vreemd, maar maakt zelfs, naar het ons voorkomt, een der meest
constituëerende elementen van zijn karakter uit.
Doch ook op Aljosja gelijkt hij, op den blijmoedigen, innig-vromen
Godsdienaar, die door zijn liefde en door zijn geloof allen en alles begrijpt
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en verstaat. En zooals achter Aljosja de staretz Sossima als de goede en
richting gevende kracht staat, zoo zien we achter David de verheven
gestalte van Samuël.
Zonder twijfel was David, ook naar de beschrijving van de boeken
van Samuël, waar het duister waarlijk niet is weggeretoucheerd, een door
en door religieuze persoonlijkheid, een man van oprechte vroomheid.
„De geest des Heeren week niet van hem" (I, 16 : 13). In zijn innerlijk was
hij op God gericht; hij was sterk in tegenspoed en bezat een onverwrikbaar
Godsvertrouwen (I, 17 : 37, 45 v.v. ; 30 : 6; II, 15 : 25 v. ; 22; 24 : 14,17).
Na menigen zondeval was zijn berouw echt en diep (II, 12 : 13; 24 : 10 v.v.).
Als later Jesu Sirach David prijst en van hem zegt dat hij „met zijn
gansche hart zijn schepper beminde en met zijn geheele ziel hem dank
bracht" (47 : 8), steekt dat ideale beeld toch niet al te zeer af tegen de
gegevens uit I en II Samuël. Hij is hier immers reeds de glanzende
gestalte (I, 16 : 18), de man naar het hart van God (I, 13: 14).
VI.
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TEKST.

EERSTE BOEK.
I. HOOFDSTUK 1-7: ELI EN SAMUEL.
A. Hoofdstuk 1--4: la: Samuëls Jeugd.
Samuëls ouders, vs. 1 18.
Er was te Hàràmàtajim Sófim in het
gebergte van Efraïm een zeker man. die Elgànà heette, de zoon van
Jerócham, den zoon van Elihoe, den zoon van Tóchoe, den zoon van
2 Soef — een Efratiet. Deze had twee vrouwen; de eene heette Channà
3 en de andere Peninnà; Peninnà had kinderen, maar Channà niet. Deze
man was gewoon op geregelde tijden uit zijn stad op te trekken om den
Heere der Legerscharen in Silo te aanbidden en hem een offer te brengen.
Daar waren de twee zonen van Eli, Chofni en Pinch a' s, priesters des
Heeren.
4
Als de vastgestelde dag 'aangebroken was', offerde Elgànà. Dan gaf
hij aan zijn vrouw Peninnà en aan al haar zonen en dochteren het hun
5 toekomende, I maar aan Channà gaf hij een 'afzonderlijk deel'. Want hij
6 trok Channà voor, ofschoon de Heere haar schoot toegesloten had en
haar nevenvrouw haar zelfs erg tergde, ten einde haar in drift te doen
7 ontsteken, omdat de Heere haar schoot toegesloten had. Zoo geschiedde
het telken jare; zoo dikwijls zij opging naar het huis des Heeren, tergde
8 deze haar. En als zij dan weende en niet at, zeide haar man Elgànà
tot haar: Channà, waarom weent ge en waarom eet ge niet? Waarover
9 zijt ge mismoedig? Ben ik u niet meer waard dan tien zonen? En dan
stond Channà op.
Nadat men (eens) te Silo gegeten en gedronken had, terwijl de priester
10 Eli op zijn stoel bij de deurpost van den tempel des Heeren zat, bad
11 zij bitterlijk bedroefd zijnde tot den Heere en weende zeer. En zij legde
deze gelofte af : Heere der Legerscharen, of Gij toch naar de ellende
uwer dienstmaagd wildet omzien en aan mij wildet gedenken; of Gij
uwe dienstmaagd niet wildet vergeten, doch aan uwe dienstmaagd
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mannelijke nakomelingschap wildet schenken; dan zal ik hem voor zijn
geheele leven den Heere wijden; zelfs geen scheermes zal op zijn hoofd
komen.
'Toen' zij zoo met bidden voor den Heere aanhield, begon Eli te letten
12
13 op haar mond. Channá sprak namelijk zacht voor zich uit; slechts hare
lippen bewogen zich en haar stem was niet te hooren. Daarom dacht
14 Eli dat ze beschonken was en zeide tot haar: Hoe lang zult gij u als een
beschonkene gedragen? Zorg dat ge uw roes kwijtraakt!
Maar Channá antwoordde: Neen mijnheer! Ik ben erg ongelukkig.
15
Wijn of sterken drank heb ik niet gedronken. Maar ik heb mijn ziel uit'le.' gegoten voor het aangezicht des Heeren. Houd uwe dienstmaagd niet
voor een verworpelinge! Werkelijk, uit mijn groot verdriet en hartzeer
heb ik zoo lang gesproken!
Eli antwoordde: Ga heen in vrede; de God Israëls zal u datgene wat gij
17
van hem gebeden hebt, geven.
'18' Zij zeide: Uwe dienstmaagd moge genade vinden in uwe oogen.
Daarop ging die vrouw haars weegs. Zij at (weer) en zag er niet meer
vervallen uit.
19
Samuëls geboorte, vs. 19-28. — Den volgenden morgen aanbaden
zij in de vroegte den Heere en keerden weer terug naar hun huis, naar
Hárámá. Toen Elgáná met zijn vrouw Channá samenkwam, gedacht de
20 Heere harer, zoodat zij na verloop van tijd zwanger bleek en een zoon
het leven schonk, dien zij Samuël noemde — want van den Heere had
zij hem afgebeden.
21
Die man Elgáná trok met zijn geheele gezin op om den Heere het regel22 matige offer te brengen en zijne geloften (te vervullen). Channá trok
echter niet (mede) op, want zij zeide tot haar man: Als de jongen gespeend
is, wil ik hem brengen en zal hij verschijnen voor het aangezicht des
Heeren om daar voor goed te blijven.
23
Haar man Elgáná antwoordde haar: Doe wat goed is in uwe oogen;
blijf hier, totdat gij hem gespeend hebt; de Heere moge toch zijn woord
gestand doen.
De vrouw bleef dus thuis en zoogde haar zoon, totdat zij hem speende;
24 toen nam zij hem met zich mede, zoodra zij hem gespeend had, benevens
'een driejarige stier', één efa meel en een leeren zak met wijn. Zoo bracht
zij hem in het huis des Heeren te Siló. Hij nu was nog een jongetje.
Toen men den stier geslacht had, brachten zij het jongetje naar Eli.
25
26 En zij zeide: Met verlof mijnheer, ik verzeker u, mijnheer: ik ben de vrouw,
27 die hier bij u stond om tot den Heere te bidden. Om dit jongetje heb
ik gebeden en de Heere heeft mij datgene waarom ik hem gebeden heb,
'28' geschonken. Daarom sta ik hem mijnerzijds aan den Heere af. Voor
altijd zij hij den Heere afgestaan.
'Zoo liet zij hem daar bij den Heere'.
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vs. 1-10. -

Toen bad Channä en zeide:

Mijn hart is blijde in den Heere,
mijn hoorn is verhoogd door 'mijnen God',
mijn mond is wijd geopend tegen mijn vijanden,
want ik verheug mij over uwe hulp.
2

Heilig als de Heere is niemand. [Er is niemand buiten u.]
En er is geen rotssteen gelijk onze God.

3

Ga toch niet door met uw luide taal,
er zouden ongepaste woorden uit uw mond komen!
Bedenk dat de Heere een god is, die alles weet,
en zijne daden zijn recht.
De bogen der helden worden verbroken,
maar de wankelenden zijn met kracht omgord;
slempers verhuren zich voor brood,
maar hongerigen mogen voor altijd rust nemen.
Een onvruchtbare schenkt het leven aan zeven,
maar die rijk aan kinderen was, is vereenzaamd.

4

5

6

7
8

9

10

De Heere doodt en hij schenkt leven,
hij doet naar het schimmenrijk nederdalen en eruit opkomen.
De Heere maakt arm en hij maakt rijk;
hij vernedert, ook verhoogt hij.
Hij verheft den nooddruftige uit het stof,
hij verhoogt den arme uit het vuilnis,
geeft (hun) een plaats naast de edelen,
laat hen een eerezetel innemen.
Want des Heeren zijn de grondvesten der aarde,
waarop hij het aardrijk gesteld heeft.
De voeten zijner gunstgenooten behoedt hij,
maar de goddeloozen komen om in de duisternis.
Want niet door eigen kracht wordt men sterk.
Wie met den Heere twisten, zullen verpletterd worden;
over een ieder hunner zal hij in den hemel donderen.
De Heere zal de einden der aarde richten,
en hij zal zijn koning kracht verleenen,
en den hoorn zijns gezalfden verhoogen.
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ii Toestand te Siló, vs. 11-26. — Toen ging Elgáná huiswaarts naar Hárámá,
maar de jongen bleef den Heere dienen onder opzicht van den priester Eli.
De zonen van Eli nu waren slechte menschen, zij rekenden niet met
12
13 den Heere, (en bekommerden zich niet) om de (goede) priesterlijke manier
van omgaan met het volk. Telkens wanneer iemand, wie ook, een offer
bracht, kwam de ondergeschikte van den priester, zoodra het vleesch
14 kookte; met een drietandigen krauwel, die hij in zijn hand had, 1 stak
hij in den pot of in de pan of in den ketel of in den kookpot en al wat de
krauwel naar boven bracht, eigende de priester 'zich' toe. Zoo behandelden
15 zij alle Israëlieten, die daar in iló kwamen. Zelfs eer zij het vet verbrandden, placht de ondergeschikte van den priester te komen en zeide
tot den man, die het offer bracht : Geef toch vleesch aan den priester
om te braden. Gekookt vleesch neemt hij niet van u aan, alleen maar rauw.
16 Als die man dan tot hem 'zeide' : Maar men moet het vet toch eerst
verbranden en dan kunt ge zooveel nemen als uw hart begeert, zeide hij
tot hem : Eerst geven! anders zou ik het met geweld moeten nemen.
17 Zoo ontstond er door deze ondergeschikten een zeer zware schuld voor
het aangezicht des Heeren, want zoo werd bij de menschen het offer
voor den Heere tot iets verachtelijks.
18 Samuël nu was als dienaar des Heeren met een linnen gewaad omgord.
19 Een klein manteltje placht zijn moeder hem te maken, dat ze hem van
tijd tot tijd bracht, als ze met haar man optrok om het geregelde offer
20 te brengen. Dan zegende Eli Elgáná en zijn vrouw telkenmale en zeide:
De Heere moge u uit deze vrouw nakomelingschap verleenen ter vergoeding van dezen afgebedene, dien zij den Heere 'afgestaan heeft'.
21 Dan gingen zij naar zijn woonplaats (terug). I Het is dan ook gebleken,
dat de Heere zich over Channá ontfermde; zij werd zwanger en schonk
het leven aan drie zonen en twee dochters, terwijl de jonge Samuël bij
den Heere opgroeide.
22
Eli nu was een zeer oud man. Telkenmale als hij hoorde, hoe zijn zonen
alle Israëlieten behandelden en dat zij zelfs sliepen bij de vrouwen, die
zich beschikbaar stelden bij den ingang van de tent der samenkomst, I
'23' zeide hij tot hen : Waarom doet gij toch dergelijke dingen, [zulke slechte
24 dingen,) als ik van alle menschen over u hoor? Dat mag niet, mijn
zonen! Wat is het een slecht gerucht, dat ik hoor: gij brengt het volk
25 des Heeren tot overtreding. Het komt wel voor, dat iemand tegenover
een ander een misslag begaat en dan moet de godheid 'voor hem tusschenbeide komen'. Maar als iemand tegen den Heere een misslag begaat,
wie zal dan voor hem scheidsrechter zijn?
Maar zij trokken zich van de vermaningen van hun vader niets aan;
want de Heere had zich voorgenomen hen te dooden.
26
De jonge Samuël groeide in den loop der jaren op en verwierf de
gunst zoowel van den Heere als van de menschen.
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Profetische uitspraak aangaande Eli en zijn huis, vs. 27-36. — Er
kwam eens een man Gods tot Eli en zeide tot hem: Zoo zegt de Heere:
heb ik mij niet duidelijk aan uw vaderlijk huis geopenbaard, toen dit
28 nog in Egypte aan het huis van den Farad onderworpen was? En ik
verkoor mij hen uit alle stammen Israëls tot den 'priesterdienst', teneinde
mijn altaar te beklimmen, reukoffers te brengen en het Gewaad voor
mijn aangezicht te dragen, waarvoor ik aan uw vaderlijk huis alle vuur29 offers der Israëlieten schonk. Waarom ziet gijlieden nu met afgunst
naar mijn slacht- en spijsoffers, die ik per plaatse mijner woning ingesteld
heb? En waarom stelt gij uw zonen boven mij, terwijl gij u te goed doet
aan het beste van elk spijsoffer van Israël, dat voorwaar mijn volk is?
30 Daarom — zoo spreekt de Heere, de God Israëls — al heb ik beslist
gezegd: uw eigen en uw vaderlijk huis zullen voor altijd voor mijn aangezicht wandelen, thans — zoo spreekt de Heere — weg van mij! Want
die mij eeren, breng ik tot eere, maar die mij minachten, zullen vernederd
31 worden. Zie, de tijd komt, dat ik uw kracht en die van uw vaderlijk huis
zal verbreken, zoodat er geen aanzienlijke meer in uw familie zijn zal.
27

32

Dan zult gij 'met wangunst' zien naar iedereen, die aan Israël weldaden
bewijst — terwijl er in uw huis nooit meer iemand tot aanzien komt.

Als er eens iemand mocht zijn, dien ik u niet van bij mijn altaar mocht
hebben uitgeroeid, zoo zou dat alleen zijn, ten einde u tevergeefs te doen
hopen en uw ziel te laten versmachten — de geheele aanwas van uw
34 familie zal als gewone menschen sterven. Dit nu, wat uw beide zonen
Chofni en Pinchás overkomen zal: op eenzelfden dag zullen zij beiden
35 sterven — zal u het teeken zijn, I dat ik mij een betrouwbaar priester
zal aanstellen. Naar den wensch mijns harten zal hij handelen en voor
hem zal ik een duurzaam huis bouwen, opdat hij te allen tijde voor het
36 aangezicht van mijn gezalfde wandele. Wie dan nog van uw familie
mocht overgebleven zijn, zal komen en zich voor hem nederbuigen om
een klein zilverstukje of een bolle broods en zal zeggen : geef mij toch
een of ander priesterlijk werk — om een bete broods te mogen eten.
3 1 Openbaring aan den jongen Samuël, vs. 1 4 : la. — De jonge Samuël
nu verrichtte den dienst des Heeren onder opzicht van Eli. Nu was in
die dagen een woord des Heeren iets zeldzaams, een gezicht kwam niet
dikwijls voor.
33

-

2

Eens geschiedde het volgende. Eli sliep op zijn gewone plaats; zijn
oogen begonnen 'verduisterd te worden', hij kon niet meer zien. De

lamp Gods was nog niet uitgegaan. Samuël sliep in den tempel des Heeren,
waar de ark Gods was, I toen de Heere Samuël riep.
5 Hij zeide: Hier ben ik, I liep naar Eli en zeide: Hier ben ik, gij hebt
mij immers geroepen. Doch deze zeide: Ik heb niet geroepen, ga weer
slapen! Toen ging hij weer slapen.
Maar de Heere riep Samuël nog eens. Deze stond op, ging naar Eli
6
3

4
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en zeide: Hier ben ik, gij hebt immers om mij geroepen. Doch deze zeide:
Ik heb niet geroepen mijn zoon; ga weer slapen! Samuël 'kende' den
Heere nog niet; er was hem nog geen woord Gods geopenbaard.
8 Toen echter de Heere Samuël wederom, ten derden male, riep en deze
opstond, naar Eli ging en zeide: Hier ben ik, want gij hebt immers om
9 mij geroepen -- toen begreep Eli dat de Heere den jongeling riep, en
hij zeide tot Samuël : Ga weer slapen, en als Hij u roept, moet gij zeggen:
spreek Heere, want uw dienstknecht hoort.
10 Samuël ging dus heen en legde zich weer op zijn plaats neder. I Toen
kwam de Heere, trad nader en riep andermaal: Samuël, Samuël; en
Samuël zeide: Spreek, uw dienstknecht hoort.
11 De Heere zeide tot Samuël: Zie, ik zal iets in Israël doen, dat alwie
12 het hoort, dien zullen zijn beide ooren klinken. Te dien dage zal ik aan
Eli in vervulling doen gaan al wat ik zijn huis heb aangekondigd,
13 van het begin af tot het einde toe. Ik zal hem toonen, dat ik zijn huis
voor altijd richten zal, 'omdat' hij wist dat zijn zonen 'vervloekt zijn'
14 en hij heeft ze niet eens berispt. Derhalve heb ik betreffende het huis
van Eli gezworen, dat de schuld van het huis van Eli nooit zal worden
verzoend noch door slachtoffers noch door spijsoffers.
15 Samuël sliep tot den morgen en opende toen de deuren van het huis
des Heeren; hij zag er tegen op, Eli de verschijning mede te deelen.
16
Doch Eli riep Samuël en zeide: Samuël, mijn zoon!
Deze zeide: hier ben ik.
17
Hij vroeg: Welke boodschap hebt gij van Hem ontvangen? Verberg
toch niets voor mij. Zoo en zoo zal God u behandelen, indien gij voor
mij ook maar iets verbergt van alles wat Hij u opgedragen heeft.
18 Toen vertelde Samuël hem alles zonder hem ook maar iets te verzwijgen.
En hij zeide: Dat was de Heere; Hij moge doen wat goed is in zijn oogen.
19
Samuël groeide op, terwijl de Heere met hem was. Niet één van al zijn
20 woorden 'bleef onvervuld'. En geheel Israël van Dan tot Be'ër-sèba toe
'21' bemerkte, dat Samuël een echte profeet des Heeren geworden was. De
Heere nu ging voort met te verschijnen in Silo; de Heere openbaarde
4 la zich namelijk te S116 aan Samuël, door het woord des Heeren. En het
woord van Samuël bereikte geheel Israël.
7

B. Hoofdstuk 4: lb-7 : 1: De ark bij de Filistijnen.
(4)

lb
2

3

De Filistijnen nemen de ark, vs. lb-22. — Israël trok uit tot den strijd,
de Filistijnen tegemoet en legerde zich bij 'Ebèn-hã- èzèr', terwijl de
Filistijnen zich gelegerd hadden te Afëq. De Filistijnen stelden zich in
slagorde op tegen Israël. Na een 'bitteren' strijd leed Israël de neerlaag
voor de Filistijnen, die in de slagorde op het vrije veld ongeveer vierduizend man versloegen. Toen het volk in de legerplaats was teruggekeerd,
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zeiden de oudsten van Israël: Waarom heeft de Heere ons heden de neerlaag voor de Filistijnen laten lijden? Wij willen de ark van het verbond
des Heeren uit Silo tot ons laten brengen, opdat zij in ons midden kome
4 en ons verlosse uit de hand onzer vijanden. Het volk liet toen uit Silo
de ark van het verbond des Heeren der Legerscharen, die bij de cherubs
woont, halen ; daar waren de twee zonen van Eli, Chofni en Pinchás,
5 bij de ark van het verbond van God. Bij de aankomst der ark van het
verbond des Heeren in het leger brak geheel Israël in luiden jubel uit,
6 zoodat de aarde dreunde. Toen de Filistijnen dat gejubel hoorden, zeiden
zij : Wat beteekent toch dat geweldige gejubel in het leger der Hebreën?
7
Toen de Filistijnen vernamen dat de ark des Heeren in het leger gekomen was, werden zij bevreesd; men zeide immers (tot hen) : God is in
het leger gekomen. Zij schreeuwden : Wee ons, want zoo iets is vroeger
8 nooit gebeurd. I Wee ons ! Wie verlost ons uit de hand van dezen geweldigen God? Dit is dezelfde God, die de Egyptenaren met allerlei
9 plagen in de woestijn geslagen heeft! Sluit u vast aaneen en gedraagt
u mannelijk, gij Filistijnen! Anders zoudt gij slaven van de Hebreën
worden, zooals zij het van u geweest zijn. Gij zijt toch mannen en kunt
vechten!
10 Toen streden de Filistijnen en Israël leed de neerlaag. Ieder wilde
naar zijn tenten vluchten, waardoor het bloedbad buitengewoon groot
11 werd: er vielen van de Israëlieten dertigduizend man voetvolk. Ook
werd de ark Gods buitgemaakt en de beide zonen van Eli, Chofni en
Pinchás, sneuvelden.
12
Een Benjaminiet liep weg uit de slagorde en bereikte nog op denzelfden
13 dag Silo, met gescheurde kleederen en aarde op zijn hoofd. Toen hij
aankwam, zat Eli juist op zijn stoel 'terzijde' van den weg naar 'Hammispá', want hij was bezorgd over de ark Gods. Toen die man de stad
binnengekomen was en het (daar) bekendmaakte, schreeuwde de gansche
14 stad. Toen Eli dit jammergeschrei hoorde, vroeg hij : Wat is dat voor
een tumult? Intusschen haastte die man zich al naar Eli en deelde het
15 hem mede. Eli nu was achtennegentig jaar oud en zijn oogen 'stonden
strak', zoodat hij niet zien kon.
16
Ik ben, zoo zeide die man tot Eli, zooeven uit de slagorde gekomen;
ik ben eigenlijk vandaag uit de slagorde gevloden.
Hij vroeg: Wat is er gebeurd, mijn zoon?
17 De boodschapper antwoordde : Israël is voor de Filistijnen gevlucht.
Het volk heeft zelfs een groote neerlaag geleden. Ook zijn uw beide zonen
Chofni eri Pinchás geneuveld. En wat de ark betreft, die is buitgemaakt.
18 Toen hij gewaagde van de ark Gods, viel hij ruggelings van zijn stoel
'naast' de poort, brak zijn nek en stierf. Want die man was oud en stijf.
Veertig jaren lang had hij Israël gericht.
19
Toen zijn schoondochter, de vrouw van Pinchás, die hoogzwanger
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was, het bericht hoorde over het buitmaken van de ark Gods, en 'den
dood' van haar schoonvader en haar echtgenoot, kromp zij ineen en
20 bracht een kind ter wereld. Want de weeën verrasten haar. I Toen de
dood haar naderde, spraken de vrouwen, die om haar heen stonden:
Vrees niet, want gij hebt een zoon ter wereld gebracht. Doch zij gaf
21 geen antwoord en hechtte er geen waarde aan. En zij noemde het jongske :
'Í-kabód — dat wil zeggen : weg is de Eer uit Israël, waarmede gedoeld
werd op het buitmaken van de ark Gods en op haar schoonvader en haar
22 echtgenoot. (Ook) heeft zij (nog) gezegd : De Eer is uit Israël weggevoerd —
omdat de ark Gods buitgemaakt was.
De ark in het land der Filistijnen, vs. 1-12. — De Filistijnen nu hadden
51
de ark Gods buitgemaakt en haar van Ebèn-há-`èzèr naar Asdód gebracht.
2 De Filistijnen brachten de ark Gods eigenhandig in den tempel van
3 Dagón; men zette haar naast Dagón neer. Eenige inwoners van Asdód
zagen den volgenden morgen in de vroegte tot hun verwondering, dat
Dágón met zijn gezicht op den grond gevallen was vóór de ark des Heeren.
4 Maar zij namen Dágón en zetten hem weer op zijn plaats. Den volgenden
morgen in de vroegte zagen ze tot hun verbazing, dat Dagón (weer)
met zijn gezicht op den grond gevallen was vóór de ark des Heeren, maar
(nu) waren zijn hoofd en twee handpalmen afgebroken en lagen bij het
postament; slechts 'zijn romp' stond er nog op.
5 Dit is de reden waarom de priesters van Dágón en ieder die den Dágóntempel bezoekt, niet den voet zet op het postament van Dágón te Asdód,
tot op den huidigen dag.

Zwaar rustte de hand des Heeren op de inwoners van Asdód; tot hun
verbijstering sloeg hij hen met gezwellen, zoowel Asdód als de omgeving.
7 Toen de burgers van Asdód zagen dat de zaken zoo stonden, zeiden
zij algemeen : De ark van den God Israëls mag niet bij ons blijven, want
zijn hand drukt zwaar op ons en op onzen god Dagón.
8 Op hun verzoek werd er daarom een samenkomst belegd van alle vorsten
der Filistijnen in hunne woonplaats, waarop zij deze vraag aan de orde
stelden : Wat moeten wij doen met de ark van den God Israëls? Het
besluit was: De ark van den God Israëls moet plechtig naar Gat overgebracht worden. Men bracht dus de ark van den God Israëls plechtig
9 weg. Maar toen men haar zoo overgebracht had, trof de hand des Heeren
de stad met een geweldige beroering: hij sloeg de burgers van de stad,
klein en groot, met etterende gezwellen.
10 Toen zonden zij de ark Gods in de richting van `Egrón. Maar toen de
ark Gods bij `Egrón kwam, schreeuwden de inwoners van `Egrón : Men
brengt ons de ark van den God Israëls om ons en ons volk te dooden!
11 Op hun verzoek werd er toen een bijeenkomst van alle vorsten der Filistijnen belegd, waar zij voorstelden : Zendt de ark van den God Israëls
weg; zij moet terugkeeren naar de plaats waar ze behoort, opdat ze
6
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ons en ons volk niet ombrenge. Want de gansche stad was bevangen
door een doodelijken schrik; de hand Gods drukte daar zeer zwaar: I de
menschen, die nog niet gestorven waren, werden met gezwellen geslagen,
zoodat het gejammer van de stad ten hemel steeg.
6 1
Vertrek van de ark uit het land der Filistijnen, vs. 1 7 : 1.
Ondertusschen was de ark des Heeren reeds zeven maanden in het gebied der
2 Filistijnen. Nu riepen de Filistijnen de priesters en de waarzeggers en
vroegen hen : Wat moeten wij doen met de ark des Heeren? Geeft ons
dat te kennen ! Onder welke voorwaarden kunnen wij haar brengen naar
de plaats waar ze behoort?
3
Zij antwoordden : Indien men de ark van den God Israëls weg wil zenden,
laat haar dan niet zonder meer gaan, maar voegt er beslist een zoengeschenk bij ; dan zult gij genezen worden en zal u blijken waarom zijn hand
van u (nu) niet wijkt.
4
Zij vroegen : Welk zoengeschenk moeten wij er bijvoegen?
Het antwoord luidde : In overeenstemming met het aantal van de vorsten
der Filistijnen vijf gouden builen en ook vijf gouden muizen, want de
5 plaag is voor allen eenerlei, ook voor uw vorsten. Maakt dus nabootsingen
van uw gezwellen en van de muizen, die het land vernielen, en brengt
zoodoende den God Israëls hulde. Misschien zal hij dan zijn hand wegnemen,
6 die nu op u en op uwe goden en op uw land drukt. Waarom toch zoudt
gij uzelf geweld aandoen, zooals de Egyptenaren en de Farao zichzelf
geweld aangedaan hebben? Gij weet immers dat, toen hij hun zijn macht
7 liet gevoelen, men hen liet weggaan ! Nu dan, zorgt, dat ge een nieuwen
wagen krijgt en twee zoogende koeien, waarop nog geen juk geweest is;
spant die koeien voor den wagen, maar neemt haar kalveren van haar
8 weg en brengt die naar den stal terug. Neemt dan de ark des Heeren,
zet ze op den wagen en legt de gouden voorwerpen, die gij er als zoengeschenk bijvoegt, in een kistje ernaast. Laat ze vervolgens vrij haars
9 weegs gaan. Geeft dan acht: als zij den weg naar haar gebied opgaat, naar
Bèt-sèmès, dan is HIJ het, die ons deze vreeselijke ramp berokkend heeft.
In het andere geval weten wij tenminste, dat niet zijn hand ons getroffen
heeft; dan is het ons bij toeval overkomen.
10 Die mannen deden zoo: zij namen twee zoogende koeien en spanden
die voor den wagen, terwijl zij haar kalveren in den stal achterhielden.
11 Zij plaatsten de ark des Heeren op den wagen, evenals het kistje en de
12

-

—

gouden muizen en de nabootsingen hunner gezwellen.
12

13

De koeien nu liepen rechtuit op den weg, in de richting naar Bët-sèmès;
ze liepen gestadig al loeiende rechtdoor zonder naar rechts of links
af te buigen — terwijl de vorsten der Filistijnen haar volgden — tot aan
het gebied van Bèt-sèmès.
Te Bët-sèmès was men juist bezig met het oogsten van de tarwe in de
vallei. Toen ze hun oogen ophieven, zagen ze de ark en verheugden
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zich bij dat gezicht. De wagen nu kwam bij het veld van Jozua den
Bëtsimsiet en bleef daar staan. Daar lag een groote steen. Men kloof de de
planken van den wagen, en de koeien offerde men als een brandoffer voor
15 den Heere. De Levieten hadden de ark des Heeren en het bijbehoorende
kistje, waarin de gouden voorwerpen waren, afgeladen en op den grooten
. t-sèmès te dien dage voor
steen gezet, terwijl de mannen van 13 6
16 den Heere brandoffers offerden en slachtoffers slachtten. Toen de vijf
vorsten van de Filistijnen dit zagen, keerden ze nog op denzelfden dag
naar `Egrón terug.
Dit nu zijn de gouden gezwellen, die de Filistijnen als zoengeschenk
17
aan den Heere hebben medegegeven: één voor Asdad, één voor `Azzá,
18 één voor Asgelón, één voor Gat, één voor `Egrón. Verder de gouden muizen
overeenkomstig het getal van alle steden der Filistijnen, die aan de vijf
vorsten behoorden, zoowel voor de bevestigde steden als voor de open
vlekken. Tot op den huidigen dag is 'nog de groote steen', waarop men de
ark des Heeren geplaatst heeft, in het veld van Jozua den Bëtsimsiet.
HIJ richtte een slachting aan onder de mannen van Bèt-sèmès, omdat
19
zij in de ark des Heeren keken; Hij sloeg onder het volk zeventig man
[,vijftig duizend man]. En het volk bedreef rouw. Daar de Heere zulk
20 een vreeselijke slachting onder het volk aangericht had, zeiden de
mannen van Bet-sèmès: Wie kan eigenlijk dienst doen voor het aangezicht
van den Heere, dezen majesteitelijken God? en tot wien van ons zal Hij
kunnen optrekken?
Toen zond men boden naar de bewoners van Qirjat-je`árim met het
21
bevel: De Filistijnen hebben de ark des Heeren teruggezonden; komt
7 1 af en brengt ze tot u op. De inwoners van Qirjat-je`árim kwamen, haalden
de ark des Heeren opwaarts en brachten haar in het huis van Abinádáb
op den heuvel. En zij wijdden zijn zoon El`ázár, opdat deze de ark des
Heeren zou bewaken.
14

C. Hoofdstuk 7:2-17: Nederlaag der Filistijnen.
Er verliepen vele jaren sinds de ark in Qirjat-je`árim geplaatst was;
het waren wel twintig jaren.
Toen het geheele huis Israëls den Heere wilde volgen — want Samuël
3
had tot het geheele huis Israëls gezegd: Indien gij u met uw geheele hart
tot den Heere wilt bekeeren, doet dan de buitenlandsche goden uit uw
midden weg, ook de Astartes, richt uw hart op den Heere en dient uit4 sluitend hem; dan zal hij u verlossen uit de hand der Filistijnen; daarop
hadden de Israëlieten de Ba'als en de Astartes weggedaan en waren
5 begonnen uitsluitend den Heere te dienen — I zeide Samuël: Verzamel
geheel Israël te Hammispá en dan zal ik voor u tot den Heere bidden.
6 Toen zij te Hammispá bijeen waren, schepten zij water en goten het uit
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voor het aangezicht des Heeren. Op dien dag vastten zij en beleden aldaar:
Wij hebben tegen den Heere gezondigd. En Samuël begon te Hammispá
recht te spreken voor de Israëlieten.
7
Toen de Filistijnen hoorden dat de Israëlieten op eigen gezag te
Hammispá samengekomen waren, trokken de vorsten der Filistijnen
tegen Israël op. Toen de Israëlieten dit hoorden, werden zij bevreesd
8 voor de Filistijnen, I en zij vroegen Samuël: Laat ons toch niet zonder
voorbede; wilt toch den Heere onzen God aanroepen, opdat hij ons
verlosse uit de hand der Filistijnen.
Samuël nam toen een mannelijk melklam en hij offerde het in zijn
9
geheel aan den Heere ten brandoffer. En toen Samuël den Heere aanriep
ten behoeve van Israël, verhoorde de Heere hem.
10 Juist was Samuël bezig het brandoffer te brengen, toen de Filistijnen
een aanval deden tegen Israël, maar de Heere donderde te dien dage
vreeselijk tegen de Filistijnen en bracht hen in verwarring, zoodat zij
11 voor het aangezicht van Israël de neerlaag leden. De mannen Israëls
trokken op uit Hammispá, vervolgden de Filistijnen en versloegen hen
12 tot beneden 13R-kar. Samuël nam een steenblok en stelde dat op tusschen
Hammispá en Hassën ; hij gaf het den naam Ebèn-há-e èzèr, want, zeide
13 hij, tot op deze plaats heeft de Heere ons geholpen — daar de Filistijnen
zich moesten onderwerpen, zoodat zij het gebied van Israël niet meer
zouden binnendringen.
Daar de hand des Heeren tegen de Filistijnen was, zoolang Samuël
14 leefde, I keerden die steden, welke de Filistijnen Israël ontnomen hadden,
weer tot Israël terug, van `Egrón af tot Gat toe; het daarbijbehoorende
gebied ontrukte Israël aan de macht der Filistijnen, zoodat er vrede was
tusschen Israël en de Amorieten.
Samuël sprak recht onder Israël, zoolang hij leefde. Telken jare maakte
15, 16
hij geregeld een rondreis over Bèt-El, Haggilgál en Hammispá en hij
17 sprak recht over Israël bij al die heiligdommen. Dan keerde hij telkens
naar Hárámá terug, want daar woonde hij ; ook daar sprak hij recht over
Israël. En hij bouwde aldaar voor den Heere een altaar.
II. HOOFDSTUK 8-15 : 34: SAMUEL EN SAUL.
A. Hoofdstuk 8: Het volk begeert een koning.
8 1 Toen Samuël oud geworden was, stelde hij zijn zonen tot richters
2 over Israël aan. Zijn oudste zoon heette J6'ël, de tweede AbIjá, richters
3 te Be-'ër-sèba`. Maar zijn zonen wandelden niet in zijn wegen : zij waren
op eigen voordeel belust, lieten zich omkoopen en bogen het recht.
Daarom gingen alle oudsten van Israël eigener beweging gezamenlijk
4
5 naar Samuël te Hárámá I en zeiden tot hem : Zie, gij zijt oud geworden
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en uwe zonen wandelen niet in uwe wegen ; stel dus een koning over
ons aan om ons te regeeren, zooals dat bij alle (andere) volken het geval is.
6
Dit verzoek was in Samuëls oogen misplaatst. Toen ze zeiden: Geef
ons toch een koning om ons te regeeren, bracht Samuël dit in het
7 gebed voor den Heere. Maar de Heere zeide tot Samuël: Voldoe aan het
verzoek van het volk, geheel zooals ze het u vragen; want niet u hebben
zij verworpen, maar mij hebben zij verworpen en zij willen mij niet meer
8 als koning — geheel in overeenstemming met wat zij deden van den dag
af, dat ik hen uit Egypte opvoerde tot op dezen dag toe: ze hebben mij
9 verlaten en andere goden gediend. Zoo behandelen ze u nu ook. I Nu moet
ge aan hun verzoek voldoen. Maar scherp hun alles terdege in en maak
hen bekend met het recht des konings, die over hen regeeren zal.
10 Samuël bracht alle woorden des Heeren aan het volk over, dat hem
11 om een koning gevraagd had, en zeide: Dit is het recht des konings,
die over u regeeren zal: uw zonen mag hij nemen om ze bij zijn krijgswagens en ruiterij in zijn dienst te stellen en om ze voor zijn krijgswagens
12 uit te laten loopen, en om ze in zijn dienst te stellen als oversten over
duizend en over vijftig, en om zijn akkerland te beploegen en om zijn
oogst binnen te halen en om zijn krijgstuig en wagengerei te vervaardigen.
13 En uw dochters mag hij nemen als zalfbereidsters, keukenmaagden en
14 baksters. Verder mag hij uw beste velden, wijnbergen en olijvenplantingen
15
16
17

nemen en aan zijn knechten geven; uw koren en wijnopbrengst mag hij
met een tiende deel belasting bezwaren en daarvan geven aan zijn
hovelingen en knechten. Uw beste slaven, slavinnen en jongelingen en
uw ezels mag hij nemen om ze voor zich te laten werken. Van uw kleinvee

mag hij een tiende deel belasting nemen en zelf moet gij zijn slaven zijn.

18 En zoudt ge dan in de toekomst klagen vanwege den koning, dien gij
19
20

21
22

u zelf kiezen kunt, dan zal de Heere u te dien dage geen antwoord geven.
Het volk weigerde echter naar Samuëls raad te luisteren en zeide:
Neen, want als er maar eerst een koning over ons is, I dan zullen wij wel
opgewassen zijn tegen alle volkeren; onze koning zal over ons rechtspreken, aan onze spits uitrukken en onze oorlogen voeren.
Toen Samuël dit hoorde, bracht hij alle woorden des volks aan den
Heere over, I en de Heere zeide tot Samuël: Treed in hun verzoek en
stel iemand tot koning over hen aan. Toen zeide Samuël tot de mannen
van Israël: Een ieder uwer ga naar zijn woonplaats!
B. Hoofdstuk 9, 10: Saul tot koning gekozen.

9 1 Saul door Samuël gezalfd, vs. 1 10: 16. — Een man uit Benjamin,
die Qis heette, de zoon van Abi'èl, den zoon van Serór, den zoon van
Bekórat, den zoon van Afiach, een Benjaminiet, een vermogend man,
2 had een zoon, die Saul heette, een fiere jongeman, door geen ander
-
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Israëliet overtroffen; hij was een hoofd langer dan al zijn volksgenooten.
Qis, de vader van Saul, miste eenige ezelinnen en daarom zeide hij
tot zijn zoon Saul: Neem een van de knechten mede, maak u op en ga
de ezelinnen zoeken!
4
Hij doorkruiste het Efraïmietische bergland; ook doorkruiste hij het
land van 8' alig5, maar zij vonden niets. Toen doorkruisten zij het land
van Sa alim, maar (de ezelinnen) waren er niet. Daarna doorkruiste hij
5 het gebied van Jemini zonder iets te vinden. Ze waren nauwelijks in het
gebied van Soef gekomen, of Saul zeide tot den knecht dien hij bij zich
had : Vooruit, laat ons terugkeeren! Anders begint mijn vader in plaats
van over de ezelinnen over ons bezorgd te worden.
6
Maar deze zeide tot hem: Zie eens, er woont in deze stad een man Gods;
hij is een zeer geacht man. Alles wat hij zegt, komt stellig uit. Daar moesten
we heengaan! Wellicht kan hij ons inlichtingen geven over de zaak,
waarvoor wij op weg zijn gegaan.
7
Toen zeide Saul tot zijn knecht: Als wij gaan, wat kunnen wij dan
voor dien man meebrengen? Want er is zoo goed als geen brood meer
in onze reiszakken en de kleinigheid die we nog hebben, kunnen we toch
niet aan den Godsman aanbieden!
8 De knecht richtte nogmaals het woord tot Saul en zeide : Zie eens,
ik heb het vierde deel van een zilveren sikkel in mijn bezit; dien zoude
ik den Godsman kunnen aanbieden, opdat hij ons inlichtingen geeft over
onze zaak.
9
Eertijds zeide ieder in Israël, die zich opmaakte om God te raadplegen:
Welaan, wij willen naar den ziener gaan. Want de profeet van heden werd
eertijds ziener genoemd.
10 Daarop zeide Saul tot zijn knecht: Dat is een goed voorstel. Kom,
wij willen gaan.
11 Zij gingen dus naar de stad waar de Godsman woonde. Juist toen zij
den weg beklommen, die opwaarts naar de stad leidde, troffen ze eenige
meisjes aan, die uitgingen om water te putten. Zij vroegen haar: Is de
12 ziener hier? Jawel, antwoordden zij, 'hij' gaat voor u uit; haast u nu,
want hij is juist in de stad gekomen, omdat het volk vandaag een offer13 maal op de hoogte heeft. Als ge de stad binnenkomt, kunt ge hem juist
treffen, voordat hij naar de hoogte opgaat om te eten. Want het volk
zal niet eten, voordat hij er is. Eerst nadat hij over het offermaal een
zegen uitgesproken heeft, gaan de genoodigden eten. Gaat dus nu naar
boven, want gij kunt hem nu juist treffen.
14
Zij gingen op naar de stad; en juist waren ze midden in het 'poortgebouw', toen Samuël, die naar buiten ging om zich naar de hoogte te
begeven, hun tegemoet kwam.
15 Nu had de Heere één dag vóór de komst van Saul het volgende aan
16 Samuël geopenbaard: Morgen omstreeks dezen tijd zal ik iemand uit
3
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het gebied van Benjamin tot u zenden. Dien moet gij tot vorst over mijn
volk Israël zalven en hij zal mijn volk redden uit de hand der Filistijnen.
Ik heb namelijk mijn volk aangezien, want zijn hulpgeroep is tot mij
doorgedrongen.
Nauwelijks zag Samuël Saul, of de Heere sprak hem toe: Dit is de man
17
van wien ik u gesproken heb; deze zal mijn volk regeeren.
18 Saul nu trad op Samuël toe midden in het poortgebouw en zeide: Geef
mij toch een inlichting; waar is hier het huis van den ziener?
Samuël antwoordde Saul: Ik ben zelf de ziener. Ga met mij mee de
19
hoogte op. Heden moet gijlieden met mij eten en dan laat ik u morgen20 vroeg gaan. En over alles wat u bezighoudt, zal ik u inlichten: I wat de
ezelinnen betreft, die gij sinds een paar dagen mist, maak u daarover
maar niet bezorgd. Die worden wel gevonden. Maar aan wien zal datgene,
wat geheel Israël zich wenscht, ten deel vallen? Aan wien anders dan
aan u en aan uw geheele familie?
21
Doch ik ben, zeide Saul, toch maar een Benjaminiet uit een van de
kleinste stammen Israëls! En mijn geslacht is het geringste van alle geslachten van 'den stam' van Benjamin. Waarom spreekt ge dan zoo tot mij?
22
Ondertusschen nam Samuël Saul en zijn dienstknecht mee en bracht
hen in de kamer, waar hij hun een plaats aanwees aan het hoofd der
23 genoodigden, die ongeveer dertig in getal waren. En Samuël zeide tot den
kok : Reik het stuk aan, dat ik u gaf met het bevel het bij u achter te
'24' houden. Toen nam de kok den schenkel en 'den vetstaart', en zette die
Saul voor. Hij zeide: Zie, het 'beste' wordt u voorgezet; eet het, want
ter gelegenheid van het feest is het voor u bewaard. [Hij bedoelde: ik
heb het volk uitgenoodigd.]
25
Zoo at Saul op dien dag met Samuël, I en daarna daalden zij van de
hoogte af naar de stad. 'Men spreidde voor Saul een leger' op het dak I
26 en 'hij ging slapen'.
Bij het krieken van den dageraad riep Samuël Saul, die op het dak
was, en zeide: Sta op, want ik wil u uitgeleide doen.
Toen stond Saul op en zijbeiden gingen naar buiten, hij en Samuël.
27 Toen ze tot aan het einde van de stad afgedaald waren, zeide Samuël
tot Saul: Beveel den knecht, dat hij voor ons uit gaat — toen ging deze
weg —, maar blijf gij even stilstaan, want ik wil u het woord Gods
verkondigen.
10 1 Samuël nam de oliekruik, goot ze uit op zijn hoofd, kuste hem en
2 zeide: Zoo zalft u de Heere tot vorst over zijn erfdeel
I thans, nu gij
van mij weggaat. En gij zult twee mannen ontmoeten bij het graf van
Ráchël in het gebied van Benjamin, te Selsach. Die zullen tot u zeggen :
de ezelinnen, die gij zijt gaan zoeken, zijn gevonden; en zie, uw vader
denkt heelemaal niet meer aan de ezelinnen, maar hij is over ulieden
bezorgd, want hij zegt: wat kan ik voor mijn zoon doen?
16
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Als ge vandaar verdergetrokken zijt, zult ge bij den eik van Tábór
komen ; daar zullen u drie mannen ontmoeten, die naar God optrekken,
naar Bët-ël. Een heeft drie bokjes bij zich, de andere drie bollen broods
4 en de derde een zak wijn. Zij zullen u begroeten en u twee stukken brood
aanbieden. Die kunt ge van hen aannemen.
5 Daarna zult ge Gib`á Gods bereiken, waar de zuil der Filistijnen is.
Zoodra ge daar de stad binnengaat, zult ge een hoop prof eten ontmoeten,
die van de hoogte afdalen, met harpen, tamboerijnen, fluiten en citers
6 voorop. Als zij beginnen te profeteeren, zal de geest des Heeren zich
van u meester maken, gij zult met hen profeteeren en een ander mensch
7 worden. Als deze teekenen u zullen geworden, doe dan wat uwe hand
8 vindt om te doen, want God is met u. Dan kunt ge vóór mij uit naar
Haggilgál afdalen en zie, ik zal tot u afkomen om brandoffers te offeren
en feestoffers te slachten. Zeven dagen kunt ge wachten; dan zal ik bij
u komen en u mededeelen wat gij verder doen moet.
'9' 'Zoodra' hij zich afgewend had en van Samuël weggegaan was, deden
alle genoemde teekenen zich nog op denzelfden dag voor.
10 Toen zij vandaar bij Haggib`á kwamen, zie daar trad hem de hoop
profeten tegemoet; de geest Gods maakte zich van hem meester en hij
begon midden onder hen te profeteeren.
11
En ieder die hem van vroeger kende, zag dat hij wonderlijkerwijze
in gezelschap van profeten profeteerde; en onder het volk zeide men
tot elkander: Wat is toch den zoon van Qis overkomen? Behoort
'12' Saul ook onder de profeten? I Ook vroeg iemand: Wie is toch hun vader?
Zoodoende is het een gevleugeld woord geworden: Behoort Saul ook
13 onder de profeten? Toen hij met profeteeren opgehouden had, ging
hij 'naar huis'.
14
De oom van Saul vroeg hem en zijn knecht: Waar zijt gijlieden heen
geweest?
Hij zeide: Om de ezelinnen te zoeken. Maar toen wij zagen dat het op
niets uitliep, zijn wij naar Samuël gegaan.
15
Daarop zeide de oom van Saul: Vertel mij eens, wat heeft Samuël
tot ulieden gezegd?
16
Saul antwoordde zijn oom: Hij heeft ons als zeker medegedeeld, dat
de ezelinnen gevonden zouden worden.
Maar van de zaak van het koningschap, waarover Samuël gesproken
had, vertelde hij hem niets.
17
Saul te Hammispá, vs. 17-27. — Samuël riep het volk samen tot den
18 Heere te Hammispá, I en hij zeide tot de kinderen Israëls: Zoo spreekt
de Heere, de God Israëls: ik heb Israël uit Egypte opgevoerd, toen ik u
bevrijdde uit de hand van Egypte en uit het geweld van alle koninkrijken,
19 die u benauwden. Wilt gij nu heden uw God, die voor u een Verlosser was
uit al uwe nooden en benauwenissen, verwerpen, terwijl gij tot hem zegt :
3
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stel een koning over ons aan? Welaan, stelt u nu voor het aangezicht
des Heeren naar uwe stammen en naar uwe geslachten.
20
Toen Samuël alle stammen van Israël had doen aantreden, werd de
21 stam van Benjamin aangewezen. Daarna liet hij den stam van Benjamin
naar zijn geslachten aantreden en het geslacht van Harnmatri werd
aangewezen. 'Daarop liet hij het geslacht van Hamrnatri man voor man
aantreden' en Saul de zoon van Qis werd aangewezen. Maar toen men
hem zocht, was hij niet te vinden.
22
Daarom vroeg men nogmaals den Heere: Is hij wel hier gekomen?
De Heere antwoordde: Hij heeft zich ergens bij de bagage verscholen.
23
Men ging hem ijlings vandaar halen en toen hij midden onder het
volk stond, bleek hij een hoofd langer te zijn dan alle volksgenooten.
24
Samuël zeide tot het geheele volk: Ziet gij wel wien de Heere verkoren
heeft? Hij is met niemand onder het volk te vergelijken.
Toen juichte het geheele volk en riep: De koning leve!
25
Daarna zette Samuël voor het volk het recht van het koningschap
uiteen, schreef het in een boek en legde het neer voor het aangezicht des
Heeren; daarop liet Samuël het geheele volk gaan, een iegelijk naar
zijn huis.
26
En ook Saul ging huiswaarts naar Gib' en met hem mede gingen
'27' die 'dapperen', wier hart God aangeroerd had. Doch eenige slechte
menschen zeiden: Zou zoo iemand ons helpen? En zij verachtten hem en
brachten hem geen geschenk.
ä

C. Hoofdstuk 11-14: Sauls eerste daden.
111

Saul verlost jäbës, vs. 1-15. - 'Ongeveer een maand later' trok
Nächäs de Ammoniet op en sloeg het beleg voor jäbës in Gil'äd, Alle
burgers van jäbës zeiden tot Nächäs: Als gij met ons een verdrag wilt

aangaan, zullen wij ons aan u onderwerpen.
Nächäs de Ammoniet liet hun antwoorden: Slechts op deze voorwaarde
zal ik een verdrag met u aangaan, dat van een iegelijk uwer het rechteroog uitgestoken worde; dit wil ik als een schande op geheel Israël leggen.
3
De oudsten van jábës zeiden tot hem: Gun ons zeven dagen den tijd;
wij zouden boden willen uitzenden door het geheele gebied van Israël;
en als niemand ons helpen wil, geven wij ons aan u over.
4
Toen deze boden te Gib'ä Sauls kwamen, deelden zij hunne aangelegenheid aan het volk mede, waarop het geheele volk in jammerklachten
5 uitbrak en weende. juist kwam Saul achter de runderen aan uit het
veld. Wat is er toch met het volk gebeurd, vroeg Saul, ze weenen immers!
Men vertelde hem de zaak van de burgers van jäbëS.
6
Toen maakte de geest des Heeren zich van Saul meester. Niet had
7 hij deze aangelegenheid vernomen, of hij ontstak in hevigen toorn, I nam
2
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een paar runderen, hieuw ze in stukken en zond ze door middel van die
boden door het geheele gebied van Israël met de mededeeling: Wie niet
uittrekt achter Saul [en achter Samuël], diens runderen zullen zóó
behandeld worden! Toen viel de schrik des Heeren op het volk en zij
trokken als een eenig man uit.
8 Hij monsterde hen te Bèzèq; er bleken driemaal honderdduizend
9 Israëlieten te zijn en dertigduizend Judeërs. Men kon dus zeggen tot
de boden, die gekomen waren: Geeft aan de burgers van Jabés in Gil`ád
deze verzekering: morgen komt er hulp voor u tegen den tijd dat de
zon heet wordt.
Toen de boden thuiskwamen en dat aan de burgers van Jabës belo richtten, verheugden ze zich zeer. De burgers van Jabés zeiden (tot
Náchás): Morgen zullen wij ons aan u overgeven en dan kunt ge met ons
doen wat ge wilt.
Des anderen daags nu verdeelde Saul de manschappen in drie af11
deelingen. Dezen drongen gedurende de morgenwake tot midden in
de legerplaats door en zij versloegen de Ammonieten totdat de dag
heet werd; zij die onder hen het leven nog behielden, werden zóó verstrooid dat er geen twee bij elkander bleven.
Toen zeide het volk tot Samuël: Wie hebben gezegd: zou Saul koning
12
13 over ons zijn? Levert die mannen uit, wij willen ze doodslaan. I Maar
Saul antwoordde: Op dezen dag zal niemand gedood worden, want heden
heeft de Heere een verlossende daad voor Israël gedaan.
Verder zeide Samuël tot het volk: Komt, laat ons naar Haggilgál
14
gaan en aldaar het koningschap vernieuwen.
15 Toen ging het geheele volk naar Haggilgál en maakte daar Saul tot
koning voor het aangezicht des Heeren te Haggilgál. Men slachtte daar
feestoffers voor het aangezicht des Heeren, en Saul en alle Israëlieten
verheugden zich daar bovenmate.
12 1 Samuëls afscheid van het volk, vs. 1-25. — Samuël zeide tot geheel
Israël: Zie, ik heb mij naar u gevoegd; geheel in overeenstemming met
2 uw verzoek heb ik een koning over u aangesteld. Nu zal die koning
natuurlijk aan uwe spits gaan. Ik echter ben oud en grijs geworden en
wat gij aan mijn zonen hebt, weet gij. Van mijn jeugd af tot op den
3 huidigen dag toe ben ik uw voorganger geweest. I Zie, hier sta ik nu.
Legt tegen mij getuigenis af in de tegenwoordigheid des Heeren en in de
tegenwoordigheid zijns gezalfden. Wiens rund heb ik weggenomen? En
wiens ezel heb ik weggenomen? En wien heb ik geweld aangedaan? En
wien heb ik verongelijkt? En uit wiens hand heb ik een vergoeding aangenomen om daardoor iets te verbergen? Ik zou het u teruggeven!
Zij verklaarden: Gij hebt ons geen geweld aangedaan en gij hebt ons
4
niet verongelijkt en uit niemands hand hebt gij het geringste aangenomen.
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s Toen zeide hij tot hen: De Heere is getuige tegen ulieden en zijn gezalfde is heden getuige, dat gij niets tegen mij inbrengt.
Zij zeiden: Zoo is het.
Verder zeide Samuël tot het volk: Wij hebben hier te maken met den
6
Heere, die met Mozes en Aron daden gedaan heeft en die uwe vaderen
7 uit het land Egypte opgevoerd heeft. En nu, treedt nader, opdat ik in
de tegenwoordigheid des Heeren u alle weldaden Gods voorhoude, die
8 hij aan u en aan uwe vaderen bewezen heeft. Toen Jacob in Egypte
gekomen was en uwe vaderen tot den Heere riepen, zond de Heere Mozes
en Aron, die uwe vaderen uit Egypte leidden, en hij deed hen aan deze
9 plaats wonen. Maar zij vergaten den Heere hunnen God, zoodat hij hen
prijsgaf in de hand van SIserá', den krijgsoverste van Ch5sór, en in de
hand der Filistijnen en in de hand van den koning van Moab, die hen
10 beoorloogden. Zij riepen tot den Heere en 'zeiden': Wij hebben gezondigd, want wij hebben den Heere verlaten en de Ba'als en Astartes gediend; verlos ons toch uit de hand onzer vijanden en dan zullen wij u
11 dienen. Daarop verwekte de Heere Jeroebba al, Bedán, Jiftach en Samuël
en verloste u uit de hand uwer vijanden rondom en gij woondet buiten
12 gevaar. Toen gij echter zaagt, dat Náchás de koning der Ammonieten
op u aanviel, zeidet gij tot mij: Neen, maar een koning moet over ons
13 regeeren — terwijl toch de Heere uw God uw koning is! Welnu, daar
is de koning, dien gij verkoren hebt[, dien gij begeerd hebt]. Zie, de
14 Heere heeft een koning over ulieden aangesteld. Indien gij den Heere
vreest, hem dient, naar hem luistert en u niet verzet tegen het bevel
des Heeren, dan zult zoowel gij als de koning, die over u heerschen zal,
is den Heere uwen God mogen volgen. Doch als gij niet naar den Heere
luistert en u verzet tegen het bevel des Heeren, dan zal de hand des
16 Heeren tegen u zijn, evenals tegen uwe vaderen. Blijft nu nog hier staan
en aanschouwt het buitengewone wonder, dat de Heere nu voor uw
17 oogen doen zal. Ofschoon het nu, nietwaar, de tijd is van den tarweoogst,
zal ik den Heere aanroepen en hij zal donderslagen en regen zenden.
Ziet op grond daarvan in, welk groot onrecht gij in de oogen des Heeren
begaan hebt door voor u een koning te vragen.
18 Samuël riep daarop den Heere aan en de Heere zond op dien dag
donderslagen en regen, zoodat het geheele volk zeer bevreesd werd voor
19

den Heere en voor Samuël, en het volk eenstemmig Samuël verzocht:
Bid voor uwe knechten tot den Heere uwen God, dat wij niet sterven.
Want aan al onze zonden hebben wij nog dit kwaad toegevoegd, dat
wij om een koning vroegen.

20

Samuël zeide tot het volk: Vreest niet. Wel hebt gij al dit kwaad bedreven, maar valt nu niet van den Heere af, doch dient den Heere met

21

uw gansche hart. Gij moogt beslist niet afvallen, want dan zoudt gij
ijdele dingen navolgen, die niet helpen noch verlossen kunnen, want zij
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zijn niets dan ijdelheid. Want de Heere zal zijn volk niet verstooten.
Om zijns grooten naams wille niet! Het heeft immers den Heere behaagd
23 ulieden tot zijn volk te maken. Ik mijnerzijds wijs het beslist af, dat ik
tegen den Heere zou zondigen door op te houden voor u te bidden;
24 veeleer zal ik u 'den' goeden en rechten weg wijzen. Vreest slechts den
Heere en dient hem met trouw en met volledige bereidwilligheid; want
merkt op welke buitengewone dingen hij voor uw oogen gedaan heeft.
25 Maar indien gij u toch slecht gedraagt, zoo zult zoowel gij als uw koning
omkomen.
13 1 Opmarsch der Filistijnen, vs. 1 22. — 'Vijfenvijftig jaar' was Saul
oud, toen hij koning werd en 'tweeën ( . .)' jaren heerschte hij over
Israël.
2
Saul koos zich drieduizend (man) uit Israël, waarvan er tweeduizend
bij Saul te Mikmás en op het gebergte van Bët-ël waren en duizend
bij Jónátán te Gibed Benjamins, terwijl hij het overige krijgsvolk naar
huis had laten gaan.
3
Jónátán wierp de zuil der Filistijnen omver, die te Gèba` stond, hetgeen
de Filistijnen hoorden; terzelfder tijd liet Saul in het geheele land op de
22

-

bazuin blazen met de boodschap: De Hebreën moeten het hooren.

Zoo hoorde geheel Israël de boodschap: Saul heeft de zuil der Filistijnen
omver laten werpen en zoodoende heeft Israël zich bij de Filistijnen
onmogelijk gemaakt. Daarop werd het krijgsvolk opgeroepen om Saul te
volgen naar Haggilgál.
s De Filistijnen nu hadden zich ten strijde tegen Israël verzameld, 'drieduizend' wagens, zesduizend ruiters en voetvolk zoo talrijk als het zand,
dat aan den oever der zee is. En zij trokken op en legerden zich te Mikmás,
6 oostelijk van Bët-áwen. Toen de Israëlieten gemerkt hadden, dat zij in
de klem geraakten en dat het krijgsvolk in het nauw gedreven werd,
hadden de menschen zich verborgen in de holen, ravijnen, rotsspleten,
7 grafspelonken en putten; de Hebreën waren over de Jordaan gegaan
naar het land van Gad en Gilead.
Saul echter bleef nog te Haggilgál, ofschoon het krijgsvolk uit angst
8 'van hem wegliep', daar zij reeds zeven dagen boven den afgesproken tijd
dien Samuël 'bepaald had', 'gewacht hadden' en Samuël niet te Haggilgal
gekomen was.
9
Daar het krijgsvolk dat bij hem was, verliep, zeide Saul: Brengt het
10 brandoffer en de dankoffers tot mij. En hij offerde het brandoffer. I Juist
was hij gereed met het offeren van het brandoffer, toen Samuël plotseling
kwam. Saul ging hem tegemoet om hem te begroeten.
i 1 Samuël zeide: Wat hebt ge gedaan?
Saul antwoordde: Daar ik zag dat mijn soldaten verliepen, terwijl gij
niet op den afgesproken tijd kwaamt, de Filistijnen daarentegen te
4

12

Mikmás verzameld waren, I dacht ik: Nu zullen de Filistijnen op mij

I Samuël 13: 13.

55

TEKST.

afkomen naar Haggilgäl en ik heb den Heere nog niet eens gunstig
gestemd. Toen heb ik moed gevat en het brandoffer geofferd.
13
Dwaas gedaan, zeide Samuël tot Saul, gij hebt het uitdrukkelijk
gebod van den Heere uwen God niet opgevolgd. Zou de Heere nu uw
14 koningschap over Israël voor altijd bevestigen? Veeleer zal uw koningschap niet bestendig zijn. De Heere heeft zich iemand naar zijn hart
uitgezocht en de Heere heeft hem de opdracht gegeven, om vorst over
zijn volk te zijn. Want gij hebt het gebod des Heeren niet opgevolgd!
15
Daarna stond Samuël op en vertrok van Haggilgäl naar Gib' Benjamins.
Saul monsterde de soldaten. Er waren ongeveer zeshonderd man bij hem.
16
Saul nu en zijn zoon Jönätän hielden met de soldaten, die hen vergezelden, Gèba' Benjamins bezet, terwijl de Filistijnen te Mikmäs gelegerd waren.
17
Nu trokken plunderende benden uit de legerplaats der Filistijnen,
en wel in drie afdeelingen: de eene afdeeling ging den weg naar 'Ofrä
18 op, naar het land Soe'äl: de tweede ging den weg van Bêt-chörên op;
en de derde ging den weg naar het gebied van 'Haggèba" op, die boven
het dal van Hassebö'Im ligt, in de richting van de woestijn.
19
In het geheele land van Israël waren geen metaalwerkers, want de
Filistijnen dachten: anders kunnen de Hebreën zich zwaarden en lansen
20 maken. Derhalve trokken alle Israëlieten naar de Filistijnen af om ieder
voor zich zijn ploegschaar, zijn houweel, zijn bijl en zijn ijzeren prikkel
21 te laten scherpen. 'Als nu de oogst rijp was, vroegen de Filistijnen drie
achtste sikkel per ploeg, en een derde deel van een sikkel per houweel,
22 evenzooveel voor de bijlen en voor de ijzeren prikkels'. 'Dat was de
reden', waarom er in oorlogstijd zwaard noch lans aangetroffen werd bij
al het krijgsvolk van Saul en Jönätän. Maar Saul en zijn zoon Jönätän
hadden er wel.
23
Overwinning op de Filistijnen, vs. 23-14 : 47a. - Eens trok een wacht14 1 post van de Filistijnen uit naar den Overgang van Mikmäs, Het was
op dienzelfden dag dat Jönätän, de zoon van Saul, tot zijn wapendrager zeide: Kom, laten wij oversteken naar de wachtpost der Filistijnen
aan gindsche zijde.
Hij had hiervan niets aan zijn vader gezegd.
2
Saul nu zat in het uiterste gedeelte van (het gebied van) Haggib'
onder den granaatappelboom te Migrön, terwijl er ongeveer zeshonderd
3 mannen bij hem waren,
alsmede Achijä, de zoon van Achîtoeb, den
broeder van Ikäböd, den zoon van Pinchäs, den zoon van Eli, den
priester des Heeren te Silö, die het Gewaad droeg. Deze mannen wisten
niet, dat J önätän weggegaan was.
4
Tusschen de rotspaden, waarlangs J önätän den toortocht naar de
wachtpost der Filistijnen zocht, was een rotspunt zoowel aan deze als
ä

ä
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5 aan gene zijde; de eene heette B ■ sës, de andere Sènè. De eene punt
'ligt' noordelijk tegenover Mikmás, de andere zuidelijk tegenover het
gebied van Gèba`.
6
Jónátan zeide (dus) tot zijn wapendrager: Kom, laten wij oversteken
naar de wachtpost van gindsche onbesnedenen. Het zou kunnen zijn,
dat de Heere een daad voor ons doet; want het is voor den Heere geheel
hetzelfde, of hij de zege geeft door velen dan wel door weinigen.
7
Toen zeide zijn wapendrager tot hem: Doe geheel zooals ge verkiest;
als gij u tot hen wendt, ben ik van uw partij, als ge dat verlangt.
8 Jónátan zeide: Let wel, als wij naar die mannen oversteken en zij
9 ons bemerken, dan zullen wij, als zij ons toeroepen: „halt, totdat we
10 bij u zijn!", blijven staan waar we zijn en niet tot hen opklimmen; maar
als zij zeggen: „Klimt eens tot ons op!" — dan zullen we tot hen opklimmen, want in dat geval geeft de Heere hen in onze hand. Dit moet
voor ons het teeken zijn.
11 Toen de wachtpost der Filistijnen henbeiden bespeurde, zeiden de
Filistijnen: Zie eens, daar komen Hebreën uit de holen te voorschijn,
12 waar ze zich verscholen hadden. En de manschappen van de wachtpost riepen Jónátan en zijn wapendrager toe: Klimt eens tot ons op,
dan zullen wij wel met u afrekenen.
Hierop beval Jónátan zijn wapendrager: Klim achter mij op, want
de Heere heeft hen in de hand van Israël overgeleverd.
13
Jónátan klom op handen en voeten naar boven met zijn wapendrager
achter zich aan. En zij vielen voor Jónatans aangezicht, terwijl zijn
wapendrager hen daarna afmaakte.
14
Deze eerste slachting, door Jónátan en zijn wapendrager aangericht,
betrof ongeveer twintig man; (ze vond plaats) 'op een stuk gronds ter
grootte van een halve ma`ana, dat is een bunder lands'.
15 Toen ontstond er een heftige schrik in het leger, op het veld en onder
alle manschappen. Zelfs de wachtpost en de plunderende benden werden
ook door beving aangegrepen. De aarde dreunde, zoodat het een echte
schrik Gods werd.
Toen nu de schildwachten van Saul te Gib`a Benjamins dit zagen
16
17 - want de krijgsmenigte golfde 'heen en weer' — , zeide Saul tot de
manschappen, die hem vergezelden: Telt eens (de mannen) na en stelt
vast wie van ons weggegaan is. Bij de telling bleek dat Jónátan en zijn
wapendrager er niet waren.
18 Toen zeide Saul tot Achijá: Breng toch de ark Gods! want de ark
Gods was te dier tijd bij de Israëlieten. Maar terwijl Saul nog met den
19 priester sprak, werd het rumoer, dat opklonk uit het leger der Filistijnen, steeds sterker, zoodat Saul tot den priester zeide: Houd op.
20 Saul nu en alle manschappen, die bij hem waren, verzamelden zich.
Toen ze den strijd 'aanbonden', ging de een den ander met het zwaard
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te lijf, (zoodat het) een ontzettende verwarring (werd). De Hebreën
nu, die reeds geruimen tijd bij de Filistijnen waren en met hen in
het leger opgetrokken waren, 'zwenkten daarbij af' naar de zijde der
22 Israëlieten, die bij Saul en Jónátán waren, I terwijl alle Israëlieten, die
zich op het gebergte van Efraïm verscholen hadden, zich eveneens ten
strijde bij hen aansloten, zoodra zij hoorden dat de Filistijnen vluchtten.
23
Zoo schonk de Heere op dien dag de zege aan Israël.
24
Toen nu de strijd zich uitstrekte tot de streek van Bèt-áwen I en de
Israëlieten te dien dage 'in moeilijkheden geraakten', bepaalde Saul
ten opzichte van de manschappen: Vervloekt is iedereen, die voor den
avond iets eet, opdat ik wraak neme op mijn vijanden. Daarom ont25 hielden alle manschappen zich van spijs. 'Alle menschen geraakten
26 in het kreupelhout 'en er was honig op het veld. Toen de manschappen
bij het kreupelhout kwamen, was er juist een honigvloed, maar niemand
bracht de hand aan den mond, want de manschappen vreesden den eed.
27
Jónátán echter had niet gehoord, dat zijn vader de manschappen
bezworen had. Hij strekte de punt van den stok, dien hij in de hand
had, uit en doopte die in de honigraten; daarop bracht hij zijn hand
28 naar den mond en toen begonnen zijn oogen weer te glanzen. Iemand
uit de manschappen nam het woord en zeide: Uw vader heeft de
manschappen uitdrukkelijk bezworen: vervloekt is iedereen, die heden
iets eet.
'[De manschappen waren uitgeput.]'
29
Jónátán zeide: Mijn vader heeft het den menschen moeilijk gemaakt;
ziet eens, hoe mijn oogen weer glans gekregen hebben, nu ik een weinig
30 van dezen honig geproefd heb. Als de manschappen zich vandaag eens
te goed hadden kunnen doen aan den buit hunner vijanden, die hun
ten deel gevallen is — maar nu? 'Is misschien' de slachting onder de
Filistijnen niet groot genoeg geweest?
31
Men versloeg op dien dag de Filistijnen van Mikmás tot aan Ajjálón
32 toe, zoodat de manschappen zeer uitgeput werden. Derhalve vielen de
manschappen op den buit aan; zij haalden kleinvee, runderen en kalveren en slachtten die op den grond. Toen de manschappen ook het
33 bloed aten, I berichtte men aan Saul: Zie, de manschappen zondigen
tegen den Heere door ook bloed te eten.
Hij zeide: Gij misdraagt u; wentelt oogenblikkelijk een grootera steen
naar mij toe.
34
Saul zeide ook: Verstrooit u onder de manschappen en beveelt hun:
een iegelijk moet zijn rund of schaap hier bij mij brengen, op deze plaats
slachten en dan kunt ge het eten. Maar gij moet niet tegen den Heere
zondigen door ook bloed te eten.
Toen bracht een iegelijk van de manschappen zijn rund met zijn
eigen hand '[— in den nacht —]' en slachtte aldaar.
21
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Saul bouwde (daar) voor den Heere een altaar; dit was het eerste
altaar, dat hij voor den Heere gebouwd heeft.
36
Verder zeide Saul: Wij willen de Filistijnen nog hedennacht vervolgen
en hen berooven tot het aanlichten van den morgen. En niemand van
hen zullen wij sparen.
Men antwoordde: Doe geheel zooals u goeddunkt.
Maar de priester zeide: Wij willen hier (eerst) tot God naderen.
37
Toen Saul echter aan God vroeg: Zal ik de Filistijnen achtervolgen?
Zult gij ze geven in de hand van Israël? antwoordde hij hem te dien
dage niet.
38
Nu beval Saul: Treedt nader, alle gij hoofden der manschappen en
39 brengt aan het licht, 'door wien' heden deze zonde bedreven is. Want
zoo waar de Heere, de Verlosser Israëls, leeft - al ware het mijn zoon
J önätän, sterven moet hij.
Niemand van de manschappen gaf hem ook maar iets ten antwoord.
40
Verder beval hij geheel Israël: Gij zult één groep vormen en ik en
mijn zoon de andere.
Toen zeide het volk tot Saul: Doe wat u goeddunkt.
41
Saul zeide tot den Heere: God Israëls, geef de goede beslissing!
Toen werden J önätän en Saul aangewezen, terwijl de manschappen
vrij uitgingen.
42
Saul zeide: Werpt het lot tusschen mij en mijn zoon Jonätän.
Toen werd J önätän aangewezen.
43
Saul zeide tot J önätän: Zeg mij toch wat gij gedaan hebt.
J önätän deelde het hem mede en zeide: Het zal wel zijn, dat ik met
de punt van den stok, dien ik in de hand had, een weinig honig geproefd
heb. Zie hier ben ik. Moet ik sterven?
44
Saul zeide: Zóó, ja méér nog moge God (mij) doen - gij moet zeker
sterven, Jonätän.
45
Maar de manschappen zeiden tot Saul: Zou J önätän sterven, die hier
zulk een beslissende overwinning voor Israël behaald heeft? Dat nooit!
Zoo waar de Heere leeft! Als er ook maar een haar van zijn hoofd ter
aarde zou vallen! Bovendien heeft hij dit heden met hulp van God
verricht.
Zoo kochten de manschappen J önätän los, zoodat hij niet behoefde
te sterven.
46
Na de vervolging van de Filistijnen trok Saul terug, terwijl de Filistijnen naar hun land gingen.
47
Saul trok de heerschappij over Israël aan zich.
Oorlogen en geslacht van Saul, vs. 47b-52. - Hij streed naar alle zijden
tegen al zijn vijanden: tegen Moab, tegen de Ammonieten, tegen Edom,
tegen de koningen van Söbä en tegen de Filistijnen. En overal waar48 heen hij zich wendde, oeiende hij straf I en verrichtte heldendaden. Ook
35
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versloeg hij de Amalekieten. Zoo redde hij Israël uit de hand van hen,
die het plunderden.
De zonen van Saul waren: Jónátan, Jiswi en Malkisoea`. En van zijn
twee dochters heette de oudste Mërab en de jongste Mikal.
Sauls vrouw heette Achinó'am, de dochter van Achima`as.
Zijn krijgsoverste heette AbInër, de zoon van Nër, den oom van Saul.
Sauls vader Qis en Abnërs vader Nër waren 'zonen' van Abi'ël.
Zoolang er krachtig oorlog gevoerd werd tegen de Filistijnen den
geheelen regeeringstijd van Saul, lette deze op iederen held en op iederen
dappere en lijfde dezen bij zijn troepen in.
D.

Hoofdstuk 15:1-34: Saul wordt verworpen.

15 1 Samuël zeide eens tot Saul: Daar de Heere u door mij tot koning over
mijn volk, over Israël, liet zalven, zoo luister nu naar het bevel, dat in
2 de woorden des Heeren vervat is. Zoo zegt de Heere der Legerscharen:
ik heb terdege gelet op hetgeen Amalek aan Israël gedaan heeft en hoe
3 hij het aangreep, toen het uit Egypte optrok. Ga derhalve heen, versla
Amalek en tref alles wat hij bezit met den banvloek, zonder eenige verschooning. Dood mannen en vrouwen, kinderen en zuigelingen, runderen
en schapen, kameelen en ezels.
4
Saul riep de manschappen op en monsterde hen in Hattelá'im, twee5 maal honderdduizend man voetvolk en 'tienduizend Judeërs'. Zoodra
Saul de hoofdstad der Amalekieten bereikt had, 'legde hij een hinder6 laag' in het dal. Aan de Qenieten liet Saul zeggen: Trekt u terug,
verwijdert u uit het midden der Amalekieten; anders zou ik u tegelijk
met hen uit den weg ruimen. Gij hebt immers een weldaad aan alle
Israëlieten bewezen, toen zij uit Egypte optrokken.
Toen trokken de Qënieten zich terug uit het midden van de Amale7 kieten. Daarna versloeg Saul de Amalekieten van Chawilá af tot oer
toe, dat oostelijk van Egypte ligt.
8 Agag, den koning der Amalekieten, greep hij levend; maar over het
9 geheele volk voltrok hij met het scherp des zwaards den ban. Saul en
de manschappen verschoonden Agag, het beste kleinvee en de runderen,
ook 'het naastbeste', verder de lammeren en alles wat van waarde was;
dit alles wilden zij niet met den banvloek treffen. Daarentegen voltrok
men wel den ban over alles 'wat van weinig of geen waarde was'.
10, 11 Dit woord des Heeren kwam tot Samuël: Het berouwt mij dat ik
Saul tot koning heb aangesteld, want hij heeft zich van mij afgekeerd en
mijn bevelen niet uitgevoerd.
Toen ontroerde Samuël hevig en riep den Heere den ganschen nacht
12 aan. I Des morgens in de vroegte zocht Samuël Saul te ontmoeten. Samuël
kreeg bericht, dat Saul te Hakkarmèl gekomen was, zich daar een gedenk-
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teeken opgericht en een rondgang gemaakt had, daarna weggegaan en
naar Haggilgal afgedaald was.
13
Samuël kwam bij Saul en deze zeide tot hem: Wees gezegend door
den Heere; ik heb de opdracht des Heeren uitgevoerd.
14
Maar Samuël antwoordde: Wat beteekent dan het blaten van het
kleinvee, dat ik hier hoor? en hoor ik ook niet het loeien van de runderen?
15 Saul antwoordde: Die heeft men van de Amalekieten medegebracht,
omdat de manschappen het beste kleinvee en de runderen gespaard
hebben, ten einde die aan den Heere uwen God te offeren. Maar aan het
overige hebben wij den ban voltrokken.
16
Samuël viel Saul in de rede: Genoeg, ik zal u nu vertellen wat de Heere
mij in dezen nacht opgedragen heeft.
Hij zeide tot hem: Spreek.
17
Toen zeide Samuël: Moet ge niet klein zijn in eigen oog, gij hoofd der
stammen Israëls? De Heere heeft u tot koning over Israël laten zalven,
'18' u aan het werk gesteld en bevolen: ga den ban voltrekken over de
verlorenen, de Amalekieten, en strijd tegen hen totdat ze uitgeroeid
19 zijn. Waarom hebt gij nu geen gevolg gegeven aan het bevel des
Heeren, maar zijt gij op den buit losgestormd en hebt gedaan wat
den Heere mishaagt?
Saul zeide tot Samuël: 'Ik' heb toch wel gevolg gegeven aan het bevel
20
des Heeren en ben gegaan waarheen hij mij zond. Ik heb Agag, den
koning der Amalekieten, medegebracht en aan de Amalekieten den ban
21 voltrokken. Maar de manschappen namen van den buit kleinvee en
runderen, het beste van het gebannene, ten einde het aan den Heere
uwen God in Haggilgal te offeren.
22
Maar Samuël zeide:
Heeft de Heere welgevallen aan brandofferen?
en kunnen slachtofferen het luisteren naar het bevel des Heeren
evenaren?
Zie, is er verhooring om een slachtoffer?
Opmerkzaamheid is beter dan vet van rammen!
Want weerspannigheid staat gelijk met de zonde der tooverij,
23
en ongezeggelijkheid is hetzelfde als misdaad en dienst van
huisgoden.
Omdat gij het woord des Heeren verworpen hebt,
heeft Hij u als koning verworpen.
Toen zeide Saul tot Samuël: Ik sta schuldig, want ik heb het bevel
24
des Heeren overtreden, alsmede uwe woorden; want ik vreesde het volk
25 en ik heb mij naar hen geschikt. Vergeef nu echter mijn zonde en keer
met mij terug, ik wil den Heere aanbidden.
Maar Samuël antwoordde Saul: Ik keer met u niet terug, want gij
26
hebt het woord des Heeren verworpen en nu heeft de Heere u verworpen,
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dat gij geen koning over Israël zoudt blijven. Tegelijk keerde Samuël
zich om en wilde weggaan.
28
Maar hij greep de slip van zijn mantel — doch deze scheurde af. Waarop
Samuël tot hem zeide: Afgescheurd heeft heden de Heere van u het
koningschap over Israël en hij zal het geven aan een ander, die beter
29 dan gij. Ook liegt de Onwankelbare Israëls niet en hij kent geen berouw;
want hij is geen mensch, dat hij berouw zou hebben.
30
Hij zeide: Ik sta schuldig; sta mij nu toch bij in de tegenwoordigheid
van de oudsten mijns volks en van Israël. Keer toch met mij terug, ik wil
den Heere uwen God aanbidden.
31
Hierop keerde Samuël terug en volgde Saul; en Saul aanbad den Heere.
'32'
Toen zeide Samuël: Breng Agag den koning der Amalekieten bij mij.
Agag kwam 'wankelend' bij hem. Agag zeide: Voorwaar, de dood is
bitter!
33
Samuël zeide:
Zooals uw zwaard aan vrouwen kinderen ontnam,
zoo zal onder de vrouwen aan uwe moeder haar kind
ontnomen worden.
Daarop hieuw Samuël Agag in stukken voor het aangezicht des Heeren
te Higgilgal.
34
En Samuël ging naar Hárámà, terwijl Saul optrok naar zijn huis te
Gib`á Sauls.
27

III.

HOOFDSTUK 15:35-31 : 13 EN BOEK II, HOOFDSTUK I:
SAUL EN DAVID.
A. Hoofdstuk 15 :35-18:5: Davids Jeugd.

David door Samuël gezalfd, vs. 35-16 : 13. — Samuël zag Saul niet
meer tot den dag van zijn dood toe, ofschoon Samuël wel om Saul treurde.
Het berouwde den Heere dat hij Saul tot koning over Israël aangesteld
16 1 had. De Heere zeide derhalve tot Samuël: Hoe lang zult gij nog treuren
om Saul, terwijl Ik hem als koning over Israël verworpen heb? Vul uw
hoorn met olie en ga heen; ik zend u naar Jisaj, den Betlehemiet, want
onder zijn zonen heb ik mij een koning uitgezocht.
2
Maar Samuël zeide: Hoe zou ik kunnen gaan? Als Saul het hoort, zal
hij mij dooden.
De Heere zeide: Gij kunt een koekalf aan de hand medenemen en
3 zeggen: ik ben gekomen om den Heere te offeren. Dan moet gij Jisaj
ter gelegenheid van het offer uitnoodigen. Ik zal u wel te kennen geven
wat gij doen moet ; gij moet mij hèm zalven, dien ik u aanwijzen zal.
4
Samuël deed wat de Heere geboden had en hij kwam te Betlehem. De
35
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oudsten van de stad kwamen hem ontsteld tegemoet en 'vroegen': Beteekent uw komst vrede?
Hij antwoordde: Ja, ik ben gekomen om den Heere te offeren. Als
5
gij u heiligt, moogt gij met mij aan het offer deelnemen.
Nadat hij Jigaj en zijn zonen geheiligd had, noodigde hij hen uit tot
6 het offer. Toen zij binnenkwamen en hij Eli'áb aanzag, dacht hij: Dit
is wel degene, dien de Heere zalven wil.
Doch de Heere zeide tot Samuël: Let niet op zijn uiterlijk noch op zijn
7
hooge gestalte, want ik acht hem niet geschikt. Het komt namelijk niet
aan op wat de mensch ziet. De mensch toch ziet den buitenkant, maar
de Heere ziet het hart.
8 Toen riep Jigaj Abinádáb en stelde hem aan Samuël voor. Deze dacht:
9 Ook dezen heeft de Heere niet uitverkoren. Daarna stelde Jigaj Sammà
'10' voor; hij dacht: Ook dezen heeft de Heere niet uitverkoren. Zoo stelde
Jigaj zijn zeven zonen aan Samuël voor. En Samuël dacht: De Heere
heeft geen van dezen uitverkoren.
11 Hierop zeide Samuël tot Jigaj: Zijn dit al de jongelieden?
Deze antwoordde: De jongste ontbreekt nog; die weidt de schapen.
Toen zeide Samuël tot Jigaj: Laat hem halen, want wij kunnen den
ommegang niet houden, voordat hij hier is.
'12' Daarop liet hij hem halen. Hij nu was frisch van kleur en had fraaie
oogen en een flink voorkomen.
De Heere zeide: Sta op, zalf hem, want deze is het.
Toen nam Samuël den oliehoorn en zalfde hem temidden van zijn
13
verwanten. En de geest des Heeren maakte zich van David meester en
week niet van hem.
Daarna keerde Samuël terug naar Hárámá.
14
David bij Saul, vs. 14-23. — De geest des Heeren was van Saul gels weken en een booze geest dreef hem van den Heere weg. Eens zeiden
16 Sauls dienaren tot hem: Zie, een booze geest Gods kwelt u; I dat uw
dienaren, die voor uw aangezicht staan, iets mogen zeggen, o heer! Men
zoeke een bekwaam man, die op de citer spelen kan. Als dan een booze
geest Gods over u komt, moet hij met zijn hand in het speeltuig grijpen
en zult gij beter worden.
Saul beval zijn dienaren: Ziet voor mij uit naar iemand, die goed speelt
17
en brengt hem tot mij.
18 Toen antwoordde een van de ondergeschikten: Ik herinner mij een
zoon van Jigaj den Betlehemiet gezien te hebben; die is bedreven in het
spelen. Hij is een dapper man, een echt soldaat, welbespraakt, flink van
gestalte; ook is de Heere met hem.
Daarop zond Saul boden naar Jigaj met het bevel: Stuur mij uw zoon
19
David, die bij de schapen is.
Toen nam Jigaj 'een groote hoeveelheid' brood, een lederen zak wijn
20
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en een geitenbokje, en gaf dit aan zijn zoon David voor Saul mede. David
kwam bij Saul en werd zijn dienaar. En deze hield zooveel van hem, dat
22 hij zijn wapendrager werd. Daarom liet Saul aan Jisaj zeggen: Laat
23 David mijn dienaar blijven, want hij heeft mijn gunst verworven. En
telkens als een geest Gods over Saul kwam, greep David de citer en
speelde erop; dan gevoelde Saul zich verlicht, hij werd beter en de booze
geest week van hem.
17 1 David en Goljat; David bij Saul en f ónatan, 17 : 1-18 : 5. — De
Filistijnen verzamelden hun troepen ten strijde en zij trokken zich
samen te Sókó, dat tot Juda behoort. Hun legerplaats sloegen zij op
2 tusschen Sókó en `Azëgá, te Èfès-dammim. Saul en de Israëlieten verzamelden zich ook en sloegen hun legerplaats op in het Terebinthendal;
3 zij stelden de slagorde op tegenover de Filistijnen. De Filistijnen hadden
hun stellingen ingenomen aan de eene zijde op het gebergte en Israël
aan de andere zijde, zoodat zij het dal tusschen zich hadden.
4
Daar trad 'een kampvechter' uit de legers der Filistijnen naar voren.
5 Hij heette Golját, uit Gat. Hij was zes ellen en een span lang en had een
bronzen helm op zijn hoofd. Hij was met een schubbenpantser bekleed;
6 het pantser woog aan brons vijfduizend sikkels. Aan zijn beenen had hij
bronzen scheenplaten en op zijn schouder droeg hij een bronzen strijdknots.
7 De schacht van zijn lans was zoo dik als een weversboom en de spits van
zijn lans woog aan ijzer zeshonderd sikkelen. Zijn schilddrager ging
voor hem uit.
8 Zoo stond hij daar en riep de slagorden van Israël toe: Waarom zijt
gij eigenlijk uitgetrokken om u ten strijde op te stellen? Ik ben de Filistijn,
maar gij zijt slaven van Saul! Wijst iemand aan, die zich met mij meten
9 durft. Indien hij in den strijd tegen mij opgewassen blijkt te zijn en mij
verslaat, zullen wij uw knechten zijn; indien ik hem echter overwin en
10 versla, zult gij onze knechten en ons onderworpen zijn. De Filistijn
besloot: Zoo heb ik op dezen dag de slagorden van Israël uitgetart. Zendt
mij iemand, opdat wij het samen uitvechten!
11 Toen Saul en geheel Israël deze rede van den Filistijn hoorden, verschrikten ze en werden zeer bevreesd.
'12' David nu was de zoon van een Efratiet uit Betlehem in Juda, Jisaj
geheeten. Deze had acht zonen. Hijzelf was tijdens de regeering van
'13' Saul reeds een oud man onder de burgers. De oudste drie zonen van
Jisaj hadden zich in den strijd achter Saul geschaard. Zijn drie zonen,
die soldaat geworden waren, heetten Eli'áb — de oudste —, Abinádáb
14 - de tweede —, en Sammá — de derde. I David was de jongste.
15
De 'oudste drie hadden zich dus achter Saul geschaard. I David ging telkens van Saul terug om de schapen van zijn vader te Betlehem te weiden.
16
De Filistijn nu trad eiken morgen en eiken avond naar voren en stelde
zich op, veertig dagen lang.
21
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Jisaj beval zijn zoon David: Neem toch voor uw broeders een efa van
dit geroost koren en deze tien brooden, en breng ze ijlings naar de leger18 plaats, naar uw broeders. En deze tien weeke melkkazen moet gij aan den
overste over duizend brengen. Stel u ervan op de hoogte hoe het met
uw broeders gaat en neem van hen een bewijs, dat gij bij hen waart.
19 Saul staat met hen en met alle Israëlieten in het Terebinthendal tegen
de Filistijnen in het veld.
In den vroegen ochtend liet David de schapen achter bij een bewaker,
20
nam zijn vracht op en ging heen overeenkomstig het bevel van Jisaj.
Toen hij bij de ronde legerplaats aankwam, trok juist het leger in slag21 orde uit en hief een krijgsgeschreeuw aan. De Israëlieten en de Filistijnen
stelden zich in slagorde tegenover elkaar op.
Toen liet David alles wat hij bij zich had onder de hoede van den be22
waker der bagage en spoedde zich naar de slagorde, waar hij na aankomst
23 aan zijn broeders vroeg hoe zij het maakten. Juist was hij met hen in
gesprek, toen daar de kampvechter zich vertoonde, namelijk Golját, de
Filistijn uit Gat, die behoorde bij de slagorden der Filistijnen. Hij begon
17

24

te spreken als boven gezegd en David hoorde dit. Nauwelijks zagen alle
Israëlieten dezen man, of zij vluchtten voor zijn aangezicht in groote
vrees.

Een Israëliet zeide: Hebt gijlieden wel dien man gezien, die zich daar
vertoont? Om Israël uit te tarten is hij naar voren gekomen. Dengene,
die hem verslaat, zal de koning bovenmate rijk maken; ook zal hij hem
zijn dochter tot vrouw geven en aan zijn familie zal hij vrijdom van belasting in Israël toekennen.
Toen zeide David tot de omstanders: Zal men zóó dengene behandelen,
26
die den Filistijn daar verslaat en zoo den smaad van Israël afwentelt? Wie
is toch die onbesneden Filistijn, dat hij de slagorden van den levenden
God uittart?
De manschappen antwoordden hem als boven gezegd: ZOO en zóó
27
zal men dengene behandelen, die hem verslaat.
Toen echter Eli'áb, zijn oudste broeder, beluisterde wat David met
28
de mannen besprak, werd hij toornig op hem en zeide: Waarom zijt gij
eigenlijk gekomen? En onder wiens hoede hebt gij de weinige schapen
daarginds in de woestijn gelaten? Ik ken uw vermetelheid wel en de
boosheid uws harten: om den strijd eens te zien, zijt gij gekomen!
David zeide: Wat heb ik hierin misdaan? Is dit iets van eenige
29
beteekenis?
Daarop wendde hij zich van hem af naar een ander en vroeg inlichtingen
30
over dezelfde zaak. De manschappen gaven hem hetzelfde bescheid als
den eersten keer.
De woorden, die David gesproken had, werden opgemerkt en aan Saul
31
overgebracht. Deze liet hem tot zich komen.
25
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David zeide tot Saul: Niemand worde om zijnentwil moedeloos; uw
knecht zal heengaan en met dezen Filistijn vechten.
33
Maar Saul antwoordde David: Het zal u niet mogelijk zijn op dezen
Filistijn los te gaan om met hem te vechten, want gij zijt een knaap en
hij is van zijn jeugd af een krijgsman.
34
David zeide echter tot Saul: Uw knecht hoedde de schapen voor zijn
vader. Kwam er een leeuw of een beer, die een schaap uit de kudde weg35 sleepte, I dan liep ik hem na, sloeg hem dood en rukte het uit zijn muil.
Als 'hij zich tegen mij keerde', greep ik hem bij zijn manen, sloeg er
36 op los en doodde hem. Zoowel leeuwen als beren heeft uw dienaar verslagen. En deze onbesneden Filistijn zal weldra het lot van één dezer
deelen, omdat hij de slagorden van den levenden God uitgetart heeft.
37 Verder zeide David: De Heere, die mij gered heeft uit de klauwen van
leeuw en beer, zal mij ook redden uit de hand van dien Filistijn.
Saul zeide tot David: Ga en de Heere zij met u.
38
Saul liet David zijn kleederen aantrekken en een bronzen helm op
39 zijn hoofd zetten. [Hij liet hem een pantser aantrekken.] I En hij gordde
David zijn zwaard aan over zijn kleederen. Maar deze 'was niet in staat'
te gaan, want hij had het nooit geprobeerd. Daarom zeide David tot Saul:
Het is mij niet mogelijk zoo te loopen, want ik heb het nooit geprobeerd.
40
Toen trok David alles uit, nam zijn stok in de hand, zocht zich vijf
gladde steenen uit de beekbedding en legde ze in de herderstasch, die hij
bij zich had — namelijk in de tasch voor de slingersteenen. Met zijn
slinger in de hand ging hij op den Filistijn af.
41
De Filistijn kwam al dichter en dichter bij David, terwijl de schild42 drager voor hem uit ging. Toen de Filistijn David gewaar werd en hem
opnam, verachtte hij hem, want hij was een knaap [,'frisch van kleur
43 en van een' schoone gestalte]. Ben ik misschien een hond, zoo zeide de
Filistijn tot David, dat gij met stokken op mij afkomt? En de Filistijn
vervloekte David bij zijn goden.
44 Voorts zeide de Filistijn tot David: Kom maar eens bij mij, dan zal ik
uw vleesch aan de vogelen des hemels en aan het gedierte des velds
geven.
45
Maar David zeide tot den Filistijn: Gij treedt mij tegemoet met zwaard
en lans en strijdknots, maar ik treed u tegemoet in den naam van den
Heere der Legerscharen, den God der slagorden van Israël, die gij uit46 getart hebt. Heden zal de Heere u in mijn hand overleveren; ik zal u
verslaan; ik zal u het hoofd afhouwen; ik zal nog heden het doode lichaam
in de legerplaats der Filistijnen aan de vogelen des hemels en aan het
gedierte des velds geven -- opdat de gansche aarde versta, dat er bij Israël
47 werkelijk een God is, en opdat deze gansche menschenmenigte versta,
dat de Heere niet verlost door zwaard of lans. Want de Heere heeft
zelf de beslissing in den krijg en hij zal ulieden in onze hand geven.
32
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'Toen' de Filistijn zich daarna 'opmaakte' en David tegemoettrad,
liep deze haastig op de slagorde af den Filistijn tegemoet, stak zijn hand
in de tasch, nam er een steen uit, slingerde dien weg en trof den Filistijn
in zijn voorhoofd, zoodat de steen in zijn voorhoofd drong en hij voorover
ter aarde stortte.
5o David overmeesterde den Filistijn met een slinger en een steen; hij
versloeg den Filistijn en doodde hem, zonder dat David over een zwaard
beschikte.
51 Daarna snelde David toe en ging op den Filistijn staan. Hij greep
diens zwaard, trok het uit de scheede en doodde hem. Daarna hieuw hij
hem het hoofd ermee af.
Toen de Filistijnen zagen dat hun held dood was, sloegen ze op de
vlucht.
52
Nu maakten de Israëlieten en de Judeërs zich op en onder krijgsgeschreeuw zetten ze de Filistijnen na tot bij 'Gat' en tot aan de poorten
van `Egrón. Verslagen Filistijnen lagen op den weg van Sa arajim,
53 tot aan Gat en tot aan `Egrón toe. Daarna keerden de Israëlieten terug
van de scherpe vervolging der Filistijnen en plunderden hun leger54 plaats. David nam het hoofd van den Filistijn en bracht het naar (het
gebied van) Jerusalem, maar diens wapenen legde hij in zijn tent.
Toen Saul David had zien uittrekken den Filistijn tegemoet, had hij
55
tot den krijgsoverste Abnér gezegd: Wiens zoon is eigenlijk deze jongeling,
Abner? Abner had geantwoord: Zoo waar gij leeft, o koning, ik weet het
56 niet. Daarop had de koning bevolen: Ga zelf eens vragen, wiens zoon
deze jongeman is.
Toen nu David terugkeerde van de overwinning op den Filistijn, nam
57
Abnér hem mee en bracht hem voor Saul, terwijl hij het hoofd van den
Filistijn in zijn hand had.
Saul vroeg hem: Wiens zoon zijt gij, o jongeling?
58
David antwoordde: De zoon van uw dienaar Jisaj den Betlehemiet.
18 1 Zoodra hij zijn gesprek met Saul beëindigd had, gevoelde Jehónátán
zich innig met David verbonden; Jehónátán hield evenveel van hem als
van zichzelf.
Saul nam hem te dien dage mee en liet hem niet weer naar zijn familie
2
3 terugkeeren. En Jehónátán sloot een verbond met David, omdat hij
4 evenveel van hem hield als van zichzelf. Jehónátán trok den mantel dien
hij droeg, uit en gaf dien aan David; ook zijn kleederen, alsmede zijn
zwaard, zijn boog en zijn gordel.
5 David nu 'trok geregeld uit'; waar Saul hem maar heen zond, was hij
voorspoedig, zoodat Saul hem aan het hoofd der krijgslieden plaatste.
Hij werd bemind bij alle soldaten en ook bij de knechten van Saul.
48
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B. Hoofdstuk 18:6-20:43: Sauls argwaan
en haat tegen David.

Saul ijverzuchtig, vs. 6-16. — Eens, toen zij thuiskwamen [en David
terugkeerde van het verslaan van den Filistijn], trokken de vrouwen
uit alle steden van Israël zingend en dansend koning Saul tegemoet
7 met vroolijke tamboerijnen en triangels; en de dansende vrouwen hieven
een beurtzang aan en zeiden:
Saul heeft zijn duizenden verslagen,
David zijn tienduizenden.
8 Saul werd zeer toornig; die woorden mishaagden hem en hij dacht:
Aan David kennen zij de tienduizenden toe, aan mij slechts de duizenden;
zeker zal het koningschap ook nog wel voor hem moeten zijn!
9
Van dien dag af en later zag Saul David met wantrouwen aan.
10 Reeds den volgenden dag maakte 'de' booze geest Gods zich meester
van Saul, zoodat hij zich in het paleis als een razende gedroeg, terwijl
David als naar gewoonte op de citer tokkelde. Daar Saul de lans in zijn
11 hand had, I 'hief hij deze op' en dacht: Ik zou David wel aan den wand
kunnen spietsen. Maar David ontweek hem tweemaal.
12
Daar Saul David begon te vreezen — want de Heere was met hem,
13 terwijl hij van Saul geweken was —, verwijderde hij hem uit zijn omgeving; hij stelde hem aan 'tot' overste over duizend, zoodat hij aan
14 de spits van de manschappen uit- en introk. David was voorspoedig bij
al zijn ondernemingen, want de Heere was met hem.
15 Toen Saul bemerkte hoezeer David voorspoed had, werd hij beducht
16 voor hem; maar geheel Israël en Juda gaven er de voorkeur aan dat
David aan hun spits uit- en introk.
17
David, Merab, Mikal, vs. 17-30. — Eens zeide Saul tot David: Hier
is mijn oudste dochter Mérab; haar zou ik u wel tot vrouw kunnen geven,
mits gij mij bewijst dat ge een dapper man zijt en de oorlogen des Heeren
kunt voeren. Daarbij dacht Saul namelijk: Het is beter dat de Filistijnen
zich aan hem vergrijpen dan dat ik het doe.
18 David antwoordde Saul: Wat beteeken ik en welke beteekenis heeft
'mijn stam' [(of) mijns vaders geslacht] in Israël, dat ik een schoonzoon
des konings zou worden?
19
Inderdaad werd Mérab, de dochter van Saul, 'in plaats van' aan David
aan `Adri'ël den Mechólátiet uitgehuwelijkt.
20
Mikal, Sauls dochter, vatte liefde voor David op. Men deelde dit aan
21 Saul mede. Daar deze zaak hem wel aanstond, dacht Saul: Ik wil haar
aan hem geven, maar zij zal voor hem tot een valstrik worden en de
hand der Filistijnen moet hem daardoor treffen. Saul zeide 'tweemaal'
tot David: Nu kunt ge mijn schoonzoon worden.
22
Tevens gaf Saul dit bevel aan zijn knechten: Zegt zoo terloops aan
6
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David: zie, de koning is u zeer genegen en al zijn knechten houden veel
van u; tracht dan nu des konings schoonzoon te worden!
23
Dit alles zeiden de knechten van Saul vertrouwelijk aan David, maar
deze zeide: Lijkt het u zoo gemakkelijk des konings schoonzoon te worden?
Ik ben maar een arm en gering man!
24
Toen Sauls knechten alles wat David gezegd had, aan Saul mede25 deelden, I beval deze: Aldus moet gij David inlichten: de koning begeert in het geheel geen ander geschenk dan honderd voorhuiden van
Filistijnen, als wraakneming op de vijanden des konings. Saul 'rekende
erop', dat hij (op deze wijze) David in de handen der Filistijnen zou
kunnen spelen.
26
Toen zijn knechten dit alles aan David overbrachten, leek het David
wel goed dat hij des konings schoonzoon zou worden. [Maar de tijd
was nog niet aangebroken.]
27
Toen maakte David zich op; hij ging met zijn mannen heen en versloeg onder de Filistijnen [twee]honderd man. David bracht hun voorhuiden mede en 'gaf het volle getal' aan den koning, ten einde des konings
schoonzoon te kunnen worden. Daarop gaf Saul hem zijn dochter Mikal
tot vrouw.
28
Saul kwam tot het duidelijk inzicht dat de Heere met David was. En
29 terwijl Sauls dochter Mikal hem liefhad, begon Saul David nog meer
te vreezen.
Zoo was Saul onafgebroken Davids vijand.
30
Toen de vorsten der Filistijnen uitrukten, had David, telkenmale als
zij uitrukten, meer voorspoed dan alle knechten van Saul, zoodat zijn
naam zeer beroemd werd.
t 9 1 David en jönätän, vs. 1-7. - Saul sprak met zijn zoon Jonätän en
met al zijn knechten over het plan om David te dooden. Maar Jehonätän,
2 de zoon van Saul, was David zeer genegen, ! zoodat hij het aan David
overbracht en zeide: Mijn vader Saul heeft het plan om u te dooden; wees
dus op uw hoede nog dezen morgen en houd u verscholen in een geheime
3 schuilplaats. I Ik zal weggaan en op het veld vlak bij mijn vader gaan staan.
['Blijf' gij waar gij (dan) zijt.] Dan zal ik met mijn vader over u spreken
en den toestand verkennen; daarna zal ik u van een en ander op de hoogte
stellen.
4
jehönätän sprak met zijn vader in het belang van David en zeide
tot hem: De koning moge toch zijn knecht David niet onrechtvaardig
behandelen, want hij heeft tegen u immers ook niet ongepast gehandeld;
5 integendeel, zijn handelwijze strekt u tot groot voordeel: I hij heeft zijn
leven op het spel gezet, toen hij den Filistijn versloeg en de Heere een
groote zege voor geheel Israël behaald heeft. Gij waart er zelf bij en hebt
u erover verheugd. Waarom zoudt gij u aan onschuldig bloed bezondigen
door David zonder geldige reden te dooden?
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Saul luisterde naar de woorden van Jehónatán en hij zwoer: Zoo waar
de Heere leeft, hij zal niet gedood worden. Toen ontbood Jehónátan
David en deelde hem dit geheele onderhoud mede. Jehónátán bracht
David bij Saul en hij was in zijn dienst gelijk vroeger.
8 David vlucht voor Saul, vs. 8-24. -- De oorlog duurde voort. David
trok uit en streed tegen de Filistijnen; hij bracht hun een groote neerlaag toe, zoodat zij voor zijn aangezicht vluchtten.
9
De booze geest des Heeren kwam over Saul, toen hij in zijn huis zat
'10' met de lans in de hand, terwijl David speelde. Saul deed een poging
David met de lans aan den wand te spietsen, maar deze ontweek Saul,
zoodat hij met de lans (slechts) den wand trof. Door de vlucht stelde
David zich in veiligheid.
11 'In denzelfden nacht' zond Saul boden naar het huis van David om
het te bewaken, ten einde hem den volgenden morgen te dooden. Dit deelde
Mikal, de vrouw van David, hem mede, zeggende: Indien gij u dezen nacht
niet in veiligheid stelt, zult gij morgen dood zijn.
12
Toen liet Mikal David door het venster naar beneden. David ontsnapte
13 en stelde zich in veiligheid. Ondertusschen nam Mikal den huisgod en
legde dien in het bed. De 'deken' van geitenhaar legde ze aan het hoofd14 einde en spreidde er een doek over uit. Toen nu Saul boden zond om
David gevangen te nemen, zeide zij: Hij is ziek.
6

7

15

Daarna zond Saul boden om zich van Davids toestand op de hoogte te
stellen, terwijl hij beval: Brengt hem op het bed tot mij, dan wil ik hem
dooden.

De boden kwamen binnen, en zie, daar lag de huisgod op het bed met
de deken van geitenhaar aan het hoofdeinde. Toen zeide Saul tot Mikal:
Waarom hebt gij mij zoo misleid, dat gij mijn vijand liet ontsnappen,
zoodat hij zich in veiligheid kon stellen?
Mikal antwoorde Saul: Hij zeide zelf tot mij: laat mij gaan, anders dood ik u.
18 Zoo heeft David zich door de vlucht in veiligheid gesteld. Hij kwam
bij Samuël te Hárámá en vertelde hem uitvoerig hoe Saul hem behandeld
had. Daarop ging hij met Samuël weg en zij namen hun intrek in Nájót.
19
Dit werd aan Saul medegedeeld: Zie, David is in Nájót in het gebied
20 van Hárámá. Saul zond boden uit om David gevangen te nemen. Toen
16

17

dezen de oudsten onder de profeten 'zagen', die door den geest aangegrepen waren, met Samuël als voorganger aan de spits, kwam de geest
Gods over de boden van Saul, zoodat zij zich ook als profeten gedroegen.
21

22

Dit werd aan Saul bericht, die daarna andere boden uitzond; maar
ook dezen begonnen zich als profeten te gedragen.
Nogmaals zond Saul boden, een derde groep, en ook dezen gedroegen
zich als profeten.
Toen ging hij zelf naar Hárámá. Bij den grooten 'waterput' te Sëkoe
gekomen vroeg hij: Waar zijn Samuël en David?
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Het antwoord luidde: Te Nájót in het gebied van Hárámá.
Hij ging naar Nájót in het gebied van Hárámá. Ook over hem kwam de
geest Gods en al voortgaande gedroeg hij zich als een profeet, totdat hij
24 te Nájót in het gebied van Hárámá kwam. Hij trok zelfs zijn kleederen
uit. Zelfs in de tegenwoordigheid van Samuël gedroeg hij zich als een
profeet. Hij lag dien geheelen dag en den geheelen nacht naakt op den
grond.
Daarom zegt men: Is Saul ook onder de profeten?
20 1 Verbond tusschen David en fehanatan, vs. 1-43. — David vluchtte
uit Nàjót in het gebied van Hárámá; hij kwam bij Jehónatán en zeide:
Wat heb ik misdaan? Het lijkt wel alsof ik een grove zonde tegenover
uw vader begaan heb. Hij staat mij immers naar het leven!
2
Hij antwoordde hem: Denk zoo niet, gij zult niet sterven! Zie, mijn
vader zou niets doen, van welken aard ook, zonder het mij (eerst) in
vertrouwen mede te deelen. Waarom zou hij dan juist deze zaak voor
mij verborgen houden? Dat kan onmogelijk het geval zijn.
3
Maar David verzekerde het nog eens en zeide: Uw vader weet heel
goed dat gij mij genegen zijt; daarom denkt hij: Jehónátan moet dit
niet weten, anders wordt hij er bedroefd om. Nochtans, zoo waar de
Heere leeft en zoo waar gij leeft — er is slechts ééne schrede tusschen
mij en den dood.
4
Jehónátan antwoordde David: Wat gij na rijp beraad zult zeggen,
zal ik u doen.
5
Daarop zeide David tot Jehónátan: Zie, morgen is het nieuwe maan
en dan moet ik beslist met den koning aanzitten om te eten. Geef mij
verlof om weg te gaan; dan zal ik mij in het veld verbergen tot over() morgenavond. Als uw vader mij dan mist, hetgeen wel het geval zal
zijn, zoudt gij moeten zeggen: David heeft mij dringend verzocht om
zich naar zijn stad Betlehem te spoeden, omdat daar door zijn geheele
7 geslacht het regelmatige offer gebracht wordt. Als hij dan zegt: het is
goed — des te beter voor uw dienaar. Ontsteekt hij echter in heftigen
toom, 'zoodat gij weet' dat het kwaad van zijn kant onvermijdelijk
8 is — bewijs dan een gunst aan uw knecht: sluit dan voor den Heere
een verbond met uw knecht. Mocht ik werkelijk schuld hebben, zoo
moogt ge mij persoonlijk dooden. Maar naar uw vader moet ge mij
vooral niet brengen!
Jehónatán zeide: Spreek zoo niet! Zoodra ik zeker weet dat mijn
9
vader vast besloten heeft u kwaad te doen, zal ik het u 'zeker mededeelen'.
10 David vroeg Jehónatán: Wie zal het mij mededeelen, 'indien' uw
vader u een barsch antwoord geeft?
11 Jehónátan antwoordde David: Kom, laat ons naar buiten gaan, het
veld in.
Toen zij getweeën naar het veld gingen, I zeide Jehónátan tot David:
12
'23'
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Bij den Heere, den God Israëls, ik zal morgen of overmorgen omstreeks
dezen tijd mijn vader uitvragen, en als de zaak dan gunstig voor David
13 staat, zal ik 'zeker' een vertrouwelijke boodschap aan u zenden; I zóó
moge de Heere Jehónátán doen en nog erger! Als mijn vader echter
'van plan is' u kwaad te doen, zal ik het u vertrouwelijk mededeelen
en u verlof geven ongedeerd weg te gaan. En de Heere moge met u
'14' zijn zooals hij met mijn vader geweest is. 'Als' ik nog leef, bewijs mij
15 'dan' de barmhartigheid des Heeren. En 'als' ik sterf, ! wil dan nooit
uw barmhartigheid aan mijn huis onthouden, ook dan niet, als de
Heere de vijanden van David man voor man van den aardbodem uit16 roeit. 'Moge de naam des Heeren niet uit de omgeving van het huis van
David uitgeroeid worden!' De Heere moge veeleer wraak eischen van
de vijanden van David!
17
Jehónátán liet David nogmaals bij zijn liefde voor hem zweren; want
hij had hem lief als zichzelf.
18 Voorts zeide Jehónátán tot hem: Morgen is het nieuwe maan. Dan
19 zal uw afwezigheid opvallen, als uw plaats aan tafel ledig is. Overmorgen
'zal uw afwezigheid' zeer beslist 'opvallen' 'Ik kom dan' op den werkdag naar de plaats, waar gij u verborgen hebt en ga gij (daar) zitten
20 'in de schaduw van den steen, die daar is'. Dan zal ik drie van deze
21 pijlen zijwaarts schieten, alsof ik op een doel mikte. Daarna zal ik den
jongen uitzenden (met de woorden): ga de pijlen zoeken. Als ik uitdrukkelijk den jongen toeroep: let wel, de pijlen liggen aan dezen kant
van u -- laat de zaak u dan duidelijk zijn en 'kom nader', want zij
staat gunstig voor u; dan beteekent de zaak niets, zoo waar de Heere

leeft. Als ik echter tot den slaaf zeg: let wel, de pijlen liggen verder van
u af, den anderen kant uit — ga dan heen, want de Heere zendt u weg.
23 Maar wat betreft de afspraak, die gij en ik gemaakt hebben, (daarvan)
is de Heere voorwaar (getuige) tusschen u en mij tot in eeuwigheid.
24
Daarna verborg David zich in het veld.
25
Het werd nieuwe maan en de koning zat aan den disch om te eten.
Toen de koning op zijn gewone plaats zat, op de plaats bij den wand,
'ging' Jehónátán 'tegenover hem zitten', en Abnèr naast Saul, maar
26 de plaats van David bleef ledig. Saul zeide dien dag er niets van, want
hij dacht: Er is iets met hem gebeurd. Hij zal niet rein zijn; hij zal 'zich'
wel niet 'gereinigd hebben'.
27
Maar toen op den dag na de nieuwe maan — op den tweeden dag —
Davids plaats ledig bleef, zeide Saul tot zijn zoon Jehónátán: Waarom
is de zoon van Jisaj noch gisteren noch heden aan tafel verschenen?
28
Jehónátán antwoordde Saul: David heeft mij dringend verlof ge29 vraagd om naar Betlehem te mogen gaan. Hij zeide: laat mij toch gaan,
want wij hebben een offer van ons geslacht in de stad; ik handel op
bevel van mijn broeder. Indien gij mij welgezind zijt, houd mij dan voor
22
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verontschuldigd, dat ik mijn verwanten bezoek. Dit is de reden waarom
hij niet aan des konings tafel verschenen is.
30
Toen werd Saul toornig op Jehónátán en zeide tot hem: 0 gij zoon
van een ontuchtige, ik heb wel gemerkt dat gij tot uw eigen schande
en tot schande van de schaamte uwer moeder de zijde van den zoon
31 van Jisaj gekozen hebt! Weet wel dat zoolang de zoon van Jisaj op
den aardbodem leeft, noch gij noch uw koningschap bestand zullen
hebben. Laat hem derhalve nu tot mij brengen, want hij is een kind
des doods.
32
Maar Jehónátán antwoordde zijn vader Saul en zeide tot hem: Waarom
zou hij gedood worden? Wat heeft hij misdaan?
33
Toen Saul de lans tegen hem ophief om hem te treffen, bemerkte
34 Jehónátán dat zijn vader 'vast besloten had' David te dooden; daarom
stond Jehónátán gloeiend van toorn van tafel op. Hij at niets op den
tweeden dag van de nieuwe maan, want om Davids wille deed het hem
leed, dat zijn vader hem schandelijk bejegend had.
35
In den ochtend nu ging Jehónátán naar het veld, volgens de afspraak
36 met David; hij had een kleinen jongen bij zich. Hij zeide tot zijn jongen:
Loop heen en zoek de pijlen, die ik afschiet. Nauwelijks was de jongen
37 weggeloopen, of hij schoot een pijl af over hem heen. Toen de jongen
aangekomen was op de plek, waarheen Jehónátán den pijl afgeschoten
had, riep Jehónátán den jongen na: De pijl ligt immers verder van u weg!
38
Nog eens riep Jehónátán den jongen na: Snel, maak haast, treuzel niet!
Zoo raapte de jongen van Jehónátán den pijl op en 'bracht' dien tot
39 zijn heer, I terwijl de jongen in het geheel niets begreep — slechts Jehónátán en David wisten waarom het ging.
40
Daarna gaf Jehónátán zijn wapenen aan den jongen die hem vergezelde, en beval hem: Ga heen, breng dit naar de stad.
41
Terwijl de jongen naar huis ging, stond David op, trad uit 'de schaduw
van den steen', viel op zijn aangezicht ter aarde en boog zich driemaal
neer. Zij kusten elkander en weenden met elkander, 'zeer langen tijd'.
'42' Jehónátán zeide tot David: Ga in vrede. Wat datgene betreft, dat wij
beiden in den naam des Heeren bezworen hebben, de Heere is (daarvan)
voor eeuwig getuige tusschen u en mij en tusschen uw en mijn nakomelingschap !
Daarna stond 'David' op en ging heen, terwijl Jehónátán naar de
43
stad ging.
C. Hoofdstuk 21:1-28:2: Davids zwervend leven.
21 1

David te NOb, vs. 1-9. — David kwam te Nób bij den priester Achimèlèk. Achimèlèk kwam David eerbiedig en ontsteld tegemoet en zeide
tot hem: Waarom zijt gij alleen en van niemand vergezeld?
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2 David antwoordde den priester Achimèlèk: De koning heeft mij iets
opgedragen en mij bevolen: niemand mag ook maar het geringste weten
van de zaak, waarvoor ik u met een opdracht uitzend. Daarom heb ik
3 de soldaten naar een bepaalde plaats 'ontboden'. Maar wat hebt ge nu
ter beschikking? 'Als er brood is', geef me dat — of wat er anders is.
'4' De priester gaf David ten antwoord: Ik heb geen gewoon brood. Maar
er is wel heilig brood — als tenminste de soldaten zich van de vrouwen
onthouden hebben.
5
David gaf den priester ten antwoord: 'Ik verzeker u': de vrouwen
waren ons in den laatsten tijd verboden. Toen ik wegging, was het
lichaam der soldaten rein, ofschoon het een gewone tocht is. Hoeveel
te meer zal 'men' nu rein van lichaam zijn!
6
Toen gaf de priester hem het heilige (brood), omdat daar geen ander
brood was dan de toonbrooden, die men voor het aangezicht des Heeren
wegneemt om deze op den dag dat men ze wegneemt, te vervangen door
versch brood.
7
Nu was daar op dien dag één van de knechten van Saul, die voor het
aangezicht des Heeren opgesloten was; hij heette Dó'ëg de Edomiet,
de dapperste onder de 'herders' van Saul.
'8' David vroeg Achimèlèk: Hebt ge hier misschien een lans of een zwaard
bij de hand? Want ik heb noch mijn zwaard noch mijn wapenen kunnen
medenemen, omdat er haast was bij de opdracht des konings.

De priester antwoordde: Het zwaard van den Filistijn Goljat, dien
gij verslagen hebt in het Terebinthendal, is hier wel; ingewikkeld in een
doek ligt het achter het Gewaad. Als gij het hebben wilt, neem het;
een ander is hier niet.
David zeide: Zijns gelijke bestaat niet; geef mij dat.
10 David te Gat, vs. 10-15. — Te dien dage maakte David zich op en
vluchtte voor Saul. Hij kwam bij Akis, den koning van Gat.
11 De knechten van Aki§ zeiden tot dezen : Dit is immers David, 'die onze
landgenooten gedood heeft'. Te zijner eere zongen zij immers in reidansen:
Saul heeft zijn duizenden verslagen,
David zijn tienduizenden.
12
David merkte deze woorden goed op en was zeer bevreesd voor Aki
13 den koning van Gat. Daarom 'gedroeg' hij zich in hun tegenwoordigheid
als een waanzinnige en stelde zich bij hen aan als een razende; hij bekrabbelde de deurvleugels van de poort en liet zijn speeksel in zijn baard
14 loopen, zoodat Akis tot zijn knechten zeide: Zie, nu kunt ge naar een
15 krankzinnige kijken ! Waarom hebt gij hem bij mij gebracht? Heb ik
misschien gebrek aan waanzinnigen, dat •gij mij dezen gebracht hebt om
bij mij te razen? Past zoo iemand in mijn paleis?
22 1 David in Adoellám, vs. 1-5. — David ging vandaar weg en stelde zich
in veiligheid in de spelonk van `Adoellám. Toen zijn wapenbroeders
9
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en zijn geheele familie dit hoorden, kwamen ze daar bij hem. Ook
verzamelden zich eigener beweging bij hem allerlei menschen, die het
moeilijk hadden, alsmede allerlei menschen, die een schuldeischer hadden
en allerlei menschen, die verbitterd waren; en hij werd hun hoofdman.
Ongeveer vierhonderd man sloten zich bij hem aan.
3
Vandaar trok David naar Mi~pè in Moab. Hij vroeg den koning van
Moab: Zouden mijn vader en mijn moeder bij ulieden mogen komen,
totdat ik weet wat God met mij voorheeft?
4
Toen 'bracht hij hen onder' bij den koning van Moab, en zij bleven
bij hem zoolang David in de bergvesting was.
5
Doch de profeet Gäd zeide tot David: Blijf niet in de bergvesting,
maak u op en ga naar het land Juda.
Toen maakte David zich op en begaf zich naar het woud van Chèrèt.
6
Saul straft Nöb, vs. 6-23. - Saul hoorde dit, want David en 'de'
mannen die hem begeleidden, waren opgemerkt.
Saul nu zat in Haggib'ä onder te tamarisk op de hoogte, met de lans
in de hand; al zijn knechten stonden naast hem.
7
Saul zeide tot de knechten die naast hem stonden: Luistert eens, gij
Benjaminieten! Zou ook de zoon van Jisaj u allen akkers en wijngaarden
geven? Zou hij u allen werkelijk tot hoofdmannen over duizend en tot
8 hoofdmannen over honderd aanstellen? (Gij schijnt dat te denken), want
gij hebt allen tegen mij samengespannen en niemand heeft het mij vertrouwelijk medegedeeld, toen mijn zoon zich inliet met den zoon van
Jisaj; niemand uwer is om mij bezorgd; niemand deelde mij vertrouwelijk
mede, dat mijn zoon mijn knecht tegen mij heeft opgehitst om mij
lagen te leggen zooals thans het geval is.
9
Toen nam Do'eg de Edomiet het woord - hij stond bij de knechten
van Saul - en zeide: Ik heb den zoon van Jisaj gezien, toen hij kwam te
10 Nöb bij Achîmèlèk, den zoon van Achitoeb. Deze raadpleegde den Heere
voor hem; ook verstrekte hij hem teerkost en verder gaf hij hem nog
het zwaard van den Filistijn Goljät,
11
Toen ontbood de koning den priester Achimèlèk, den zoon van Achitoeb, en zijn geheele familie, de priesterschap die te Nöb was; en zij
kwamen allen bij den koning.
12
Saul zeide: Luister eens, gij zoon van Achitoeb!
Hij zeide: Zie hier ben ik, mijn heer.
13
Saul vroeg hem: Waarom hebt gij met den zoon van Jisaj tegen mij
samengespannen door hem brood en een zwaard te geven? En dan hebt
gij God voor hem geraadpleegd, zoodat hij mij ging belagen zooals thans
het geval is!
14
Achîmèlèk antwoordde den koning: Maar wie is onder al uw knechten
zoo betrouwbaar als David, nog wel de schoonzoon des konings, deel
15 uitmakende van uw lijfwacht, geëerd in uw huis! Ben ik pas onlangs
2
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begonnen God voor hem te raadplegen? Dat is in het geheel niet waar.
De koning moge toch niet zijn dienstknecht 'en' mijn geheele familie
verdenken, want uw dienaar wist van dit alles letterlijk niets af.
Maar de koning zeide: Gij moet sterven Achimèlèk, gij en uw geheele
16
familie.
En de koning gebood de trawanten, die naast hem stonden : Treedt toe
17
en doodt (deze) priesters des Heeren, want zij hebben David ook geholpen;
en ofschoon zij geweten hebben dat hij op de vlucht was, hebben ze mij
dat niet medegedeeld.
Maar de knechten des konings weigerden hun hand uit te strekken
om de priesters des Heeren neder te stooten.
18
Toen gebood de koning Dó'èg: Treed gij toe en stoot deze priesters neer!
DI'èg de Edomiet trad naar voren en hij stiet de priesters neer; hij
doodde op dien dag vijfentachtig man, die het linnen gewaad droegen.
19
En de priesterstad NO sloeg hij met het scherp des zwaards — mannen
en vrouwen, kinderen en zuigelingen, runderen, ezels en schapen met het
scherp des zwaards.
20
Slechts één zoon van Achimèlèk den zoon van Achitoeb, Ebjátár
21 geheeten, ontkwam. Hij vluchtte en voegde zich bij David. I Toen Ebjátàr
David mededeelde dat Saul de priesters des Heeren had laten dooden,
'22' zeide David tot Ebjátár: Ik begreep op dien dag wel dat DO'ëg de Edomiet,
omdat hij daar juist was, het aan Saul vertellen zou. Ik ben de oorzaak
23 van den dood van alle leden van uw familie. Blijf maar bij mij en koester
geen vrees; want eerst zal iemand mij naar het leven moeten staan, voor
hij het u zal kunnen doen. Bij mij zijt gij geheel veilig.
23 1 David in Qe`ilá, vs. 1-13. — Eens berichtte men aan David: Zie, de
Filistijnen voeren krijg tegen Qe`Ilá en zij plunderen de dorschvloeren.
2 Toen vroeg David den Heere: Zal ik heengaan en kan ik dan de Filistijnen
daar verslaan?
De Heere antwoordde David: Ga heen, versla de Filistijnen en red
Qe`ilá!
3
Maar Davids mannen zeiden tot hem: Zie, wij zijn hier in Juda al in
vrees; moeten wij nu nog naar Qe` ilá gaan tegen de scharen van de
Filistijnen?
4
Toen raadpleegde David den Heere nog eens en de Heere antwoordde
hem: Maak u op, trek af naar Qe` ilá, want ik zal de Filistijnen in uw
hand geven.
5 Nu trok David met zijn mannen naar Qe`ilá; hij viel de Filistijnen
aan, dreef hun vee weg en bracht hun een zware neerlaag toe. Zoo
redde David de inwoners van Qe`ilá.
6
Toen Ebjátàr, de zoon van Achimèlèk, tot David gevlucht was, 'ging
hij mede naar Qe` ila en bracht het Gewaad mee'.
7
Toen Saul bericht ontving dat David in Qe`ilá gekomen was, zeide
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Saul: God heeft hem in mijn hand overgegeven, want door in een stad
te gaan met deuren en grendelen heeft hij zichzelf opgesloten.
8 Saul riep alle manschappen tot den strijd op met de bedoeling naar
Qe`ilá te trekken en David en zijn mannen den toevoer van levensmiddelen af te snijden.
Toen David bemerkte dat Saul booze plannen tegen hem koesterde,
9
10 beval hij den priester Eb j átár : Breng het Gewaad. En David zeide: 0
Heere, God van Israël, uw knecht heeft met zekerheid vernomen dat
Saul voornemens is naar Qe`ilá te komen ten einde verderf over de stad
11 te brengen om mijnentwil. [Zullen de burgers van Qe`ilá mij aan hem
uitleveren?] Zal Saul werkelijk komen, zooals uw knecht vernomen
heeft? 0 Heere, God Israëls, geef het toch aan uw knecht te kennen!
De Heere antwoordde: Hij zal komen.
12
Daarna vroeg David: Zullen de burgers van Qe` ilá mij en mijn mannen
aan Saul uitleveren?
De Heere antwoordde: Zij zullen (u) uitleveren.
Derhalve maakte David zich op met zijn mannen, ongeveer zeshonderd,
13
en zij verlieten Qe` ila. Zij zwierven op goed geluk overal rond. Toen
Saul bericht ontving dat David uit Qe`ilá ontkomen was, zag hij van zijn
tocht af.
14
David in de woestijn van Zif, vs. 14-28. — David nu hield zich op in
de woestijn, op bergtoppen. Hij hield zich op in het gebergte, in de
woestijn van Zif. Saul zocht hem wel voortdurend, maar God gaf hem
niet over in zijn hand.
15 Toen Saul uitgetrokken was om hem naar het leven te staan, 'werd'
David 'beangstigd'. Toen hij in de woestijn Zif te Hachóresá was,
16 maakte Jehónátán, de zoon van Saul, zich op en hij ging naar David
17 in Chóresá. Hij wekte hem op tot krachtig vertrouwen op God I en zeide
tot hem : Vrees niet, want mijn vader Saul zal u niet in zijn macht krijgen.
Gij zult koning over Israël worden en ik zal uw plaatsvervanger zijn.
Ook mijn vader Saul ziet dit in.
18 Hierop sloten die beiden een verbond voor het aangezicht des Heeren.
David bleef in Hachóresá, terwijl Jehónátán huiswaarts keerde.
(Eenige) Zifieten trokken echter op tot Saul naar Haggib`á en zeiden:
19
Weet gij wel dat David zich bij ons verborgen houdt op de bergtoppen in
het gebied van Hachóresá, op den heuvel Hachakilá, zuidelijk van de
20 wildernis? Indien het u, o koning, behaagt (tot ons) af te komen, doe dat;
dan is het ons een voorrecht hem aan den koning uit te leveren.
Saul antwoordde: Gezegend zijt gij door den Heere, dat gij gedachten
21
'22' ten goede over mij gekoesterd hebt. Gaat nu heen, 'houdt (hem) goed
in het oog'; stelt u er goed van op de hoogte waar hij zich bevindt en
waar hij rust neemt, want men heeft mij gezegd dat hij buitengewoon
23 voorzichtig is. Gaat nauwkeurig na, in welke schuilplaatsen hij zich daar
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verborgen kan houden. Komt daarna bij mij terug 'met betrouwbare
gegevens'. Ik zal met u meegaan. En als hij in het land is, zal ik naar hem
speuren onder alle geslachten van Juda.
Toen maakten zij zich op naar Zif, voordat Saul ging.
24
Onderwijl waren David en zijn mannen in de woestijn Má`ón, in de
25 steppe zuidelijk van de wildernis. Maar toen Saul met zijn mannen
(hem) ging zoeken, werd dit aan David medegedeeld; deze ging af naar
de Rots, 'die' in de woestijn Má'On ligt. Saul hoorde dit en achtervolgde
26 David in de woestijn Ma` in. Saul trok langs de eene en David met zijn
mannen langs de andere zijde van den berg; David spoedde zich haastig
voort om Saul te ontwijken, terwijl Saul en zijn mannen David en zijn
mannen trachtten te omsingelen, ten einde hen te grijpen.
Daar kwam opeens een bode tot Saul met de tijding: Trek snel weg,
27
28 want de Filistijnen zijn het land binnengevallen. Toen gaf Saul de vervolging van David op en trok de Filistijnen tegemoet. Daarom noemt
men die plaats de Rots der Scheiding.
24 1 David te `En-gedi, vs. 1-23. — David trok vandaar opwaarts en hield
zich op de bergtoppen van `Én-gedi op.
Zoodra Saul teruggekeerd was van zijn tocht tegen de Filistijnen,
2
3 werd hem bericht : David is nu in de woestijn van `En-gedi. Toen nam
Saul drieduizend man, uit geheel Israël uitgezocht, en hij ging David en
zijn mannen zoeken aan de oostzijde van de Rotsen der Steenbokken.
4

Daarbij bereikte hij de schaapskooien aan den weg. Daar was een
spelonk, die Saul binnenging om zijn voeten te bedekken — terwijl
David en zijn mannen achter in de spelonk zaten!

Davids mannen zeiden tot hem: Eindelijk is het oogenblik gekomen,
dat de Heere tot u zegt: zie, ik zal uw vijand in uw hand geven, opdat
gij naar believen met hem handelen kunt.
Toen stond David op en sneed heimelijk een slip af van den mantel
6 dien Saul droeg. Daarna klopte Davids hart — omdat hij Sauls slip afge7 sneden had. En hij zeide tot zijn mannen: De Heere beware mij ervoor,
dat ik zoo iets aan mijnen heer, den gezalfde des Heeren, doen zou —
dat ik mijn hand aan hem slaan zou. Want hij is de gezalfde des Heeren.
8 Zoo sprak David zijn mannen hard toe en gedoogde niet, dat zij Saul
leed deden.
9
Toen Saul echter uit de spelonk kwam en zijns weegs ging, I maakte
David zich onmiddellijk op, ging uit de spelonk en riep Saul na: Mijn
heer de koning!
Saul zag om. David wierp zich op zijn aangezicht ter aarde en
10 bewees hem eer. En David zeide tot Saul: Waarom hecht gij waarde
'11' aan wat menschen zeggen : zie, David beraamt kwaad tegen u? Heden
hebt gij het immers met uw eigen oogen gezien, dat de Heere u zooeven in de spelonk in mijn hand gaf. En hij gaf mij de gelegenheid om
5
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u te dooden. Maar ik spaarde u en dacht : ik wil de hand niet slaan aan
mijnen heer, want hij is de gezalfde des Heeren. Doch zie eens goed, de
slip van uw mantel is in mijn hand. Maar dat ik (slechts) de slip van uw
mantel afgesneden heb zonder u te dooden, moge u duidelijk bewijzen dat
ik niets kwaads of misdadigs beraam en mij niet jegens u misdragen heb.
13 Gij echter hebt het op mijn leven gemunt. I De Heere moge tusschen u en
mij oordeelen en de Heere moge mij tegenover u recht verschaffen 14 mijn hand echter zal u niet aanraken. Zooals het spreekwoord der ouden
luidt : van misdadigen gaat misdaad uit — mijn hand echter zal u niet
15 aanraken. Tegen wien is de koning van Israël uitgetrokken? Wien achterI
'16' volgt gij? Een half-doode hond, een enkele vloo! I Zoo moge dan de Heere
scheidsrechter zijn en tusschen u en mij oordeelen; hij moge mijn zaak
berechten. Hij verschaffe mij recht tegenover u!
17
Toen David al deze woorden ten einde toe tot Saul gesproken had,
zeide Saul: Is dat uw stem, mijn zoon David? En Saul begon luide te
18 weenen I en zeide tot David: Gij zijt rechtschapener dan ik, want gij
'19' hebt mij goed behandeld, terwijl ik u slecht behandeld heb; I en zooeven
hebt gij mij 'bovenmate goed behandeld' doordat ge mij niet gedood
12

20

hebt, ofschoon de Heere mij aan u overgeleverd had. Als iemand zijn
vijand aantreft, zal hij hem dan ongedeerd zijns weegs laten gaan? De
Heere moge u goeds vergelden voor de wijze waarop gij mij 'heden'

behandeld hebt. En nu zie ik wel in, dat gij zeker koning worden zult
en dat het koningschap over Israël in uw hand bestendig zal zijn. Zweer
mij daarom bij den Heere, dat gij mijn nakomelingen later niet zult
uitroeien noch mijn naam uit mijn familie zult uitdelgen.
23
David zwoer Saul dit. Daarna ging Saul naar huis, maar David en
zijn mannen klommen op naar de bergvesting.
25 1 David en Abigajil, vs. 1-44. — Toen Samuël stierf, verzamelden zich
alle Israëlieten en bedreven rouw over hem; zij begroeven hem in zijn
huis te Hárámá.
David maakte zich op en trok af naar 'de woestijn'.
2
Nu was er in Mdeón een man, die zijn bedrijf in Hakkarmèl had. Die
man was zeer rijk; hij bezat drieduizend schapen en duizend geiten. Hij
3 was juist bezig zijn schapen te scheren in Hakkarmèl. Die man heette
Nábál en zijn vrouw Abigajil. Deze vrouw had goede manieren en was
schoon van uiterlijk. Maar de man was ruw en boosaardig in zijn optreden;
hij was een Kalibbiet.
4
Toen David in de woestijn hoorde dat Nábál zijn schapen schoor, I
5 zond hij tien knechten uit met het bevel: Gaat naar Karmèl, begeeft u
'6' naar Nábál, groet hem uit mijn naam, I en zegt zóó : Gij maakt het wel
7 en uw familie maakt het wel; en al wat gij bezit is welvarend. I Nu heb
ik gehoord dat men bij u aan het scheren is. Daar nu uw herders op
ons gebied geweest zijn, zonder dat wij hen in moeilijkheden gebracht
21
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hebben of zij ook maar iets kwijtgeraakt zijn zoolang zij in Hakkarmèl
8 vertoefden — als gij navraag doet bij uw knechten, zullen zij het u bevestigen —, verzoek ik u deze knechten vriendelijk te behandelen. Wij
zijn immers op een feestdag gekomen! Geef dus iets naar uw eigen believen
aan uw knechten en aan uw zoon David.
Toen de knechten van David daar gekomen waren, spraken ze met
9
Nábàl uit Davids naam zooals deze gezegd had en wachtten den uitslag af.
10 Maar Nábál gaf Davids knechten ten antwoord: Wie is David? Wie
is de zoon van Jisaj ? Er zijn tegenwoordig vele knechten, die van hun
11 heer wegloopen en vrijbuiter worden. Zou ik dan mijn brood, mijn water
en mijn vleeschvoorraad, die ik voor mijn scheerders bereid heb, nemen
en geven aan lieden, van wie ik niet weet vanwaar zij zijn?
12
Toen maakten de knechten van David rechtsomkeert, kwamen terug
13 en berichtten dezen alles wat gebeurd was. Daarop beval David zijn
knechten : Ieder gorde zijn zwaard aan! Toen gordde iedereen zich het
zwaard aan; ook David zelf gordde zich het zwaard aan. Onder leiding
van David trokken zij op, ongeveer vierhonderd man; er bleven tweehonderd bij de bagage.
14
Ondertusschen had iemand van de knechten reeds aan Abigajil de
mededeeling gedaan : Zie, David heeft boden uitgezonden uit de woestijn
15 om onzen heer te begroeten, maar hij is tegen hen uitgevaren, I terwijl
die mannen zich zeer vriendelijk jegens ons gedragen hebben : zij hebben
ons niet in moeilijkheden gebracht en wij zijn niets kwijtgeraakt zoolang
wij in hun nabijheid heen en weer trokken; dat was in den tijd dat
16 wij op het veld waren. Een muur waren ze rondom ons zoowel bij nacht
17 als overdag, zoolang wij in hun nabijheid de schapen weidden. Weet
derhalve wel wat gij doet, want voor onzen heer en voor zijn geheele huis
is het verderf al een uitgemaakte zaak. En hij zelf is een te slecht man
dan dat er met hem te spreken zou zijn.
18 Toen nam Abigajil ijlings tweehonderd brooden, twee zakken wijn,
vijf toebereide schapen, vijf schepel geroosterd koren, honderd rozijnen19 koeken en tweehonderd klompen vijgen, pakte alles op ezels, ! en zonder
aan haar man Nábál er iets van te zeggen, beval zij de knechten: Trekt
voor mij uit, straks volg ik u op den voet.
20
Terwijl zij onbemerkt het gebergte afreed, daalden David en zijn
21 mannen onverwacht tot haar af, zoodat zij hun tegenkwam. Ondertusschen had David gedacht: Louter tevergeefs heb ik de onschendbaarheid in acht genomen van alles wat deze man in de woestijn had, zoodat
hij niet het geringste van al zijn bezittingen kwijtraakte; en nu heeft
22 hij mij kwaad voor goed vergolden. Z66 moge God [de vijanden van]
David behandelen en nog erger, indien ik van al wat hij bezit ook maar
iets mannelijks tot den morgen overig late!
23
Daar zag Abigajil David. Snel sprong zij van den ezel af, wierp zich

80 I Samuël 25 : 24.

TEKST.

'voor' David op haar aangezicht ter aarde, bewees (hem) eer, I viel aan
zijn voeten neer en zeide: Ach heer, ik heb alle schud. Laat toch uw dienstmaagd openhartig met u mogen spreken en schenk aandacht aan de zaak
25 van uw dienstmaagd! Mijn heer lette toch niet op dezen slechtaard,
op Nábál, want hij is zooals hij heet : Nábál heet hij en hij doet niets dan
dwaasheid. Maar ik, uw dienstmaagd, heb de knechten van mijn heer,
26 die gij uitgezonden hebt, niet gezien. En nu, mijn heer, zoo waar de
Heere leeft en zoo waar gij zelf leeft, dien de Heere ervoor bewaard heeft
in bloedschuld te geraken en u zelf recht te verschaffen — mogen uwe
27 vijanden en zij, die uw ondergang zoeken, als Nábál worden! En nu, dit
huldeblijk, dat uw slavin voor mijn heer heeft medegebracht, moge aan
28 de knechten gegeven worden, die mijn heer op den voet volgen. Vergeef
toch uw dienstmaagd haar eigenmachtig optreden, want de Heere zal
voor mijn heer een duurzaam huis scheppen, omdat mijn heer de oorlogen
des Heeren voert en er uw leven lang geen kwaad bij u zal worden ge29 vonden. 'Mocht een mensch opstaan' om u te vervolgen en u naar het
leven te staan, zoo moge het leven van mijn heer opgeborgen zijn in den
bundel der levenden bij den Heere uwen God, maar het leven uwer vijanden
30 moge hij wegslingeren uit de holligheid des slingers! Als dan de Heere
aan mijn heer doet geheel overeenkomstig zijn goede beloften en u
'31' aanstelt tot vorst over Israël, zoo zal u dit niet tot hinderpaal of struikelblok strekken, dat mijn heer zonder noodzaak bloed vergoten en zich
eigenmachtig recht verschaft zou hebben. En als de Heere mijnen heer
weldaden bewijzen zal, denk dan aan uw dienstmaagd.
David antwoordde Abigajil: Geloofd zij de Heere, de God Israëls,
32
33 die u heden mij tegemoet gezonden heeft; geprezen zij uw inzicht en
gezegend zijt gij zelf, dat gij mij heden hebt weerhouden bloedschuld
34 op mij te laden en mij zelf recht te verschaffen. Maar zoo waar de Heere
de God Israëls leeft, die mij weerhouden heeft u kwaad te doen : indien
gij mij niet tegemoetgesneld waart, er ware bij Nábál niets mannelijks
tot het morgenlicht overgebleven!
Toen nam David datgene wat zij hem medegebracht had, van haar
35
over en zeide tot haar: Keer in vrede naar uw huis terug. Zie, ik heb
uw verzoek ingewilligd en ben u welgezind.
Toen Abigajil bij Nábál kwam, had hij juist in zijn huis een gastmaal
36
aangericht; het geleek wel een koninklijk gastmaal. Nábál was goedgeluimd en zwaar beschonken. Daarom zeide ze hem geen enkel woord,
37 totdat de morgen aanlichtte. Den volgenden morgen echter, toen de
roes van Nábál geweken was, vertelde zijn vrouw hem alles wat gebeurd
38 was. Toen stokte zijn hart en hij werd als een steen. En na ongeveer
tien dagen sloeg de Heere Nábál, dat hij stierf.
Toen David hoorde dat Nábál dood was, zeide hij : Geloofd zij de Heere,
39
die mij genoegdoening verschaft heeft voor de schande, mij door Nábál
24
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aangedaan, en die zijn knecht van ongerechtigheid afgehouden heeft,
terwijl de Heere de ongerechtigheid van Nábál op zijn eigen hoofd heeft
laten neerkomen.
David knoopte met Abigajil onderhandelingen aan met de bedoeling
haar tot vrouw te nemen.
40
De knechten van David kwamen bij Abigajil te Hakkarmèl en zeiden
tot haar: David heeft ons tot u gezonden met de bedoeling u voor zich
tot vrouw te nemen.
41
Zij stond op, boog zich met het aangezicht ter aarde en zeide: Zie uwe
dienstmaagd; zij wil een slavin zijn, die de voeten van de knechten mijns
heeren wenscht te wasschen.
42
Daarna stond Abigajil ijlings op en besteeg haar ezel; datzelfde deden
haar vijf dienaressen, die haar gevolg vormden. Zij volgde de afgezanten
van David en werd zijn vrouw.
43
AchinO'am had David zich genomen uit Jizre`èl. Zoo werden ook deze
beiden zijn vrouwen.
44
Saul had echter zijn dochter Mikal, Davids vrouw, aan Palti, den zoon
van Lajis, uit Gallim gegeven.
26 1 Davids afscheid van Saul, vs. 1-25. — Eens kwamen de Zifieten bij
Saul te Haggib`á en zeiden: David houdt zich, naar wij weten, schuil
op den heuvel van Hachakilá, oostelijk van de wildernis.
2

Toen maakte Saul zich op en daalde af naar de woestijn van Zif, vergezeld van drieduizend man, uitgelezen Israëlieten, om David in de

woestijn Zif te zoeken. Saul legerde zich op den heuvel van Hachakilá,
die oostelijk van de wildernis aan den weg ligt. David had zijn verblijfplaats in de woestijn. Toen David bemerkte dat Saul hem in de woestijn
4 was gevolgd, zond hij verspieders uit en stelde vast dat Saul te El-nákón
gekomen was.
s David maakte zich nu op en bereikte de plaats waar Saul zich gelegerd
had. Toen David de plaats in het oog kreeg, waar Saul te slapen lag met
zijn krijgsoverste Abnër, den zoon van N ër — Saul sliep in het legerkamp,
terwijl zijn manschappen in een kring om hem heen gelegerd waren —,
6 nam David het woord en zeide tot Achimèlèk den Chittiet en tot Abisaj,
den zoon van Seroejá, den broeder van JO'áb: Wie durft met mij tot
Saul in de legerplaats doordringen?
Abisaj antwoordde: Dat zal ik doen.
7
Toen David en Abisaj des nachts bij de manschappen kwamen, zie,
daar lag Saul in het legerkamp te slapen, met zijn lans aan het hoofdeinde in den grond gestoken. Abnër en de manschappen lagen in een
kring om hem heen.
8 Abisaj zeide tot David: Heden heeft God uw vijand aan u overgeleverd; nu wil ik hem wel in één stoot 'met zijn lans in de aarde' vast3

priemen, zoodat hij van mij geen tweeden stoot noodig zal hebben.
Tekst en Uitleg: I Samuel.
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Maar David zeide tot Abisaj : Breng hem niet om, want wie kan den
gezalfde des Heeren aantasten en vrij uitgaan?
10 En David zeide: Zoo waar de Heere leeft: zeker zal de Heere hem
neerstooten; óf zijn dag komt en hij sterft Of hij zal in den strijd trekken
11 en omkomen. De Heere beware mij ervoor, dat ik de hand zou slaan aan
den gezalfde des Heeren! Neem dus nu maar de lans aan zijn hoofdeinde
en de waterkruik en dan zullen wij weggaan.
12
David nam de lans en de waterkruik van Sauls hoofdeinde weg. Daarna
gingen zij heen, zonder dat iemand het zag of opmerkte of alarm sloeg.
Want allen sliepen; er was namelijk een diepe slaap des Heeren op hen
gevallen.
13
Toen David aan de tegenovergelegen zijde gekomen was, bleef hij staan
op den top van den berg, ver weg, zoodat er een aanzienlijke afstand
14 tusschen hen was. En David riep tot de manschappen en tot Abner,
den zoon van Nër : Hallo, Abner!
Abner antwoordde: Wie zijt gij? 'Roept gij' om den koning?
15
David zeide tot Abner: Gij zijt toch een man! Wie is in Israël met u te
vergelijken? Waarom hebt gij dan den koning uwen heer niet bewaakt?
Want er is iemand van de manschappen gekomen om den koning uwen
16 heer om te brengen! I Zulk een handelwijze van u is niet eervol. Zoo
waar de Heere leeft — gijlieden verdient den dood, omdat gij uwen
heer, den gezalfde des Heeren, niet bewaakt hebt. Zie maar eens waar
de lans van den koning is. En hoe is het met de waterkruik aan zijn
hoofdeinde gesteld?
17
Saul herkende Davids stem en zeide: Is dat niet uw stem, mijn zoon
David?
18 David antwoordde: Ja, mijn heer de koning. I En hij ging door: Waarom
vervolgt mijn heer toch zijn knecht? Wat heb ik dan gedaan en aan
19 welk kwaad heb ik mij schuldig gemaakt? Mocht mijn heer de koning
nu toch luisteren naar de woorden van zijn knecht! Als de Heere u tegen
mij aanport, late men hem een spijsoffer ruiken; maar als het menschen
zijn, zoo zijn ze vervloekt voor het aangezicht des Heeren, omdat zij mij
heden verdreven hebben van alle gemeenschap met het erfdeel des Heeren,
20 terwijl ze zeggen: ga weg, vereer andere goden! Welnu, mijn bloed moge
niet op de aarde vloeien ver van het aangezicht des Heeren! Och, de
koning van Israël is uitgetrokken om een enkele vloo te zoeken — zooals
'men' een veldhoen in de bergen 'jaagt'.
21
Saul zeide: Het onrecht is aan mijn zijde. Keer terug, mijn zoon David,
want ik zal u geen kwaad meer doen, aangezien gij heden mijn leven hebt
ontzien. Zie, ik heb dwaas gehandeld en ik heb een zwaren misslag begaan.
22
David antwoordde: Hier is de lans des konings. Een van de knechten
23 kan naar deze zijde komen en haar halen. De Heere zal een iegelijk zijn
rechtschapenheid en trouw vergelden; want de Heere had u heden aan
9
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'mij' overgeleverd, doch ik wilde den gezalfde des Heeren niet aantasten.
En zie, evenveel als uw leven mij heden waard was, moge mijn leven
den Heere waard zijn, zoodat hij mij moge redden uit allen nood!
25
Saul zeide tot David: Wees gezegend, mijn zoon David! De uitslag
zij in overeenstemming met uw daden!
Toen ging David zijns weegs, terwijl Saul naar zijn woonplaats terugkeerde.
27 1
David bij de Filistijnen, vs. 1-28 : 2. — David dacht: Nu zal ik wel
op den een of anderen dag door de hand van Saul omkomen. Het is
voor mij het beste dat ik mij snel in veiligheid stel in het land der Filistijnen; dan wordt het voor Saul geheel nutteloos om mij nog langer overal
in het gebied van Israël te zoeken en ben ik veilig tegen zijn aanslagen.
2 Zoo maakte David zich op en trok met de zeshonderd man die hij bij zich
3 had, naar -A-kg, den zoon van Má' ók, den koning van Gat. David vestigde
zich met zijn mannen bij Akis in Gat, ieder met zijn gezin; David met
zijn beide vrouwen Achinó'am de Jizre`ëlietische en Abigajil de Karmelietische, de gewezen vrouw van Nábàl.
4
Toen Saul vernam dat David naar Gat gevlucht was, zocht hij niet
langer naar hem.
s David zeide tot Ákis : Als gij nu welwillend jegens mij gestemd zijt,
dan wijze men mij een verblijfplaats aan in een der steden van het
platteland, opdat ik daar wone. Waarom toch zou uw knecht bij u in de
residentie wonen?
6
Toen gaf -A- kis hem nog op denzelfden dag Siqlag. Daarom behoort
Siqlag aan de koningen van Juda tot op den huidigen dag.
7
In het geheel vertoefde David een jaar en vier maanden in het gebied
der Filistijnen.
'8' David trok met zijn mannen op en zij overvielen de Gesoerieten en de
Amalekieten; want deze zijn de bewoners van het land, dat zich uitstrekt
9 'van Teldm' tot Soer en tot Egypte. Telkens als David dat land binnenviel, liet hij noch man noch vrouw in het leven; hij roofde schapen,
runderen, ezels, kameelen en kleederen, en keerde dan weer naar 7A-kg
10 terug. Als Akis vroeg: 'Waar' hebt ge heden een inval gedaan? antwoordde David: In het Zuiderland van Juda, of : In het Zuiderland
van de Jerachme'ëlieten, of : In het Zuiderland van de Qënieten.
11 David liet noch man noch vrouw in het leven om hun geen gelegenheid
te geven naar Gat te gaan; want hij dacht: zij zouden ons verraden,
zeggende: zoo en zoo heeft David gehandeld. Aldus ging David te werk
zoolang hij in het gebied der Filistijnen vertoefde.
12
Akis stelde vertrouwen in David, denkende: Hij heeft zich ongetwijfeld
bij zijn volk Israël gehaat gemaakt; daarom zal hij mij voor altijd dienen
28 1 In dien tijd verzamelden de Filistijnen hun leger ten strijde om tegen
Israël te velde te trekken. ^1kis zeide tot David: Weet wel: het is een
24
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uitgemaakte zaak dat gij met uw mannen met mij in het leger moet
uittrekken.
David antwoordde Akis : Het staat bij u derhalve vast wat uw knecht
doen moet?
Akis zeide tot David: Ja, ik acht u gedurende den geheelen tijd voor
mijn hoofd aansprakelijk.
D. Hoofdstuk 28:3—II, 1 :27: Sauls einde.

Saul te `En-dor, vs. 3-25. — Samuël was gestorven. Geheel Israël
had rouw over hem bedreven en hem begraven in Hárámá, zijn vaderstad.
Saul had de doodenbezweerders en de waarzeggers uit het land verwijderd.
4
De Filistijnen nu verzamelden zich, rukten op en legerden zich bij
,,oenëm. Saul verzamelde alle Israëlieten en dezen legerden zich op
5 Haggilbóa`. Toen Saul het leger der Filistijnen zag, werd hij bevreesd en
6 zijn hart beefde zeer. Saul raadpleegde den Heere, maar de Heere
antwoordde hem niet, noch door droomen noch door het orakel noch
7 door profeten. Toen zeide Saul tot zijn knechten: Zoekt voor mij een
vrouw, die de dooden bezweren kan; dan wil ik haar bezoeken en met
haar hulp vragen stellen.
Zijn knechten antwoordden hem: Zie, in `En-dor is een vrouw, die de
dooden bezweren kan.
8 Saul vermomde zich; hij trok andere kleederen aan. Daarna ging hij
met twee mannen op weg. Des nachts kwamen zij bij de vrouw. Hij zeide:
Geef mij uitsluitsel met behulp van een doodengeest en laat mij iemand
verrijzen, dien ik u (met name) noemen zal.
Maar de vrouw antwoordde hem: Gij weet zelf toch wel wat Saul
9
gedaan heeft. Hij heeft immers de doodenbezweerders en de waarzeggers
uit het land uitgeroeid! Waarom spant gij me dan een valstrik om mij te
dooden?
10 Toen verzekerde Saul haar met een eed bij den Heere: Zoo waar de
Heere leeft, er zal u om deze zaak niets ten laste worden gelegd.
11
De vrouw vroeg: Wien moet ik u laten verrijzen?
Hij antwoordde: Laat mij Samuël verrijzen.
Toen de vrouw Samuël zag, schreeuwde zij luidkeels. En de vrouw
12
zeide tot Saul: Waarom hebt gij mij bedrogen? Gij zijt Saul zelf!
Maar de koning verzekerde haar: Vrees niet! Maar wat ziet gij?
13
De vrouw antwoordde Saul: Ik zie een geest uit de aarde verrijzen.
Hij vroeg haar: Hoe ziet die er uit?
14
Zij antwoordde: Een man — een oud man — hij verrijst — hij is in een
mantel gehuld.
3
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Saul begreep dat het Samuël was; hij boog zich met het aangezicht
ter aarde en wierp zich eerbiedig neer.
15 Daarop zeide Samuël tot Saul: Waarom verontrust gij mij door mij
te laten verrijzen?
Saul antwoordde : Ik verkeer in grooten nood. De Filistijnen voeren
oorlog tegen mij en God is van mij geweken; hij antwoordt mij niet
meer, noch door den dienst der profeten noch door droomen. Daarom
'liet ik u roepen', opdat gij mij te kennen zoudt geven wat ik doen moet.
16
Samuël antwoordde: Waarom ondervraagt gij mij toch, daar de Heere
'17' van u geweken is — zoodat hij 'uw vijand' geworden is? De Heere heeft
gehandeld zooals hij door mijn dienst aangekondigd had: de Heere
heeft u het koningschap uit de hand gescheurd en het aan een ander —
18 aan David — gegeven. Omdat gij niet geluisterd hebt naar de stem des
Heeren en zijn toorngloed niet aan Amalek voltrokken hebt, daarom
19 heeft de Heere u heden op deze wijze behandeld. En de Heere zal
met u ook Israël in de hand der Filistijnen geven. Morgen zult gij met
uw zonen bij mij zijn. Ook het leger van Israël zal de Heere in de hand
der Filistijnen geven.
20
Opeens viel Saul op den grond, zoo lang als hij was. Hij verschrikte
hevig over de woorden van Samuël. Ook was er geen kracht meer in hem,
omdat hij den ganschen dag en den ganschen nacht niets gegeten had.
21 De vrouw trad op Saul toe; toen ze zag dat hij geheel gebroken was,
zeide zij tot hem : Zie, uw dienstmaagd heeft aan uw wensch voldaan; ik
heb mijn leven op het spel gezet en de opdracht opgevolgd, die gij mij
22 gegeven hebt. Voldoe gij dan nu ook aan den wensch van uw dienstmaagd. Ik wil u een bete broods voorzetten. Eet die; dan zult ge weer
op krachten komen en kunt ge uws weegs gaan.
23
Hij weigerde echter en zeide: Ik wil niets eten.
Maar toen zoowel zijn knechten als de vrouw er op aandrongen, gaf hij
aan hun raad gehoor. Hij stond van de aarde op en zette zich op de
rustbank.
24
De vrouw had in haar huis een mestkalf. Dat slachtte zij snel. En zij
25 nam meel, kneedde het en bakte daar ongezuurde koeken van. Dit zette
zij Saul en zijn knechten voor en zij aten. Daarna stonden zij op en gingen
nog in denzelfden nacht heen.
29 1 De Filistijnen en David, vs. 1-11. — De Filistijnen trokken hun geheele
leger samen te Afëq, terwijl de Israëlieten gelegerd waren bij de bron, die
in het gebied van Jizre` èl ligt.
2
Toen nu de vorsten der Filistijnen met hun afdeelingen van honderd
en duizend voorbijtrokken en ook David met zijn mannen ten laatste in
3 gezelschap van Xkis voorbijtrok, zeiden de aanvoerders der Filistijnen:
Wat moeten deze Hebreën?
^1kis zeide tot de aanvoerders der Filistijnen : Dat is immers David, de
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dienaar van Saul den koning van Israël, die zich al sinds jaar en dag bij
mij ophoudt. Ik heb niets verdachts aan hem bespeurd van den dag af
dat hij overliep tot op dezen dag toe.
4
Maar de aanvoerders der Filistijnen vertoornden zich tegen hem. En
de aanvoerders der Filistijnen zeiden tot hem : Stuur dien man terug; hij
kan dan naar de plaats gaan, die gij hem aangewezen hebt. Hij mag niet
tegelijk met ons ten strijde trekken : hij mocht eens in den strijd partij
kiezen tegen ons. Waarmede zou deze weer de gunst van zijn heer kunnen
s verwerven? Wei het best met de hoofden van deze mannen ! I Dit is
immers David, te wiens eere men in reidansen zong :
Saul heeft zijn duizenden verslagen,
David zijn tienduizenden.
6
Toen riep Ákis David en zeide tot hem: Zoo waar de Heere leeft, gij
hebt u goed gedragen; het zou mij aangenaam zijn dat gij in het leger
met mij uit- en introkt, want ik heb bij u niets kwaads ontdekt van den
af dat gij bij mij kwaamt tot op dezen dag toe. Maar gij staat niet in de
7 gunst bij de vorsten. Ga derhalve in vrede terug; en doe niets dat den
vorsten der Filistijnen mishaagt.
8 David zeide tot Akis: Maar wat heb ik misdaan? En wat is u aan uw
knecht opgevallen van den dag af dat ik u dien tot op dezen dag toe,
dat ik niet mee mag gaan om te strijden tegen de vijanden van mijn heer
den koning?
9
-1kis antwoordde David : 'Gij weet', dat gij bij mij in de gunst staat
als waart gij een engel Gods. Maar de aanvoerders der Filistijnen hebben
10 gezegd: hij mag niet tegelijk met ons ten strijde trekken. Breek dus morgen
vroeg met de knechten van uwen heer op, die in uw gezelschap hierheen
kwamen. Breekt in den vroegen ochtend op en gaat heen zoodra het
begint te lichten.
11 Toen brak David met zijn mannen vroeg op en keerde terug naar
het land der Filistijnen. De Filistijnen echter togen op in de richting
van Jizre`èl.
30 1 De Amalekieten en David, vs. 1-31. — Toen David met zijn mannen
op den derden dag in het gebied van Siglag kwam, hadden de Amalekieten
een inval gedaan in het Zuiderland en in het gebied van Siklag. Siklag
2 hadden zij geplunderd, het in brand gestoken, I de vrouwen die daar waren,
klein en groot, gevankelijk weggevoerd, (echter) zonder iemand te dooden.
Ze hadden de gevangenen weggedreven en waren huns weegs gegaan.
3
Toen David met zijn mannen de stad bereikte, bleek zij door vuur
verbrand te zijn en hun vrouwen, zonen en dochteren waren in gevangen4 schap geraakt. Toen hieven David en de manschappen die hem vergezelden, een luid geween aan, totdat ze geen kracht meer hadden om te
5 weenen. Ook de beide vrouwen van David waren weggesleept, Achinó'am
de Jizre`élietische en Abigajil, de gewezen vrouw van Nábál den Karmeliet.
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David geraakte in zeer grooten nood, omdat de manschappen het plan
opvatten om hem te steenigen; zoo verbitterd was iedereen onder de
manschappen vanwege zijn zonen en dochteren. Doch David vatte moed
in vertrouwen op den Heere zijn God.
7
David zeide tot den priester Ebjátár, den zoon van Achimèlèk: Breng
mij toch het Gewaad!
8 Ebjátár bracht het Gewaad tot David. Toen raadpleegde David den
Heere en vroeg: Moet ik deze bende vervolgen? Zal ik ze inhalen?
Hij antwoordde hem: Zet de vervolging in, want gij zult zekerlijk
inhalen en verlossen.
9
Toen ging David heen met de zeshonderd man die hem vergezelden.
Zij bereikten de beekbedding van Habbesór. [De overigen bleven achter.]
10 Nu begon David de vervolging met vierhonderd man. Tweehonderd man,
die geen lust hadden de beekbedding van Habbesór over te steken, bleven
namelijk achter.
11 Zij vonden op het veld een Egyptenaar en brachten hem naar David.
Zij gaven hem brood, zoodat hij iets eten kon en zij gaven hem water
12 om te drinken. Toen zij hem (nog) een schijf geperste vijgen en een paar
rozijnenkoeken te eten gegeven hadden, kwam hij weer geheel bij. Hij
had namelijk gedurende drie dagen en drie nachten geen brood gegeten en
geen water gedronken.
13
David vroeg hem: Wiens eigendom zijt ge en waar komt ge vandaan?
Hij antwoordde: Ik ben een Egyptische knaap, slaaf van een Amalekiet.
Mijn heer heeft mij laten liggen, omdat ik nu drie (dagen) geleden
14 ziek werd. Wij hadden een inval gedaan in het Zuiderland van de Kerëtieten, in het gebied van Juda en in het Zuiderland van Kalëb; en Siqlag
hebben we in brand gestoken.
is David vroeg hem: Zoudt ge me wel naar deze bende kunnen brengen?
Hij antwoordde: Zweer mij bij God, dat gij mij niet dooden zult en dat
gij mij niet aan mijn meester uitleveren zult; dan wil ik u naar die bende
brengen.
16
Hij bracht hem erheen. En zie, zij hadden zich daar verstrooid over
een uitgestrekt gebied en waren bezig te eten, te drinken en feest te vieren
wegens den bijzonder grooten buit, dien zij uit het land der Filistijnen en
17 uit het land van Juda medegenomen hadden. David sloeg hen van de
schemering af tot aan den avond van den volgenden dag; niemand van hen
ontkwam, behalve vierhonderd jonge mannen, die de kameelen bestegen
en vluchtten.
18 David herwon alles wat de Amalekieten medegenomen hadden; ook
19 zijn beide vrouwen herwon David. Zoodoende misten zij niets, klein noch
groot, zonen noch dochteren, noch iets van den buit, noch iets van wat
20 zij hun ontnomen hadden; alles bracht David weer terug. En David
nam alle schapen en runderen. Men stelde die aan de spits van alles wat
6
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men daar verworven had en zeide: Dit is Davids aandeel van den buit.
Toen David de tweehonderd man bereikte, die geen lust gehad hadden
om David te volgen, zoodat men hen in de beekbedding van Habbesór
achtergelaten had, gingen dezen David en den manschappen die bij hem
waren, tegemoet. Toen David met de manschappen naderde, begroette
22 hij hen. Maar allerlei slechte en boosaardige lieden onder de mannen die
met David uitgetrokken waren, namen het woord en zeiden : Omdat zij
niet 'met hem' uitgetrokken zijn, willen wij hun van den buit dien wij
herwonnen hebben, niets geven, behalve aan een iegelijk zijn vrouw en
zijn kinderen. Die mogen ze medenemen en weggaan!
23
Maar David antwoordde: Zoo moet gij niet handelen! 'Nu' de Heere ons
dit gegeven heeft, ons beschermd heeft en de bende, die over ons heen24 viel, aan ons overgeleverd heeft — 'wie' zou nu in deze zaak aan uw zijde
staan? Neen, wie bij de bagage blijft moet hetzelfde deel hebben als wie
ten strijde trekt; zij zullen gelijkelijk deelen.
Dit is sinds dien dag zoo gebleven. Hij maakte dit tot een regel en een
25
gewoonte voor Israël tot op den huidigen dag.
Toen David te Siglag gekomen was, zond hij een deel van den buit
26
aan de oudsten van Juda, voorzoover het zijn vrienden waren, met de
boodschap : Hier is een geschenk voor u uit den buit, op de vijanden des
27 Heeren behaald. (En wel) aan
de bewoners van 13R-E1 , aan die van Rámót van het Zuiden,
, I aan die van `Aró` Er,
28 aan die van Jatt 3 r
, aan die van Estemtia`.
aan die van 8ifmót
, aan die van de steden der Jerachme'ëlieten,
29 aan die van Rákál
30 aan die van de steden der Qënieten, I aan die van Chormá,
aan die van Bór-`ásán , aan die van `Aták,
31 aan die van Chèbrón en voorts naar alle plaatsen, waar David met zijn
mannen gezworven had.
31 1 Sauls dood, vs. 1-13. — Intusschen streden de Filistijnen tegen de
Israëlieten. De Israëlieten sloegen voor de Filistijnen op de vlucht en
2 lagen verslagen op het gebergte van Haggilbóa`. De Filistijnen zaten
Saul en zijn zonen op de hielen. En de Filistijnen versloegen Sauls
zonen Jehónátán, Abinàdáb en Malki-soea`.
Toen de strijd tegen Saul heftig werd en de boogschutters hem
3
onder schot kregen, beefde hij zeer uit angst voor deze schutters.
4 Daarom zeide Saul tot zijn wapendrager: Trek uw zwaard en doorsteek
mij daarmede; anders komen deze onbesnedenen en doorsteken mij en
mishandelen mij.
Maar zijn wapendrager wilde niet, want hij was zeer bevreesd. Toen
greep Saul (zelf) het zwaard en stortte zich erin.
5 Toen de wapendrager zag dat Saul dood was, stortte hij zich ook in
zijn zwaard en stierf naast hem.
21
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Zoo stierven Saul, zijn drie zonen en zijn wapendrager, benevens al
zijn mannen, op dien dag tegelijk.
7
Toen de Israëlieten, die aan de andere zijde van het dal en aan de
overzijde van de Jordaan woonden, bemerkten dat de Israëlieten gevlucht
waren en dat Saul en zijn zonen omgekomen waren, verlieten zij de
steden en vluchtten. De Filistijnen kwamen en bezetten ze.
8 Den volgenden dag nu kwamen de Filistijnen om de verslagenen uit
te schudden; toen vonden ze Saul en zijn drie zonen op het gebergte van
9 Haggilbóa` liggen. Zij hieuwen hem het hoofd af en trokken hem de wapenrusting uit. Daarna lieten zij in alle richtingen in het land der Filistijnen
de zege verkondigen, in de tempels hunner afgoden en onder het volk.
10 Zijn wapenrusting legden zij neer in den tempel der Astartes en zijn
lichaam hechtten zij aan den muur van Bët-sán.
'11' Toen de inwoners van Jábës in Gil`ád hoorden hoe de Filistijnen Saul
12 behandeld hadden, 1 maakten alle weerbare mannen zich op. Zij reisden
den geheelen nacht door en namen het lichaam van Saul en de lichamen
van zijn zonen van den muur van 13R-sán. Daarna keerden ze in Jábës
13 terug en verbrandden ze aldaar. Zij namen hun gebeente en begroeven
het onder de tamarisk te Jábës; daarna vastten zij zeven dagen
6

GENEALOGIEËN

,

ZOOALS ZI J UIT I SAMUËL ZI JN OP TE MAKEN :
Soef
T6choe
Elihoe
jeróchám
Elqánd c Channd z Peninna
SAMUËL
rel

Abijá

ELI
Chofni

Finch a- s
ikábód

Achitoeb

Achip (=?) Achimèlèk
Ebjátar

Af lach
Bektirat
Serar
Abi'él
NërQl

Achima'as
`AdrITI

Laji§

J6nAtan Jigwi Abinaddb Malklgoeae Mérab MIkal

Paid

Ab(i)nEr SAUL Achiraram
•■•••■■■■

()

j i§aj

Elráb Abinádab Samna 4 anderen DAVID Abigajil_

Seroejd
(volgens 1 Chron. 2 : 16
zuster van David)

Abrgaj

Nábál

yi'áb

AchinWar

U I TL EG.
EERSTE BOEK.
I.

HOOFDSTUK 1-7: ELI EN SAMUËL.

A. Hoofdstuk 1-4: la: Samuëls Jeugd.

Samuëls ouders, vs. 1-18. - Als inleiding tot onze boeken dient
Samuëls jeugdgeschiedenis, waarin de naderende ondergang van het
huis van Eli wordt voorbereid, evenals de toekomstige opgang van
Samuël.
Deze jeugdgeschiedenis wordt op haar beurt weer ingeleid door een
in haar aanschouwelijkheid en onmiddellijkheid treffende teekening
van Samuëls ouders (vs. 1-18). Onze aandacht wordt hier direct bepaald bij menschen; dat is kenmerkend voor onze beide boeken, waarin
meer dan in alle andere geschriften van het Oude Testament de karakterteekening op den voorgrond treedt, al blijft deze altijd ondergeschikt
aan het hoofdthema van den gansehen bijbel: wat God voor menschen
deed.
Ofschoon de naam Samuël in deze pericoop niet uitdrukkelijk genoemd
wordt, bevatten de eerste twee verzen, naar het ons voorkomt, reeds
een drievoudige toespeling daarop: in vs. 1 staan de eerste drie letters
(s-m-w), in vs. 2 de eerste twee letters (s-m) tweemaal.
1
De vader van Samuël heet Elqänû (in een oudheden-verzameling te
jaffa is een joodsche grafsteen, trouwens van veel lateren tijd, die in
Grieksche letters dezen naam draagt). Hij wordt een Efratiet, d. i. een
Efraïmiet (zie bij I, 17: 12) genoemd en is een nakomeling van een
zekeren Soet, van wien wij verder niets weten. Dat hij de zoon van den
achterkleinzoon van dezen Soef zou zijn, mag strikt genomen niet uit
vs. 1 worden afgeleid, omdat "zoon" zeer wel "kleinzoon" of in het
algemeen "afstammeling" kan beteekenen.
SamuëI was volgens deze mededeeling dus ook een Eiraïmiet, hetgeen
in tegenspraak schijnt te zijn met 1 Chr. 6: 27, 34, waar hij tot den
stam van Levi gerekend wordt. Beide mededeelingen behoeven echter
niet met elkander in strijd te zijn: immers in Efraïrn woonden wel
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Levieten, zooals blijkt uit Richt. 19: 1. Dit neemt echter niet weg, dat
in ons boek nergens gezegd wordt dat Samuël een Leviet was. Het feit
dat hij uitdrukkelijk aan jahwe wordt gewijd (vs. 12) veronderstelt
zelfs dat hij het nièt was. De Chroniekschrijver kon zich, naar het schijnt,
moeilijk voorstellen dat anderen dan Levieten bij het heiligdom dienst
deden en brengt hem en zijn geslacht daarom met opzet onder bij de
nakomelingen van Levi.
Elqänä woonde in Härämëiaiim ~öflm, dat elders in het boek Hërûmà
(Rama) heet. Zie over de ligging van het Rama Samuëls ( = nu bëi rlmä):
aanteekening S, 4 op blz. 181.
2
Hij heeft evenals de aartsvader jacob twee vrouwen, Channä, die
gelijk Rachel langen tijd kinderloos blijft, en Peninnä (de eerste naam
kan beteekenen: liefelijkheid, gratie; de tweede: parel of koraal). De
bigamie of polygamie wordt hier niet als iets uitzonderlijks verondersteld, ofschoon we mogen aannemen dat het monogame huwelijk onder
Israël het normale zal geweest zijn.
De vrouwen genoten onder Israël in den ouden tijd een grootere vrijheid van beweging dan later; in ons verhaal trekken de twee geregeld
met heur man op naar het centrale heiligdom, waar ze ook aan den offermaaltijd deelnemen.
3
Elqänä wordt ons verder geteekend als iemand, die jahwe dient
en op geregelde tijden (men vertaalt gewoonlijk: jaarlijks) naar Silö
trekt (= het tegenwoordige chirbet sêloen, 20 kilometer zuidelijk van
näboeloes: zie schetskaart je 1). Deze plaats, die in de aartsvaderverhalen
nergens genoemd wordt, verschijnt hier als een komeet even aan den
hemel van de Israëlietische geschiedenis, om straks weer even snel te
verdwijnen. De Deensche opgravingen te chirbet sêloen (men is er nu
nog bezig) hebben bewezen dat hier, gelijk men reeds op grond van de
gelijkheid van naam vermoedde, inderdaad Silo gelegen heeft. De oude
stad blijkt in de elfde eeuw verwoest te zijn (de volgende hoofdstukken
maken waarschijnlijk dat de Filistijnen daaraan debet geweest zijn)
en is daarna langen tijd onbewoond gebleven (zie nader bij den uitleg
van 7: 1).
In Elqänä's tijd stond hier een belangrijk heiligdom, in vs. 9 en I, 3 : 3
uitdrukkelijk "tempel" (hëkäl) genoemd; het had deuren (I, 3: 15) en
was waarschijnlijk van steen gebouwd. Dit gebouw, dat wij ons niet als
erg groot mogen voorstellen, was het godsdienstige en nationale vereenigingspunt voor de Israëlietische stammencoalitie, het nationale
heiligdom. Daar stond de oude ark uit Mozes' tijd en daar vereerde men
God, "den Heere der Legerscharen".
Deze naam "Heere der Legerscharen" of "God der Legerscharen", welke
merkwaardigerwijze in de voorafgaande bijbelboeken ontbreekt, duidt
in het Oude Testament Jahwe aan als den God van de aardsche (Israë-
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lietische) en hemelsche legerscharen (engelen, sterren). De naam schijnt
op de een of andere wijze bij de ark te behooren; dit is dan wel de reden,
waarom in vs. 3 de woorden „in Silo", waar immers de ark stond, onmiddellijk samenhangen met en behooren bij de woorden „theere der Legerscharen". Maar ook behoort de naam om de een of andere, ons niet
nader bekende reden bij het land Palestina. Dit valt onzes inziens af
te leiden uit Joz. 5 : 14, waar voor het eerst — en dat is vlak na den
intocht van de Israëlieten in het land — op dezen naam gezinspeeld
wordt; daar zegt „een man met een getrokken zwaard in de hand" tot
Jozua: „Ik ben de vorst van het leger van Jahwe". Het hier voor „leger"
gebruikte Hebreeuwsche woord (sabá') is hetzelfde als in de uitdrukking
„God der Legerscharen" (sebá'ót). Deze nauwe samenhang met Palestina
zal ook wel de reden zijn van het zooeven gesignaleerde feit, dat de
naam in den pentateuch niet voorkomt.
In siló woont de richter (I, 4: 18) en hoofdpriester (hoogepriester)
Eli met zijn zonen Chofni en Pinchás, die als priesters fungeeren. —
De naam Eli is, indien deze naam tenminste uit het Hebreeuwsch mag
worden afgeleid, een afkorting van 'Éli'ël = God is verheven; de naam
komt overeen met den bekenden Arabischen eigennaam Ali. Chofni
en Pinchás zijn Egyptische namen; de eerste beteekent : jonge kikvorsch, de andere: neger.
De offerplechtigheden gingen onder Israël veelal gepaard met offer4-9a
maaltijden, waarbij elk lid van de familie zijn deel ontving. Channá
kreeg altijd een extra-deel (zooals Benjamin aan den maaltijd bij Jozef,
Gen. 43 : 34), omdat Elgáná haar voortrok. Dit deed hij, omdat hij
haar bijzonder liefhad; en hij bleef dit doen, ofschoon zij hem geen kinderen had geschonken en Peninná haar altijd tergde en tot uitbarstingen
van drift trachtte te verleiden.
Een huis met veel kinderen, vooral veel zonen, gold in Israël als een
zegen Gods; kinderloosheid was veelal een schande en een bron van
droefheid, vervreemding en oneenigheid. Zoo treft het hier des te meer,
dat Elgáná zijn vrouw zoo teeder liefheeft en dit ook in woorden en
met daden toont. Al zijn vriendelijkheid vermag echter de uitwerking
van Peninná's herhaalde bittere tergingen niet weg te nemen. Telkens
weent Channá te SilO; ze weigert te eten; ze is mismoedig; ze luistert
amper naar de troostredenen van haar man — ze staat veeleer op en
gaat weg.
?b-18 Totdat er op zekeren dag de ommekeer komt. Na een offermaaltijd
wendt ze zich in haar bittere droefheid en tranen tot haar God; zij „giet
haar ziel uit voor het aangezicht des Heeren", zooals ze zelf zegt, een
(15) diepe uitdrukking, die de bedoeling en stemming van den echten bidder
op nu klassiek geworden wijze vertolkt (vgl. Ps. 42 : 5). Haar ellende
voert haar niet verder van God af, zooals bij velen die het moeilijk hebben,
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dikwijls helaas wel het geval is, maar brengt haar dichter bij Hem, van
wien ze vertrouwt dat Hij ook nu aan haar denkt, en van wien ze weet
dat Hij bij machte is haar nood te lenigen. Haar groote verdriet zegt ze
voor Hem uit en zij bekrachtigt haar smeeking om een zoon (of om
(11) zonen : „mannelijke nakomelingschap") met de belofte dat deze, wordt
haar bede verhoord, een gewijde des Heeren, een Nazireër, zal worden;
geen scheermes zal op zijn hoofd komen (vgl. Num. 6: 5).
Zij bidt lang en tenslotte gaan haar woorden over in stille zuchten en
zwijgende gebeden, die gepaard gaan met een preveling der lippen.
De oude Eli zit in haar onmiddellijke nabijheid en let op het doen
en laten der tempelbezoekers. Haar lang en zwijgend vertoeven trekt
(13) zijn aandacht en hij denkt dat zij dronken is — een aanteekening, die
ons een blik doet werpen in een afgrond van zondige uitspattingen,
waaraan onder het oude Israël vele Jahwe-dienaren, wel in navolging
van de orgiastische gebruiken der Kanaánieten, zich zelfs bij den tempel
schuldig maakten (vgl. Jes. 28 : 8; Amos 2: 8).
Getroffen door den oprechten toon van haar rustig antwoord, dat hem
inlicht aangaande iets anders en beters dan hij vermoedde, profeteert
de eerbiedwaardige grijsaard de verhooring van haar bede (dat het hier
(17) een voorspelling betreft, is niet geheel zeker; men kan namelijk ook
vertalen : „De God Israëls moge u datgene wat gij van hem gebeden hebt,
geven").
Dan bedankt Channá hem en keert welgemoed naar haar genooten
terug.
19, 20
Samuëls geboorte, vs. 19-28. — Het gebed vindt verhooring en na verloop van tijd wordt te Rama een zoon geboren. In overeenstemming met de
oude Israëlietische gewoonte geeft de moeder hem, en wel dadelijk na de
geboorte (zooals ook het geval is bij de Arabieren in het tegenwoordige
Palestina), een naam. Samuël zal het kindeke heeten. Zie over de beteekenis van dezen naam: aanteekening B, 1 op blz. 178.
Channá staat haar kind nog niet direct na de geboorte af, maar houdt
21-24
hem eenige jaren ter verzorging bij zich (voor onze vertaling van `ad,
vs. 22, door „als", zie G. Dalman, Arbeit und Sitte in Palástina, I, 2,
blz. 617). Het spenen geschiedde eerst na ongeveer twee à drie jaar;
tegenwoordig wacht men in het Oosten wel tot het vierde of vijfde jaar.
Dan brengt zij hem naar den tempel te 5110, waarheen zij uit dankbaarheid een driejarige stier, één efa meels en een leeren zak wijn meeneemt.
Gedeeltelijk zijn dit offergaven, gedeeltelijk waarschijnlijk geschenken
voor Eli en de deelgenooten aan den offermaaltijd.
Het is interessant dat bij de Amerikaansche opgravingen te tell el-hósn
bij bésán, het bijbelsche Bët-§5n, eenige jaren geleden in een tempel uit
de vijftiende eeuw vóór Christus vlak bij een slachtofferaltaar twee
hoornen van een geofferden stier zijn gevonden, die drie jaar oud bleek
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te zijn (vgl. ook Gen. 15 : 9). Dit wijst op de overeenkomst in kultische
gewoonten tusschen Kanaánieten en Israëlieten.
Na het offeren van den stier brengen de ouders het jongetje naar Eli,
25-28
die, al deed hij waarschijnlijk nog maar weinig actief dienst, toch nog
als opperpriester het oppergezag uitoefende; daar staat Channá haar
zoon voor goed aan Jahwe af. — Zie over vs. 28 bij aanteekening B, 1.
2 Lofzang van Channá, vs. 1-10. — Nu volgt een lofzang, schoon van
vorm en verheven van inhoud, een psalm extra canonem, die als voorbeeld kan hebben gediend voor het Nieuw-Testamentische Magnificat
(Luk.1: 46 v.v., de lofzang van Maria: „Mijne ziel maakt groot den Heere").
1, 2 Channá prijst hier den heiligen God, haar vreugde en kracht („hoorn”
3-5 in vs. 1 en 10 is een beeld voor kracht en voorspoed). Zij waarschuwt
de hoogmoedigen en praatgragen, want God weet alles en Hij regeert
rechtvaardig. Hij zegent en helpt zwakken, hongerigen (in vs. 5 beteekent
de uitdrukking „slempers verhuren zich voor brood": ze verwerven
slechts het allernoodigste levensonderhoud, geen baar loon), kinderloozen.
Hij handelt zonder aanzien des persoons en doet dikwijls geheel anders
dan men verwachten zou (vs. 4 en 5 bieden een fraai drievoudig voorbeeld
6-8a van antithetisch parallelisme). Zijn heerschappij gaat over zieken en
gezonden (dezen zijn bedoeld in vs. 6; de „dooden" zijn daar de zwaarzieken, de „levenden" zijn de herstellenden), over armen en rijken, over
8b-1O

nooddruftigen en hooggeplaatsten. Hij beschermt zijn gunstgenooten,
maar vernietigt zijn vijanden. Want Hij is de groote Richter van „de

einden der aarde" (= van de aarde tot aan haar uiterste einden), die
den koning ondersteunt. Met dezen koning is wel de Messias bedoeld;
diens hoorn -- en met dit beeld keert het lied tot zijn begin terug — zal
worden verhoogd.
(1--10) Hier spreekt iemand, die diepe Godskennis bezit en ervaring van Gods
nabijheid heeft. De levende God is in dit lied een God van nabij en niet
alleen van verre, de helper in nood, de richter, de alwetende, de almachtige,
en tevens de Heilige, de schepper, de bovenwereldlijke, ook de eenige
God (ofschoon de theoretische formuleering van het monotheïsme in
vs. 2 wel een late toevoeging zal zijn).
Volgens vrijwel alle uitleggers van den laatsten tijd is deze psalm pas
laat in het prozawerk ingevoegd; hij zou oorspronkelijk niets met Channá
te maken hebben gehad en slechts om vs. 5 („Een onvruchtbare baart
zeven, maar die rijk aan kinderen was, is vereenzaamd") hier zijn ingelascht. De „ik" in dezen psalm zou dan de gemeente zijn (wat toch niet
erg waarschijnlijk is), of ook de koning van Israël (en dan zou het lied
vóór-exielisch zijn) dan wel de toekomstige Messias (en dan zou het naexielisch zijn). De toon is die van een koning, die na een overwinning
God prijst.
In de inleiding kan de lezer zien dat wij de veronderstelling van een
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late invoeging van dit poëtische gedeelte in het prozawerk onwaarschijnlijk
achten. 0. i. bevatte het groote geschiedwerk van het begin af aan,
d. w. z. van den tijd af, dat de auteur uit verschillende bronnen zijn werk
samenstelde, reeds liederen.
Wij hebben hier te doen met een psalm, dien een der oude bronnen
inderdaad als gebed van Channá zal hebben bevat en welk lied later om
ons niet bekende (liturgische?) redenen eenige wijzigingen heeft ondergaan,
zoodat het als danklied bij allerlei gelegenheden kon dienen. De eschatologische toespitsing aan het slot (vs. 10), waarin het woord „koning"
bevreemding wekt in dezen vóór-koninklijken tijd, zal oorspronkelijk wel
eenigszins anders geluid hebben; het zou zelfs wel in zijn geheel een liturgisch aanhangsel kunnen zijn.
Is onze veronderstelling juist, dan mag men in dit lied toespelingen
verwachten op de politieke en religieuze toestanden in Samuëls tijd. De
vijanden, die vernederd zullen worden, moeten dan in eersten aanleg de
Filistijnen zijn, tegen wie Jahwe volgens I, 7 : 10 werkelijk eens „vreeelijk
gedonderd" heeft, waarop ons lied in vs. 10 een toespeling zou kunnen
behelzen. Het is mogelijk dat vs. 8 uitdrukking geeft aan den benarden
politieken toestand onder den druk der Filistijnen en aan de verwachting
dat men daaruit door God zou worden verlost. Vs. 3 en 4 zouden een
toespeling kunnen bevatten op de brasserijen en de dronkenschap, waaraan
men zich bij den tempel te Silo schuldig maakte. Intusschen zijn dit alles
slechts veronderstellingen, die voor een dwingend bewijs niet vatbaar zijn.
Toestand te Siló, vs. 11 -26. — Als inleiding tot deze passage plaatst de
11
schrijver een korte aanteekening over Samuël, ten einde den lezer er op
te wijzen dat deze ver van zijn ouderlijk huis opgroeit, temidden van
een zedelijken chaos, die in de volgende verzen geschetst wordt.
In Siló geeft niet de goedhartige Eli, maar het tweetal brutale zonen
12-17
den toon aan. Dit zijn deugnieten. Hun zonde is in hoofdzaak een tweevoudige :
Allereerst maakten ze zich schuldig aan vergrijpen tegen de wettige
rituëele offergebruiken. Zij eigenen zich willekeurig stukken van het
offervleesch toe en gaan dat braden ; gekookt vleesch — bij het offeren
te Silo was koken gebruikelijk -- wenschen ze niet. Zeer zeker hadden ze
volgens gewoonte of wet recht op een gedeelte van het offerdier, wellicht
op de borst of nog meer (vs. 16), doch willekeurige toeëigening was natuurlijk ongeoorloofd. Zij deinzen er zelfs niet voor terug, het gewenschte
met geweld te nemen (vs. 16), en laden zoo een zware schuld op zich en
hun ondergeschikten, die hun bevelen moeten opvolgen. Men krijgt den
indruk dat de offerdienst in Siló spaak loopt en dat ook het publiek te
toegeeflijk is jegens de twee zelfzuchtige priesters. De schrijver laakt een
dergelijke ongebondenheid; dit is ook in Akkadische teksten wel het
geval (A. Jirku, AOK, blz. 145 v.).
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En dan een zedelijke overtreding. Ze geven zich af met vrouwen, die
zich naar de gewoonte der Kananietische heiligdommen voor ontucht
beschikbaar stellen. Deze „kedeesiót" of „gewijde vrouwen" hielden zich
speciaal bij den ingang van den tempel op, omdat ze daar het gemakkelijkst
mannen konden aantreffen.
In zulk een omgeving doet Samuël dienst.
18-21
Ofschoon hij nog jong is, draagt hij het voor priesters karakteristieke
heilige gewaad, den 'ëfód bad, welke woorden waarschijnlijk het best
vertaald worden met „linnen heupschort". Anderen vertalen: „schoudermantel", „schouderkleed" (dat schouders, rug en borst bedekte); in elk
geval is het een priesterlijk kleedingstuk, welks vorm ons niet nauwkeurig
bekend is. Sommige geleerden maken een aanzienlijk onderscheid tusschen
'èfód en 'èfód bad; zij meenen, dat het eerste woord op sommige plaatsen
in het 0. T. een godenbeeld aanduidt (Richt. 8 : 27; 17 : 5; 18 : 14
v.v.; I Sam. 21 : 9; 30 : 7). Wij achten dit onwaarschijnlijk. Efod zonder
nadere toevoeging is altijd óf een gewoon heupschort Of een met goud
en purper versierd, buitengewoon zwaar kleedingstuk, zooals de efod
van Gideon (Richt. 8 : 27). Efod bad, zooals hier bij den jongen Samuël,
wijst op een eenvoudig linnen gewaad of omhulsel. — Over deze kwestie
is een uitgebreide literatuur; zie o. a. B. D. Eerdmans, De Godsdienst
van Israël, I, blz. 90 v.v. en F. M. Th. Bohl, Bijbelsch Kerk. Woordenboek, Het 0. T., s.v. efod (met opgave van literatuur). Wij vertalen
efod met Gewaad (met een hoofdletter).
In het gewone dagelijksche leven draagt Samuël een manteltje, door
zijn moeder gemaakt. Dat moet van tijd tot tijd bij den opgroeienden
jongen door een grooter worden vervangen.
Uit de zegenbede, die Eli telkenmale voor Elgáná en zijn vrouw uitspreekt, mag worden opgemaakt dat hij Samuël bijzonder hoog stelt.
Voor het ééne kind, dat de moeder aan Jahwe afstond, krijgt zij
drie zonen en twee dochters terug — een goede ruil, zooals altijd het
deel is van wie aan God leent. —
De verzen 18-21 sluiten slecht aan bij vs. 17 en breken het verband
tusschen vs. 17 en vs. 22 v.v. De auteur schiet hier tekort in een goede
samenvlechting van de hem ter beschikking staande gegevens.
22-25
De oude, zwakke Eli bestraft zijn zonen wel, doch te mild; hij is
een onverstandige, al te toegeeflijke vader, die het bij ernstige woorden
laat zonder de forsche daad aan te durven.
Hij wijst hen op hun verkeerde handelwijze, waardoor zij een slecht
voorbeeld voor anderen zijn. Hun zonde is maar niet een zaak, die alleen
menschen betreft — deze zou nog kunnen worden beslecht door een
uitspraak Gods, die als rechtvaardige Rechter en Verdediger boven de
partijen staat (vgl. Ex. 22 : 8). Doch hun zonde is, zegt Eli terecht, een
zonde tegen God — die partij is en dus geen scheidsrechter kan zijn. De
(22)
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sombere conclusie, die hieruit te trekken valt en die Eli zonder twijfel
getrokken heeft, spreekt hij tegenover zijn zonen niet uit. Dat heeft hij
wel niet gedurfd.
Resultaat heeft deze vaderlijke boetpredikatie niet; de auteur ziet
als laatste oorzaak van de verstoktheid der beide zonen den wil van
Jahwe, die zich voorgenomen had hen met een vroegtijdigen dood te
straffen (vgI. Ex. 4: 21).
26
Samuël bewaart in dezen poel van ongerechtigheid zijn reinheid ongerept, zoodat hij de gunst van God en menschenverwerft (vgl. Luk. 2 : 52).
Profetische uitspraak aangaande Eli en zijn huis, vs. 27-36. - Een
ongenoemde profeet komt tot Eli. De - trouwens meer voorkomende eigenaardigheid dat diens naam niet wordt vermeld, verhoogt het geheimzinnig karakter van zijn verschijnen en het sombere van zijn voorspelling.
Of deze verschijning valt vóór dan wel nà Samuëls komst te sne, weten
we niet; de plaatsing van de passage na vs. 26 doet vermoeden, dat zij
erna valt, maar het feit dat Samuëls naam niet genoemd wordt noch
zelfs op hem gezinspeeld wordt (ook niet in vs. 35), zou kunnen wijzen
op een vroegeren tijd.
Zijn droevige, huiveringwekkende voorspellingen betreffen niet minder

dan den algeheelen ondergang van Eli's huis. Daar echter zoowel tekst
als vertaling van deze pericoop hier en daar onzeker zijn, is de inhoud
der profetie ons niet in alle onderdeelen duidelijk.
27
Hij richt eerst een gewetensvraag tot Eli en herinnert hem aan de
voorrechten, die aan zijn vaderlijk huis, d. i. aan het huis van Aäron,
reeds in Egypte ten deel vielen. Eli is een afstammeling van Aäron en
28 zoo zijn ook hem de drieërlei eervolle werkzaamheden van de priesters
toegekend: allereerst het beklimmen van het altaar Gods, d. w. z. het
offeren op het brandofferaltaar ; dan het brengen van reukoffers (dat het
reukoffer oud is, evenals het reukofferaltaar, is eens voor goed bewezen
door Eerdmans in ATS IV, blz. 28 v.v.): en ten slotte het dragen
van den ëföd (heupschort, zie boven bij 2 : 18),dat is het geven van orakels
(dat hier onmogelijk bij êföd aan een godenbeeld gedacht kan worden,
blijkt luce clarius uit de toevoeging "voor mijn - d. i. des Heeren aangezicht": dan zou men een godsbeeld vóór God hebben gedragenI).
Voor die eervolle werkzaamheden waren hun nog belooningen toegekend:
ze ontvingen een deel van de "vuuroffers" (dat zijn de offers, die geheel
of gedeeltelijk op het brandofferaltaar werden verbrand). Welke stukken
van deze offerdieren aan de priesters toekwamen, is na te lezen in Deut.
18 : 1 v.v.: vgl. Lev. 10: 12 v.v.
29
Hoe gedroeg het huis van Eli zich tegenover die zegeningen Gods?
Zij namen het beste van de voor God bestemde offers voor zichzelve.
30
Op zulk een zonde kan de straf niet uitblijven. Wel heeft God vroeger
hun een duurzaam priesterschap beloofd (waarop dit slaat, is niet zeker;
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op een belofte aan Eli, waarvan we niets weten? Of misschien op Num.
25 : 13, waar aan Pinchás, den kleinzoon van Aaron, een eeuwig priesterschap toegezegd wordt? Is dit laatste het geval, dan is de overeenkomst
in naam tusschen dezen Pinchás en den zoon van Eli wel zeer treffend
en dubbel-tragisch), maar die belofte zal hij nu terugnemen, want hij
is een God, die allen die hem minachten vernedert.
In de toekomst zullen er in Eli's huis geen aanzienlijke (zoO te ver31-33
talen, en niet „oude") menschen meer zijn. Mocht er nog eens een enkele
bij het altaar dienst doen, vèr zal hij het niet brengen; allen zullen als
gewone menschen sterven. Tot hun dood toe zullen alle nakomelingen
in Israël een lage positie innemen.
Deze strafprofetieën zijn gedeeltelijk vervuld in de verhalen van den
priestermoord te Nób (22 :11 v.v.), waar een afstammeling van Eli het hoofd
was, en in die van de verdrijving van Ebjátár door Salomo (1 Kon. 2 : 27).
Deze Ebjátár was aan de slachting in Nób ontkomen, werd door David
beschermd en geëerd, maar moet na zijn afzetting door Salomo werkeloos
zijn ouden dag in `Anátót, een klein plaatsje bij Jerusalem, slijten.
34, 35
Eli's zonen zullen een vroegtijdigen dood sterven en wel op één en
denzelfden dag (vgl. 4 : 11); dit sterven zal het teeken zijn dat God zich
een „betrouwbaar priester" zal aanstellen, wien een „duurzaam huis"
wordt toegezegd (de woorden betrouwbaar en duurzaam luiden in het
Hebreeuwsch gelijk — een woordspeling, die in onze taal niet kan worden
weergegeven). Dit slaat niet op Samuël, want deze heeft geen „duurzaam
huis" gehad, maar op den bekenden priester Sadóq (II, 8 : 17; 1 Kon. 2 : 35),
wiens nakomelingen tot de ballingschap hoofdpriesters gebleven zijn.
Deze Sadóq heeft inderdaad Ebjátár vervangen. Hij zou volgens het
(35) profetische woord van Jahwe „naar den wensch mijns harten handelen",
d. i. hij zou de wenschen des Heeren kennen en daarnaar handelen nog
vóórdat deze ze uitgesproken had. En hij zou voor het aangezicht van den
„gezalfde" wandelen; dit woord slaat op den koning (David, Salomo enz.),
onder wiens opperbevel de priester zou staan. Het is de vraag, of —
evenals in 2 : 10 — het woord „gezalfde" hier wel oorspronkelijk is (vgl.
bij 2 : 10).
36
Ten slotte wordt de nederige positie van de nakomelingen van Eli in
een vers, dat waarschijnlijk een late toevoeging is, nader beschreven:
ze zullen bedelen om werk en om brood. Men neemt veelal aan, dat dit
slaat op de slechte positie van de priesters der hoogten in den tijd van
koning Josia, die den hoogtedienst afschafte en vele priesters tot den
bedelstaf bracht (2 Kon. 23). Dezen trokken grootendeels naar Jerusalem,
waar hun maatschappelijke positie droevig was. Is dit juist, dan zou dit
vers een toevoeging kunnen zijn uit het laatst van de zevende eeuw.
27-36)
Men beschouwt de verzen 27-36 in hun geheel veelal als een toevoeging
uit den tijd van koning Josia. Het is de vraag, of dit juist is; het zou ook
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een oud stuk kunnen zijn, dat in den tijd na 621 is omgewerkt. Van die
omwerking dragen vooral de verzen 35 v. de duidelijke sporen.
3 Openbaring aan den jongen Samuel, vs. 1-4 : la. — Er zijn in den
bijbel stukken, die zonder eenige verklaring den lezer onmiddellijk
duidelijk zijn en waarvan elke verklaring den afstand tusschen de woorden
en den lezer vergroot en aan de diepte van den indruk afbreuk doet.
Dit is zulk een gedeelte; men moet het lezen en herlezen : dan worden
de woorden echt levend en het verhaal wordt reëel in onzen eigen geest.
Toch mag hier in verband met het geheele boek een nadere uitleg niet
ontbreken.
Men stelt dit hoofdstuk veelal op één lijn met de verhalen over de
droomgezichten van Jacob (Gen. 28) en van Salomo (1 Kon. 3), doch
ten onrechte. In Gen. 28: 12 en 1 Kon. 3 : 5, 15 wordt uitdrukkelijk
gezegd dat de ontvangers der openbaring Gods droomden, maar dat is
hier bij Samuël niet het geval. Hier is een objectief-werkelijke gebeurtenis
(vs. 10) bedoeld, met een objectief-hoorbare stem. Ik neem hier hoogstens
een toestand van half-slaap aan, waarin sommige menschen dingen kunnen
waarnemen, die hun anders verborgen blijven, en vind tot op zekere
hoogte een parallel in het verhaal van de verheerlijking op den berg, waar
de discipelen Mozes en Elia zagen, toen zij „met slaap bezwaard waren",
zooals Lukas (9 : 32) zegt. Zulke waarnemingen mogen niet met droomen
op één lijn worden gesteld; ze naderen een „gewone" waarneming bij
helder bewustzijn of gaan daar zelfs boven uit. We hebben hier volgens
de bedoeling van den auteur te doen met een echte Goddelijke openbaring.
Met Samuël gebeurt maar niet iets, wat ook wel met gewone menschen
gebeurt; hij is hier de ontvanger van iets van Boven. Een echte profeet
hoort en ziet dan tegelijk. Zoo ging het vroeger met Mozes (Ex. 33 : 18 v.v.),
zoo zou het later ook met Jesaja gaan (Jes. 6).
1 Direct in het eerste vers wordt hij genoemd, die in tegenstelling met
het vorige hoofdstuk hier de hoofdpersoon is: Samuël. Hij is de ontvanger
van „een woord des Heeren", en dat is „iets zeldzaams". Dat dit buiten
Samuël in dien tijd nog wel eens voorkwam, bewijst het optreden van den
man Gods in hoofdstuk 2. Wellicht wordt hier met opzet gewezen op het
zeldzame, om te verklaren dat Samuël bij het hooren van de stem in
den nacht niet terstond aan Jahwe denkt.
2, 3
Met een paar strepen wordt ons de situatie in S1lO geschilderd. Eli is
oud en kan zoo goed als niet meer zien; hij slaapt in een huis dicht bij
den tempel. Op zijn hulpbehoevendheid wordt met nadruk de aandacht
gevestigd, om duidelijk te maken hoe het komt, dat Samuël straks denkt
dat Eli hem roept. Samuël slaapt in het heiligdom, gelijk weleer Jozua,
de dienaar van Mozes (Ex. 33 : 11); Eli had hem tot wachter aangesteld,
omdat hijzelf door zijn blindheid daarvoor niet meer geschikt was.
En dan lezen we: „De lamp Gods was nog niet uitgegaan". Een der
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nieuwste commentatoren (Schulz) meent dat die woorden op Eli slaan ;
het zou beteekenen dat diens geest nog helder was. Deze opvatting komt
ons niet waarschijnlijk voor. Hij beroept zich ten onrechte op Spr. 20 : 27,
waar wel in den Hebreeuwschen tekst staat: „De lamp des Heeren is des
menschen geest", welke tekst echter verbeterd moet worden in : „De
Heere waakt over des menschen geest" (zie Gemser, Spreuken, Tekst en
Uitleg, blz. 67, 195). Een dergelijke symbolische uitdrukking zou hier
trouwens uit den stijl vallen.
Hier is bedoeld de luchter in het heiligdom, en zoo was er slechts één,
zooals ook verondersteld wordt in Ex. 25 : 31; 27 : 20; Lev. 24 : 2. Ons
vers bewijst dat deze plaatsen in den pentateuch, die veelal voor laat
en onjuist worden gehouden, inderdaad een goede oude overlevering
bevatten en dat de uitbreiding van 1 tot 10 in den Salomonischen tempel
(1 Kon. 7 : 49) een afwijking van een oud gebruik beteekende.
Het licht op dezen luchter „was nog niet uitgegaan", hetgeen beteekent
dat de openbaring, die volgt, bij licht geschiedde : Samuël heeft gezien
wat er gebeurde (vs. 10).
De ark wordt in vs. 3 opzettelijk genoemd, om te verklaren waarom juist
hier God tot Samuël spreekt; zij toch is de troon Gods, en waar zij staat
wil God tot sommige menschen komen en met hen spreken (Ex. 25 : 22).
4-9
In den nacht roept God den jongen Samuël. Deze kan de stem Gods
nog niet van die van de menschen onderscheiden en denkt dat de oude,
blinde Eli zijn hulp behoeft. Tegen zijn wil ontloopt hij driemaal God,
doch tevergeefs; niemand kan God op den duur ontloopen. De wijzere
Eli wijst hem den weg dien hij moet gaan : terug naar bij de ark en als de
stem weer komt, in bereidheid luisteren. Samuël zal nu het ABC van den
omgang met den levenden God leeren : luisteren, luisteren en nog eens
luisteren.
10
God komt weer, ten vierden male. Hij „treedt nader", zooals er zeer
realistisch staat. De bedoeling is wel, dat hij van de ark tot Samuël
komt in een zichtbare gestalte; hetzelfde werkwoord lezen we in Ex. 34 : 5,
waar van God staat, dat hij tot Mozes „nader trad" of „zich bij hem
opstelde" (Bóhl, Tekst en Uitleg, Exodus, blz. 77, voegt hier ten onrechte
als onderwerp Mozes in, welk woord echter in het Hebreeuwsch ontbreekt).
Misschien ergert de een of andere lezer zich wel aan deze realistische wijze
van spreken over den hoogen, heiligen God. Maar wie God echt kent en
met hem omgaat, durft en mag zoo over hem spreken; dit is de beste wijze
om de werkelijkheid van de ervaringen in den verborgen omgang met
Gods eenigszins adaequaat onder woorden te brengen.
11-14
God spreekt. Allereerst tot Samuël, die op de hoogte moet worden
gebracht van den naderenden ondergang van Eli's huis. De inhoud is ook
bestemd voor Eli, die leert dat Gods dreiging van hoofdstuk 2 nu definitief
werkelijkheid zal worden en dat zelfs geen offerande zulks af zal kunnen
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weren (uit vs. 14 blijkt duidelijk het Israëlietische geloof in de mogelijkheid
van schuldverzoening door offers); tevens moet Eli weten dat Samuël
bekend is met de vreeselijke dreiging.
Samuël ziet ertegen op, om Eli te spreken over wat gebeurde. De blinde
15-18
Eli merkt echter met een fijne intuïtie, dat zijn leerling hem iets verbergt.
Hij vermoedt het vreeselijke, maar is niet bang om het onheil met opgericht hoofd tegemoet te gaan en bezweert zijn dienaar krachtig hem alles
(17) openhartig te zeggen (de verwenschingsformule in vs. 17 werd onder
Israël waarschijnlijk gebruikt, als men bij het slachten van een offerdier
een verbond sloot: het moge den verbondsbreker gaan als het gedoode
offerdier). Als dit geschiedt en Eli's sombere vermoeden bevestigd wordt,
onderwerpt hij zich aan Gods wil ; niet als een gebroken mensch, maar
in een bewuste overgave des geloofs — een passage, die ons Eli nog anders
doet zien dan als een slappeling. Hij gelijkt hier op David, die zich in
moeilijke omstandigheden even dapper gedroeg (II, 15:26; 16: 11).
19-4: la De openbaring aan Samuël beteekent een keerpunt in diens geestelijk
leven. Hij is nu een echte profeet, wiens woorden, omdat ze naar Gods
wil gesproken zijn, uitkomen (vs. 19; vgl. Deut. 18 : 22; Jer. 28 : 9) en
zoodoende gezag krijgen in geheel Israël.
En zij beteekent ook een keerpunt in het geestelijk leven van Israël,
tenminste de mogelijkheid van een geestelijke herleving: alle stammen
(daarop vestigt de uitdrukking „van Dan tot Be'èr-sèbae" in vs. 20
de aandacht; zie over deze uitdrukking: M. Abel, Géographie de la
Palestine I, 1933, blz. 307) hebben nu niet maar alleen een gezamenlijk
nationaal en religieus middelpunt in iló met de oude ark en het
eerbiedwaardige heiligdom, maar ook in het levende openbaringswoord
van een grooten man Gods.
Voor het eerst ontmoeten wij hier in ons boek het woord nabi'
(20)
(= profeet, spreker van de woorden Gods). Later wordt Samuël wel meer
zoo genoemd, maar in 9:11 heet hij ró'è = ziener (zie onzen uitleg aldaar).
De toon van dit geheele hoofdstuk is dezelfde als die van het eerste;
het is zonder twijfel van denzelfden auteur afkomstig, een man van
hooge literaire en diep-geestelijke gaven.
B. Hoofdstuk 4: 1b-7: 1: De ark bij de Filistijnen.
4-6 Dit gedeelte vormt zakelijk en literair vrijwel een eenheid. Hier een
samensmelting uit twee bronnen aan te nemen, is overbodig; het is
trouwens nog nooit gelukt om een aannemelijke tekstsplitsing tot stand te
brengen. Het groote interesse voor de ark kan wijzen op een auteur uit den
tijd van David, welke koning zich immers sterk voor de ark heeft geïnteresseerd, of van Salomo, van wien hetzelfde geldt.
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Voor de in deze capita en in onzen uitleg genoemde plaatsen zie schetskaartje 1. Terwijl de vorige hoofdstukken ons een indruk geven van rust en
betrekkelijken welstand in Israël, verplaatsen deze ons in een tijd van
geweld en krijgsrumoer. Ze zwijgen over Samuël, doch behandelen een
geheel ander thema: een avontuur van de ark, waarin een verhaal van het
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Schetskaartje 1.

gericht over Eli's huis, dat zich nu begint te voltrekken, is ingevlochten.
Deze inlassching rechtvaardigt de plaatsing van onze hoofdstukken
na 1-3.
Van de politieke geschiedenis van Israël in dezen tijd weten we niet heel
veel. In Palestina gaven toen de Filistijnen den toon aan, van wie wij
na de Simson-verhalen nu weervoor het eerst hooren.Ten tijde van Samuël
hadden ze hun macht over groote gedeeltenvan Palestina uitgebreid, voornamelijk over streken, die niet al te ver van hun eigenlijk gebied in het
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Zuidwesten verwijderd lagen. Zij waren een sterk volk, waartegen Israël
militair in het geheel niet opgewassen was. Vijf hunner stadkoningen
vormden een pentarchie, welke formatie in den ouden tijd meer voorkwam
(zie Gen. 14: 2, de steden der vlakte; joz. 10: 3, de pentarchie van
jerusalem; vgl. ook Num. 31 : 8 en joz. 13 : 21). Het schijnt dat onze
hoofdstukken doelen op een opstand van Israël tegen de hen overheerschende Filistijnen (4: 9).
Saul heeft later voortdurend met hen gevochten, doch zonder beslissend resultaat. Pas aan David is het gelukt hen te onderwerpen;
geheel uitgeroeid heeft hij hen echter ook nog niet. Over de Filistijnen is een zeer uitgebreide literatuur, waarvan wij
alleen noemen: A. Noordtzij, De Filistijnen, hun afkomst en geschiedenis, Kampen, 1905; het nieuwste belangrijke boek erover is:
A. R. Burn, Minoans, Philistines and Greeks, b. C. 1400-900;
Londen, 1930.
De Filistijnen nemen de ark, vs. 1b-22. - De hier bedoelde veldslag
viel waarschijnlijk in omstreeks 1050 vóór Chr., en wel - naar afgeleid
kan worden uit 6: 1, 13 - in het laatst van den zomer. Bij Afêq
verliezen de Israëlieten 4000 man, na een dapperen strijd, zooals blijkt
uit de mededeeling dat dezen vielen in het open veld en niet op de
vlucht.
Waar ligt Afëq? Er waren in het oude Palestina vele plaatsen, die
dezen naam droegen. Het woord hangt samen met het Hebreeuwsche
woord 'äfiq, beekbedding met stroomend water, en komt als plaatsnaam
dus overeen met het Hollandsche "Beek" (in joshua, judges, Londen,
1931, blz. 356, beweert Garstang dat het woord "vesting" zou beteekenen).
Het hier bedoelde Atëq, dat hetzelfde is als dat van joz. 12 : 18 en waarschijnlijk ook van I Sam. 29 : 1, zocht men vroeger, doch ten onrechte,
in medzjdel jäba (ook medzjdel es-sädiq genoemd), doch nu - en terechtin den teIl bij räs el-fen = Antipatris (PjB XXI, blz. 51 v.v.), in de
vlakte ten O. N. O. van jaffa; de veronderstelling van Garstang, dat
het ident zou zijn met bäqa el-rarbije, ver ten noorden van räs el-een en
westelijk van Dötän (joshua, judges, blz. 89), is willekeurig en niet
aanbevelenswaardig.
De andere hier genoemde plaats Ebèn hä-fèzèr is moeilijker te identificeeren; mogelijk is het het tegenwoordige der balloet (zoo Guthe in
Mitteilungen und Nachrichten des o. P. V. 1912, blz. 33 v.v., 49 v.v.),
Het Ebèn hä-tèzèr van I, 7 : 12 is een ander en ligt niet in de vlakte, maar
in het gebergte bij Hammispä = teIl en-nasbe,
De oudsten, dat zijn de hoofden van de Israëlietische stammen of geslachten, vragen zich af wat wel de reden van de nederlaag kan zijn.
Ze denken dat de ark hen zal kunnen helpen; daaraan schrijven ze
magische kracht toe en geven zoo blijk van een zeer mechanische op-
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vatting van de Goddelijke hulp. Men lette op het veelvuldige, klagende

enoe in vs. 3, waardoor de droevige stemming van de oudsten zoo treffend
aan het licht treedt.
Het volk gaat daarmede accoord. De ark komt en de Israëlieten jubelen
luide, tot groote verwondering van de Filistijnen, die na zulk een nederlaag eerder een geweeklaag dan een gejuich zullen hebben verwacht.
Als zij de reden vernemen, vreezen ze het ergste en spreken elkander
moed in; zij wenden zich blijkbaar niet tot hun eigen goden, maar vertrouwen des te vaster op eigen kracht.
(6, 9)
Verachtelijk noemen zij de Israëlieten : Hebreën (vs. 6, 9), hetgeen
waarschijnlijk beteekent : menschen van den overkant. Intusschen is
Hebreën niet hetzelfde als Israëlieten; het is een ruimer begrip en omvat
ook andere volken, zooals Edomieten, Moabieten enz.
Uit de woorden van de Filistijnen blijkt dat het geen steevaste gewoonte van de Israëlieten was om de ark mee te nemen naar het slag(7) veld; zij zeggen immers dat zoo iets vroeger nooit gebeurd is (vs. 7).
De veelal gehuldigde meening dat de ark een speciaal oorlogsvoorwerp
was, berust op een los fundament. Wel werd zij zoo nu en dan
medegenomen naar het slagveld (vs. 5; II, 11 : 11), maar dat schijnt
uitzondering geweest te zijn.
10, 11 Er volgt een tweede nederlaag, nog erger dan de eerste. Ze loopt uit
op een wilde vlucht en er sneuvelen volgens een zeker wel wat overdreven opgave 30,000 man, waaronder ook Chofni en Pinchás.
Ook de ark wordt buitgemaakt en het zijn haar lotgevallen, die
den auteur nu verder interesseeren en die hij schetst, zonder zijn
lezers nader in te lichten over de politieke verhouding tusschen
Filistijnen en Israëlieten (de tragedie van de ark wordt ook geschilderd
in Ps. 78 : 60-64).
12-18
Een bode maakt zich van uit de buurt van Afëq en Ebèn ha ëzër
op naar JilO om de mare van de dubbele nederlaag te melden. Een late,
ongeloofwaardige traditie zegt dat dit de latere koning Saul zou geweest
zijn. Hij moet een weg van meer dan vier uur loopens afleggen, waarschijnlijk over het tegenwoordige dër rassane door het wadi es-sa`r (dit
zal de naaste weg geweest zijn voor een bekwamen looper; tegenwoordig
gaat men uit de buurt van ras el-`ën naar de omgeving van chirbet
sëloen gewoonlijk langs een gemakkelijker omweg via naboeloes).
Als teekenen van rouw draagt hij gescheurde kleederen en aarde op
het hoofd. Als Eli, die op zijn gewonen stoel (vgl. 1 : 9) zit terzijde van
den weg naar Hammispa (= het Mizpa Benjamins van Joz. 18 : 26,
nu tell en-nasbe), al deze ongeluksberichten hoort, het een nog al erger
dan het andere (men lette op den climax in vs. 17), kan hij het laatste
betreffende de ark niet verdragen: hij valt van zijn stoel en sterft.
(18)
Dat hij behalve priester ook richter was, hooren we hier voor het
4-9
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eerst. Het getal 40 van den masoretischen tekst is onzeker; de Grieksche
vertaling heeft 20.
19-22
Ook zijn schoondochter, de vrouw van Pïnchäs, sterft en wel bij de
ontijdige geboorte van een zoon (vgl. Rachel, Gen. 35: 16 v.v.), Vóór
haar dood kan zij nog den naam van het jongske noemen: Ïkäböd, dat
is "Eerloos", en zegt zij nog: "De Eer is uit Israël weggevoerd".
Zij is een waardige priestervrouw geweest en een waardige schoondochter van den vromen Eli, want in haar laatste stonde denkt ze
blijkbaar meer aan den nood van Israël dan aan haar eigen smart.
Het woord ïkäbod is door den auteur in vs. 21-b goed verklaard:
het eerste stuk 'i is öf een ontkenning öf een oud woord, dat "waar?"
beteekent (in het bijbelsch Hebreeuwsen 'ë) en het tweede is het
gewone woord voor "eer". Om te laten gevoelen dat de stervende
moeder het zoo bedoelde, haalt hij opzettelijk nog het andere woord
(22) van haar aan: "De Eer is uit Israël weggevoerd". Opmerkelijk is, dat
zoowel in vs. 21 als in vs. 22 käböd (eer) geen lidwoord heeft (in onze
vertaling konden wij het niet weglaten); dat kan er op wijzen dat
het als aanduiding voor Jahwe bedoeld is (vgI. Jer. 17: 12).
5 1, 2 De ark in het land der Filistijnen, vs. 1-12. - De buitgemaakte ark
wordt door de Filistijnsche soldaten naar Aédöd (nu esdoed) gevoerd;
eigenhandig brengen ze hun kostbaar gouden wijgeschenk (?) naar
het heiligdom van Dägön.
Deze Dägön, die in het derde millennium vóór Chr. al in Babylonië
vereerd werd (hij heette daar Dagan) schijnt in dezen tijd de voornaamste godheid van de Filistijnen geweest te zijn; tempels voor
hem waren in 'Azzä (Gaza, Richt. 16: 23) en in Aêdöd (vs. 2;
I Macc. 10: 84; 11 : 4). De naam Dägön (de uitgang ön is typisch Phoenicisch-Hebreeuwsch) wijst op een Semietischen vegetatiegod, speciaal
op een korengod (dägän = koren); de gewone verklaring vischgod
(däg = visch) is onwaarschijnlijk en berust op een misverstand. Uit de
teksten van rûs êamra blijkt dat de Phoeniciërs reeds lang vóór de
Filistijnen Dägön te Aêdöd vereerden; wellicht hebben de Filistijnen
den Dägön-cultus van de Phoeniciërs overgenomen.
3-5
Niet zonder humor maar tevens in vollen ernst wordt verteld,
hoe Jahwe superieur blijkt aan Dägön, die voor diens ark nedervalt als ware hij zijn dienaar. Als hij weer op zijn postament
(deze vertaling is niet geheel zeker; anderen: drempel) gezet is, stort
hij ten tweeden male neer - en valt dan op een vreemde wijze stuk:
hoofd en handpalmen liggen bij het postament, waar alleen nog de
romp op is blijven staan. Magische kracht wordt hier aan de ark
niet toegekend; de auteur is doordrongen van het besef dat het Jahwe
zelf is, die hier handelt (vgI. vs. 6, 11). Het verhaal biedt een schoone
illustratie voor Ps. 97: 7:
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„Te schande worden allen, die de beelden dienen,
„die trotsch zijn op de afgoden.
„Alle goden buigen zich voor hem neder!"
6
De inwoners van Asdód worden door Jahwe gestraft met gezwellen.
Het woord wijst Of op gezwellen in den buik (= Arabisch 'gal,
al, a thickness that arises in the anus) Of op een geslachtsziekte Of op pokken Of
7-12 op pestbuilen. Dit maakt op hen meer indruk dan de ramp, die hun god
trof en volgens een besluit der vorsten zenden zij de ark op plechtige
wijze naar Gat (ligging onbekend; tell es-sáfije?, dikrin??, tell eddzjedëde??, chirbet foert??, `arak el-mensije? — voor de laatste identificeering neemt G. Beyer het op in ZDPV 1931, blz. 134-145) en vervolgens naar de buurt van `Egrón (= `àgir?, gatra? — zie Beyer in
ZDPV 1931, blz. 159-170). In deze steden, waar wellicht geen Filistijnsche tempels stonden, verwekt de ark een soortgelijke ramp als in
Asdód. Men heeft nu de ark, evenals vroeger Báláq met Bileam deed toen hij
zonder resultaat de Israëlieten vervloekte (Num. 23:13 v., 27 v.), tweemaal van plaats laten verwisselen, doch zonder het gewenschte effect
te bereiken. Men beschouwt het geval als hopeloos en de vorsten besluiten nu het onheilbrengende voorwerp naar Israël terug te zenden. —
De Filistijnsche vorsten heeten hier sèrèn, een niet-Semitisch woord, dat
wellicht samenhangt met het Grieksche tyrannos. Waarschijnlijk is
het van Klein-Aziatisch-Etruskischen oorsprong. Met Semietisch sar
(hoofdman, heer) en Barroe (Akkadisch = koning) heeft het niets te
maken.
6 1-6 Vertrek van de ark uit het land der Filistijnen, vs.
1-7 : 1. — Zeven
maanden na den slag bij Afèq zal de ark eindelijk worden weggezonden.
(5)Men wil het op waardige wijze doen en zoodoende aan Jahwe hulde
bewijzen (vs. 5), d. i. zijn hooge macht erkennen. De Filistijnen zijn
practische menschen, die rekenen met de nuchtere feiten; ze verzetten
zich niet tegen wat duidelijk superieur is aan eigen kunnen, zooals de
(6)Farao van Egypte vroeger tot zijn eigen schade wel beproefd had
(Ex. 7 v.v.).
Op raad van de Filistijnsche priesters en waarzeggers voegt men er
een zoengeschenk bij : vijf gouden builen en vijf gouden muizen, naar
(17) het getal der vorsten en steden, die in vs. 17 nog eens uitdrukkelijk
met name worden genoemd: Asdód, `Azzá (Gaza, nu razze), 'Asgelón
(nu `asgalán), Gat (zie uitleg bij 5: 8), `Egrón (zie uitleg bij 5: 10).
Naast de gezwellen verschijnen hier opeens de muizen; dat men in
de oudheid wel muizen als wijgeschenken gaf, wordt bewezen of tenminste zeer waarschijnlijk gemaakt door de vondst van een gouden
muis door Dr. Glaser in Zuid-Arabië (D. Nielsen, Die altarab. Mondreligion und die mosaische Ueberlieferung, blz. 120, met afb.). Men
heeft gedacht dat dit een zinspeling is op de pest, omdat muizen en
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ratten dikwijls de overbrengers en verspreiders van die ziekte zijn. Het
lijkt ons echter beter aan een andere ramp te denken, en wel aan een
muizenplaag in het veld, waardoor speciaal de onmacht van Dagón als
korengod werd aangetoond. Juist in den tijd dat men de ark wegzond,
blijkens vs. 13 ongeveer einde April, stond het rijpende of reeds rijpe
koren op het veld, hetgeen o. i. voor deze veronderstelling pleit. J.
Aharoni deelt in ZDPV 1917, blz. 238, mede, dat speciaal in de buurt
van `ágir een veelgevreesde muizensoort voorkomt (arvicola cinerea
Wagn.; Arabisch f ar el-iz'ar), die de velden, zooals de Arabieren zeggen,
afmaaien. Wellicht wordt in ons verhaal daarop gedoeld. In het voorafgaande is wel is waar van een muizenplaag geen sprake, maar een
bericht daarover kan zeer goed om de een of andere ons niet bekende
reden uitgevallen zijn.
Door aan de zoengeschenken deze voor Ons besef wonderlijke, maar
voor hun besef ongetwijfeld logische vormen te geven, handelden ze
volgens een stelregel, die vooral sinds Hahnemann, den grondlegger
van de homoeopathie (1755-1843), beroemd geworden is: similia similibus curantur. Deze regel werd ook al gevolgd door Mozes in Num. 21 : 8
v., het verhaal van de koperen slang.
7-12
Ark en geschenken worden op een „nieuwen wagen" gezet. Voor de
godheid moest zoo mogelijk iets nieuws, nog niet door menschen gebruikt
en ontheiligd, genomen worden. Bovendien waren de gewone wagens der
Filistijnen te klein voor de ark en zal men een buiten-model voertuig
noodig gehad hebben; hoe een gewone Filistijnsche wagen er uitzag, is
op te maken uit afb. 207 van ATAO 4, blz. 520, een Egyptische afbeelding
uit Medinet Haboe van een Filistijnschen krijgswagen, met vier ossen
bespannen. Transport per wagen was in dien tijd buiten den oorlog
zeldzaam en gold als een groote eer.
De Filistijnsche vorsten gaan erachter, om te zien of alles goed
afloopt (volgens een zekeren geleerde: om ervoor te waken dat men
de gouden geschenken, die een groote waarde vertegenwoordigen, niet
zou stelen); ervóór worden koeien gespannen, welker kalveren in den
stal zijn opgesloten. Ofschoon de natuur haar daartoe moet hebben
gedreven, willen deze moederdieren niet naar den stal terug. Ze
(12) gaan, blijkens heur loeien onder luid protest, door een geheimzinnige
macht gedreven (want van een bestuurder wordt met geen enkel
woord gerept) langs den kortsten weg naar het Israëlietische gebied,
naar Bët-sèmès. Deze tegennatuurlijke handelwijze is voor de Filistijnen het duidelijk bewijs dat hun handelwijze correct is: Jahwe
zelf geleidt de dieren.
De weg van `Egrón naar Bët-sèmès (nu een puinhoop bij 'én-sems;
zie schetskaartje 1) gaat eerst door heuvelachtig gebied, daarna door het
wadi el-merabb`a, den benedenloop van het wadi es-Barar, en dan door
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het wadi es-sarar (= het dal 86rèq van Richt. 16 : 4); door dit dal loopt
tegenwoordig de spoorbaan naar Jerusalem.
13-18
Het is ongeveer einde April, dus omstreeks Pinksteren, als de inwoners
van Bët-sèmès bezig zijn met het oogsten van de tarwe in de breede
vlakte van het dal 8 6 rëq. En daar geschiedt iets groots en verblij dends :
ze zien de heilige ark Gods achter het korenveld.
Ze snellen toe en in het land van een inwoner van Bët-sèmès, Jozua
genaamd, zetten ze de ark eerbiedig neer op een grooten steen, die als
postament moet dienen (niet op den grond; dat zou profanatie geweest
(18) zijn). Later wees men die plaats nog aan (vs. 18). Op een geïmproviseerd
altaar (van aarde?) offeren ze de koeien ter eere van Jahwe. Dat leeken
offeren, kwam in den ouden tijd onder Israël meermalen voor (bv. Richt.
6 : 26; 13 : 19); later was dit alleen aan priesters (Levieten) geoorloofd,
nog later alleen aan de priesterschap van Jerusalem.
(15) In een tekst, die volgens de meeste onderzoekers later ingevoegd zou
zijn, wordt verteld dat de Levieten, die volgens Num. 4 de speciaal daartoe
bevoegde personen waren, de ark van den wagen genomen en op den
grooten steen gezet hebben. Als hier bedoeld zijn Israëlietische Levieten,
moet zulks mogelijk geacht worden, omdat in Joz. 21 : 16 Bët-sèmès
wordt genoemd als een stad, die bij de verdeeling van het land aan de
Levieten werd toegewezen. Heeft men bezwaar tegen deze bewijsvoering,
omdat men bedoelde verdeeling voor een neerslag houdt van latere toestanden, dan diene men ernstig rekening te houden met de mogelijkheid
der aanwezigheid van niet-Israëlietische Levieten op Israëlietisch gebied
(zie Caspari, blz. 65). Het is mogelijk dat Leviet beteekent : aangeslotene,
bijwoner (van den stam láwá = aansluiten). Vs. 15 kan dus wel een betrouwbare mededeeling bevatten, al hinkt de zin wat achter de vorige aan.
De vorsten der Filistijnen hebben alles gezien. Ze constateeren dat
een en ander plechtig en waardig in zijn werk gaat, en gerustgesteld
keeren ze naar hun land terug.
19, 20
Vs. 19 bevat een korte, abrupte mededeeling over een vreeselijke ramp;
dit vers vormt wel een uittreksel uit een langer verhaal, zooals dit vaak
in het 0. T. het geval is. De mannen van Bët-sèmès gaan oneerbiedig
met de ark om: ze „keken" erin en moeten haar dus geopend hebben
(anderen vertalen : ze „bekeken" de ark; dan is verondersteld: van
nabij, met te weinig eerbied voor den Heilige, den Ongenaakbaren God,
wiens troon de ark was). Het gevolg is dat 70 man het leven verliezen
(een late invoeging maakt er 50,000 van, een onmogelijk getal; zelfs een
voor dien tijd groote Palestijnsche stad als Jerusalem of Megiddo telde
hoogstens eenige duizenden inwoners. Het kleine Bët-sèmès zal eenige
honderden bevat hebben).
Men is diep onder den indruk, vreest waarschijnlijk een opeenvolging
21, 7 1 van rampen evenals in Filistea, en wil het onvriendelijke voorwerp kwijt.
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De bewoners van Qirjat-je`arim (nu el-qerje ten W. van Jerusalem;
zie schetskaartje 1) krijgen het bevel de ark te halen. Van wie zij dit bevel
ontvangen, is niet duidelijk; misschien wel van de Filistijnen, aan wie
de plaats zeer wel onderworpen kan geweest zijn. Zij volgen het bevel op
en plaatsen de ark in een huis, waar zij geruimen tijd gebleven is.
De lezer zal zich wellicht verwonderen, dat de ark niet weer naar Silo
getransporteerd wordt, waar ze toch thuis hoorde. Het vermoeden is
echter gewettigd, dat die stad door de Filistijnen na den slag bij Aféq
is ingenomen en verwoest, al wordt dit in ons boek niet opzettelijk medegedeeld. Jeremia spreekt in 7 : 12 over den ondergang van iló: „Gaat
maar naar mijne plaats, die in Silo was, waar ik in het eerst mijn naam
heb doen wonen, en ziet, wat ik daarmede gedaan heb om de boosheid van
mijn volk Israël!" (vgl. vs. 14 en Jer. 26 : 6). Ook in Ps. 78 : 59 v. wordt
gezinspeeld op de vernietiging van den tempel te gild: „God werd vergramd en versmaadde Israël zeer; Hij verwierp de woning te gild, de
tent, waarin Hij onder de menschen woonde." Wanneer die ramp Israël
trof, blijkt uit deze plaatsen niet. Doch bovenvermeld vermoeden, dat
de Filistijnen hieraan debet zijn geweest en wel in den tijd van Samuël, is
niet slechts waarschijnlijk uit het feit, dat Eli's nakomelingen blijkens I,
21 : 1 v.v.; 22 : 9 v.v. hun woonplaats van Silo naar Nób verlegd hebben,
maar is zoo goed als zekerheid geworden door de Deensche opgravingen van
de laatste jaren te chirbet sèloen; daarbij is gebleken dat Silo inderdaad
in de elfde eeuw verwoest is (zie QS 1931, blz. 71 v.v., Shiloh, a summary
report of the second Danish Expedition, 1929; W. F. Albright, The
Archaeology of Palestine and the Bible, 1931, blz. 57; H. Kjaer, The
Excavation of Shiloh = The Journal of the Palestine Oriental society
1930, blz. 87-174).
C. Hoofdstuk 7:2
2-6

-

17: Nederlaag der Filistijnen.

Twintig jaar later komt er door den invloed van Samuël een gunstige
wending in de godsdienstige en ook in de benarde politieke situatie van
Israël. Deze Godsman, die volgens 3 : 20 het vertrouwen van het volk
heeft, weet langzamerhand Israël tot boete te stemmen, zoodat zij de
vreemde goden, de goden des lands, weg doen en uitsluitend Jahwe
willen dienen. — Zie voor onze vertaling van vs. 2: aanteekening B,
3 op blz. 180.
Te Hammispá (= tell en-nasbe; deze gelijkstelling, waarvoor Dalman
zich reeds lang met kracht uitsprak, mag na de opgravingen van Badè in de
laatste jaren wel als vaststaand worden beschouwd, vgl. ZDMG 1933, blz.
191) komt het volk op bevel van Samuël en buiten weten van de Filistijnen
samen. Na wat volgens hoofdstuk 6 geschiedde, zou men verwachten dat
een dergelijke plechtige volksvergadering te Qirjat-je`árim zou worden
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samengeroepen; doch eenerzijds lag deze plaats te dicht bij het Filistijnsche
gebied, anderzijds mag men rekenen met de boven uitgesproken mogelijkheid dat de Filistijnen haar in hun macht hadden (zie uitleg bij 7 : 1).
Daar bidt Samuël voor zijn volk en giet men water uit voor Jahwe,
een symbolische handeling, die in j. Taan. 65-d wordt verklaard; hier
luidt het: „Hebben zij water uitgegoten? Hun hart hebben zij als water
uitgegoten". Hierdoor bracht men het vaste besluit om te scheiden van de
zonde en anders dan voorheen te leven, tot uitdrukking. Deze handelwijze,
die zeer zeldzaam is in het 0. T. (ze komt alleen nog voor in II, 23 : 16,
en draagt een geheel ander karakter dan het wateroffer op het Loofhuttenfeest, vgl. Jes. 12 : 3; Joh. 7 : 37) moet de ellende der boetelingen
manifesteeren, vgl. II, 14: 14; Ps. 22: 15; Klaagl. 2: 19. Na het offer
vasten zij (ook als boetedoening, vgl. Richt. 20 : 26) en belijden hun
zonde.
En ook politiek komt er een wending ten goede. De Filistijnen, die
in dien tijd over groote gedeelten van het door de Israëlieten bezette
gebied heerschen, zijn ontevreden over hun eigenmachtig optreden (het
eigenmachtige is uitgedrukt in den werkwoordsvorm, hitp. van q-b-s, ook
in 8:4; 22: 2). Zij trekken tegen Israël op, juist als Samuël een jong
lam (vgl. Lev. 22 : 27) offert. De Verlosser Israëls waakt en laat het herhaalde gebed van Samuël niet onverhoord : hij antwoordt met donder
en zendt een vreeselijk onweder (vgl. Joz. 10 : 11; Richt. 5 : 20), zoodat de

Filistijnen de nederlaag lijden. De Israëlieten vervolgen hun vijanden tot
(11)verder dan Bët-kar (ligging onbekend; volgens Conder, QS 1876, blz. 149
= `agoer, ongeveer 3 uur ten W. van Jerusalem. Het woord kan „Korensilo" of ook „Ommuurd Huis" beteekenen, vgl. S. Landersdorfer, Sumerisches Sprachgut im A. T., blz. 46; of misschien samenhang met de
Kariërs?? of met kar = lam of ook met kar = weiland?).

Ter herdenking aan deze merkwaardige overwinning richt Samuël een
(12)steen op in de buurt van Hammispá. De aanwijzing in den tekst, dat dit
steenblok ligt „tusschen Hammispá en Hassën", heeft voor ons weinig
beteekenis, omdat de ligging van Hassën ons ten eenenmale onbekend is
(volgens Clermont Ganneau, Journal Asiatique 1877, VIIe série, tome IX,
blz. 490-501 = `én sinjá; deze identificatie kan onmogelijk juist zijn,
want dit ligt ten N.O. van dzjifná, nog meer dan een uur ten N. van
bëtin = Bët-ël, en dus veel te ver van tell en-nasbe af om als plaatsaanduiding voor den steen te dienen). Hij noemt den steen Ebèn há-`èzèr,
d. i. „steen der hulpe" (dit E. heeft niets met dat van 4 : l b te maken, zie
uitleg aldaar; het is o. i. wel mogelijk, dat Samuël opzettelijk dezen naam
kiest om den smaad van de nederlaag bij het E. van 4 : lb uit te wisschen).
136, 14

Dit is het begin van een gunstige wijziging in de politieke verhouding
tegenover de Filistijnen. Vele steden, die in het grensgebied van Israël en
Filistea liggen, sluiten zich eigener beweging bij Israël aan en een aan-
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zienlijk grondgebied wordt aan de Filistijnen ontrukt, hetgeen weer een
goede verstandhouding in de hand werkt tusschen Israël en de oude bewoners des lands, die hier merkwaardigerwijze Amorieten genoemd worden.
In vs. 13a worden die gevolgen al te gunstig en overdreven voorgesteld.
Het heet daar, dat de Filistijnen zich onderwierpen en zelfs het gebied
van Israël niet meer binnendrongen. Als dit laatste beteekent, dat zulks
in de eerstvolgende jaren niet meer geschiedde, kan het juist zijn, maar
zoo staat het er niet. Het staat er zeer algemeen en absoluut, en in dien
vorm is het onjuist, want het is in flagranten strijd met 9 : 16; 13; 14,
vooral vs. 52; 17.
Gedurende zijn verder leven treedt Samuël als richter op; dat dit
„zoolang hij leefde" eenigszins overdreven is, kan niet ontkend worden
door wie de verdere geschiedenis na 10 : 17 leest. Maar in elk geval heeft
hij die richterlijke werkzaamheid langen tijd uitgeoefend; hij maakt
vanuit zijn woonplaats Háràmá (waarschijnlijk = bët-rimá, zie aanteekening B, 4 op blz. 181) geregeld reizen langs Bet-el (nu bëtin), Haggilgál (welke van de vele plaatsen, die zoo heeten, hier bedoeld is, weten
we niet; waarschijnlijk het dzjildzjiljá dicht bij Silo) en Hammispá,
en spreekt dan recht bij de daar gelegen heiligdommen (magóm = heiligdom, vgl. Arabisch magam). Ook hier missen we weer den naam Qirjatjeárim, waar volgens 7: 1 toch de ark stond; zou dat wellicht niettegenstaande de verzekering van vs. 13a toch nog in de macht der vijanden
gebleven zijn?
Als met Haggilgál, gelijk wij veronderstellen, dat bij Silo bedoeld
zal zijn, is het gebied, waarover Samuël recht spreekt, beperkt tot een
betrekkelijk klein gedeelte van het gebergte; is dat bij Jericho bedoeld,
hetgeen ook niet onmogelijk is, dan is dat terrein aanzienlijk grooter. —
In dit geheele hoofdstuk wordt aan Samuël een buitengewoon ingrijpende beteekenis toegekend, eenigszins vergelijkbaar met die van
Mozes. Hij is hier boetprediker, voorbidder, priester, profeet, richter,
krijgsheld; er is m. i. geen reden om aan de historische juistheid van
die teekening te twijfelen.
II. HOOFDSTUK 8-15: 34: SAMUEL EN SAUL.

A. Hoofdstuk 8: Het volk begeert een koning.
1--3

Vele jaren zijn verstreken sinds de nederlaag van de Filistijnen bij
Hammispá. Samuël is oud geworden en zijn twee zonen, die hem als
richters helpen, hebben de liefde van het volk niet kunnen verwerven.
Integendeel, door hun zelfzuchtige handelwijze hebben ze die, evenals
vroeger de twee zonen van Eli, grondig verspeeld. Zij woonden ver van
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hun vader af, in Be'ër-sèba` (nu chirbet bit- es-seba` of tell el-imsás?
in het Zuiden van het land) en dus vrijwel buiten zijn controle.
4, 5
Nu was Samuël bovenal richter en profeet; richten en prediken vormden
zijn hoofdwerk. Een echte krijgsheld was hij niet — en dien begint het
volk zich te wenschen. De motieven daarvoor liggen in hun hart en in
den tijd. Wellicht moeten wij tusschen hoofdstuk 7 en 8 een periode
van geestelijke inzinking aannemen, aan het einde waarvan de Filistijnen
weer méér macht over Israël begonnen uit te oefenen dan vlak na de catasstrophe bij Hammispá. Men voelt zich niet opgewassen tegen de omliggende
volkeren en vreest alle zelfstandigheid in te zullen boeten. Hèt middel
daartegen zien ze nu in het koningschap: „Stel een koning over ons aan,
zooals dat bij alle andere volken het geval is". Die zal recht over hen
spreken, aan de spits van hun leger uitrukken en hun oorlogen voeren
(vs. 20; vgl. Deut. 17 : 14).
Zij maken door de oudsten hun wensch aan Samuël te Hárámá bekend,
6 9 maar deze vindt hun verzoek misplaatst. Hij ziet in dat dit gelijk staat
met de verwerping van God. Het woord „verwerpen" beteekent eigenlijk:
afwijzen, ter zijde stellen, voor ongeschikt verklaren, dus hier: als koning
afzetten. God was hun eigenlijke koning en in plaats van in te zien,
dat hun nood in laatster instantie niet ligt in uiterlijke oorzaken zooals
hun regeerwijze, maar wèl in hun afval van God, en dat zij dus hun hulp
bij Hem en bij Samuël, zijn gezant, moeten zoeken, willen ze nu een
anderen koning, van wien zij uitkomst verwachten. God hebben ze
afgezet.
Er is geen enkele reden om te denken, dat deze pessimistische beschouwing over het koningschap pas zou ontstaan zijn aan het einde van de
achtste eeuw onder den invloed der groote profeten, of zelfs nog later
dan Jeremia (zóó Stade). Integendeel, Samuël, zooals wij hem kennen
uit de oude bronnen, kan geen andere meening dan deze hebben aangehangen. Daarbij komt, dat men in het oude Oosten den koning als
meer of minder goddelijk beschouwde. Zoo ver is het in Israël wel nooit
gekomen, doch dat dit gevaar dreigde, moest een man met geestelijk
inzicht als Samuël buitengemeen verontrusten. Hij moest, gegeven zijn
diep-geestelijke instelling, in het verzoek van zijn volk afval van Jahwe
zien, en daarin had hij in de kern volkomen gelijk.
10-18
Hij schildert dan ook „het recht des konings" aan de oudsten in schrille
kleuren, die ons een Oostersch despotisme van de ergste soort voor oogen
stellen. Een koning zal het recht hebben de zonen te nemen als soldaten,
arbeiders en ambachtslieden; de dochters als zalfbereidsters (een kunst,
waarin men in het oude Oosten zeer bedreven was: zuivere olijfolie vermengde men met allerlei welriekende stoffen tot kostbare geurende zalf),
keukenmeisjes en baksters (van een eigenlijken harem is hier geen sprake;
hadden we hier te doen met een stuk, na Salomo geschreven, dan zou een
-
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zinspeling naar dien kant o. i. niet hebben ontbroken). De landerijen
zullen gedeeltelijk kroondomein worden, waarvan hij gedeelten zal „geven"
(vs. 15), dat is in leen geven, aan zijn hovelingen als belooning voor hun
diensten, en andere gedeelten daarvan zal hij laten bewerken door Israëlieten, die hij daarvoor requireert (vs. 12; zie over deze kroondomeinen
de studie van M. Noth in. ZDPV 1927, blz. 211 v.v.: Das Krongut der
israelitischen Kónige und seine Verwaltung). De gewone landerijen zal
hij belasten en eveneens hun vee. En Gods stem zullen ze niet meer hooren,
als ze klagen.
Niettegenstaande deze geldige bezwaren mag Samuël niet volharden
bij zijn afwijzende houding: God beveelt hem het volk toch een koning
te geven (vs. 7, 9, 22). Eerst zegt hij, dat ze dien zullen mogen kiezen
(vs. 18), doch God zegt dan aan Samuël, dat deze zelf een koning over
22 hen moet aanstellen (vs. 22).
De zaak is dus beslist overeenkomstig den wensch des volks, maar de
oude Samuël handhaaft vooreerst zijn hooge houding: hij deelt het
goddelijk woord niet aan het volk mede, maar zendt hen zonder uitsluitsel naar huis.
B. Hoofdstuk 9, 10: Saul tot koning gekozen.
Vergelijk schetskaartje 2.
9

1, 2

Saul door Samuël gezalfd, vs. 1-10 : 16. — De idyllische tafereelen
van hoofdstuk 9 steken scherp af tegen de oorlogsverhalen, die voorafgaan
en volgen. De schrijver moet zoowel Saul als Samuël hebben liefgehad, al
was zijn sympathie voor den laatste het grootst.
De eerste koning zal uit Benjamin, den kleinsten stam, zijn. Uitdrukkelijk
wordt de vader een ras-echte Benjaminiet genoemd (bèn 'is jemini =
= Benjaminiet, vgl. E. Meyer, Geschichte des Altertums II 2, 1931,
blz. 242, Anm. 2), een vermogend man, d. i. een grondbezitter (vgl. 2
Kon. 15:20). Dat zijn woonplaats hier niet wordt genoemd, behoort
tot den stijl van den verhaler (die ook in vs. 6 den naam van Samuël niet
noemt). We weten uit het vervolg, dat het Gib`ti is (nu tell el-foei), een
plaatsje één uur ten Noorden van Jerusalem gelegen, wel te onderscheiden
(en daarom ook Gib`á Sauls of Gib`á Benjamins genoemd) van Gib`á
in Juda (Joz. 15 : 57); het woord gib`á beteekent heuvel. — Zie over het
Gib`d Sauls: PJB XVIII, blz. 89 v.v. (met foto's en een kaart van de
onmiddellijke omgeving); PJB XXI, blz. 58 v.v.; S. Linder, Sauls Gibea,
Uppsala, 1922; foto van den burcht van koning Saul in : F. M. Th. Bohl,
Palestina, Afb. 38.
De voorvaderen van Saul worden opgesomd tot in het vijfde geslacht;
de namen wijken af van die in 1 Chron. 9 : 35 v.v.
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De naam Saul (= gevraagde, afgebedene, nl. van Jahwe) komt in het
oude Oosten veel voor en is dezelfde als Saulus, Silas. Hoe oud Saul was,
toen hij koning werd, weten wij niet. Volgens 13 : 2 had hij reeds een volwassen zoon en hij moet dus minstens 40 jaar oud geweest zijn, wellicht
ouder (vgl. 13 : 1).
Een onbeduidende gebeurtenis leidt tot groote dingen. Qis, een landjonker, die weiderechten schijnt te hebben bezeten op een uitgestrekt gebied
(eenigszins vergelijkbaar met onze jachtrechten?), mist eenige ezelinnen
en hij geeft zijn zoon opdracht, die met een slaaf te gaan zoeken. Waarx chirbet kaft tilt,
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schijnlijk was dit een Israëliet, die door schuld in slavernij was geraakt.
Ware Qis er zelf op uitgegaan, dan had hij wel twee slaven als reisgezelschap medegenomen (vgl. Gen. 22 : 3), maar voor den zoon des huizes
acht hij één voldoende.
4-6
De rondreis van Saul (vgl. Schick in ZDPV 1881, blz. 247 v.v.; Dalman
in PJB XXI, blz. 58 v.v.) kan op de kaart moeilijk worden uitgestippeld,
want wij kunnen niet alle namen identificeeren. Zij gaat door het Efraïmietische bergland, dat direct noordelijk van Jerusalem begint, dan door
het land van Sà lisà (mogelijk = chirbet kafr tilt, noordelijk van rentis),
vervolgens door het land van Sa`alim (als dit hetzelfde is als Soe`àl in
13 : 17, moet het liggen tusschen dér diwàn en et-taijibe = `Ofrà, maar
dit is in verband met de veronderstelling aangaande de ligging van
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gdlisà weinig aannemelijk; volgens anderen = salbit, noordelijk van
`amwàs), door het gebied van Jemini (ligging onbekend) en door dat van
Soef, dat wij zoeken in de buurt van bet-rimà (misschien was dit bet
rimà = Hàràmd de eenige stad van beteekenis in dat gebied).
In vs. 6 wordt zoowel de naam van de stad (wel Harámà) als die van
Samuël opzettelijk verzwegen, om den lezer straks te verrassen en het
geheele verhaal in een waas van geheimzinnigheid te hullen. Samuël
wordt hier een man Gods genoemd (vgl. 2 : 27) en een geacht man (anderen :
„iemand, die groote belooningen ontvangt").
7, 8
Op raad van den slaaf, met wien Saul op vriendschappelijken voet
blijkt te staan, wenden ze zich tot den Godsman (in vs. 7 beteekent
hinné zooveel als : onderstel het geval, dat .... ). Ze kunnen hem als
belooning slechts 4 van een zilveren sikkel, d. i. ongeveer vier gram
(of wellicht slechts twee gram) zilver, ter waarde van ruim 30 cents,
aanbieden.
9
Het verhaal wordt hier onderbroken door een verklarende opmerking
over het woord rd'è, die beter achter vs. 11 gestaan had, omdat dat
woord daar pas voorkomt. De schrijver van deze glosse zegt, dat het
woord nábi' = profeet vroeger in Palestina niet gebruikelijk was (waarschijnlijk is dit woord van Akkadischen oorsprong en beteekent: iemand,
die de opdracht gekregen heeft om te verkondigen), doch dat men toen
zoo iemand rd'è d. i. ziener noemde; elders in het O. T. komt het woord
chózè voor, dat ook ziener beteekent. Intusschen vestigen deze woorden
de aandacht op tweeërlei zijde van het profetische werk: ró'è en chózè
slaan op gezichten en visioenen, nàbi' slaat op de gesproken woorden.
10-14
Nu volgt een mooi, aanschouwelijk verhaal over de aankomst van
Saul te Rama en zijn gesprek met praatgrage waterputsters, aan wie de
toenmalige zede meer vrijheid toekende dan de tegenwoordige aan haar
Mohammedaansche zusters. Zij geven een antwoord (en wel zeer uitvoerig,
omdat de vrager haar beviel) op de vraag: Is de ziener hier?, d. i. Is hij
niet op reis? Het blijkt, dat Samuël op de heilige hoogte buiten de stad
vertoefd heeft, wel om allerlei orders te geven (vgl. vs. 23) en toezicht te
houden bij de voorbereiding van den offermaaltijd. Hij is juist teruggekeerd in de stad om te wachten op den vreemdeling, wiens komst God
(1 s) hem den dag tevoren aangekondigd heeft. In het poortgebouw (het
(14) stadje heeft maar één poort, zooals vele steden in het oude Palestina,
bv. Jericho, Naïn) ontmoeten ze Samuël, wiens naam nu voor het eerst
in dit verhaal genoemd wordt.
Het initiatief om een koning aan te stellen (het woord neigid, dat wij
16
hier met „vorst" vertalen, beteekent zakelijk hetzelfde als koning, mèlèk,
dat echter méér een profaan accent heeft), gaat hier van Jahwe uit in
tegenstelling met hoofdstuk 8, waar zulks eerst door het volk wordt
begeerd. Dit wijst op twee bronnen, vgl. onze inleiding.
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Bij de ontmoeting van Samuël en Saul bevreemdt het ons, dat deze
den profeet niet kent. Samuël weet echter wel, wien hij vóór zich heeft.
Hij noodigt hem met Oostersche gastvrijheid uit tot een maaltijd en tot
overnachten, en spreekt hem toe in wonderlijke woorden, die echter aan
duidelijkheid niets te wenschen overlaten. Allereerst zegt hij, dat de verloren ezelinnen (waarvan Saul nog met geen enkel woord gerept heeft!)
wel gevonden zullen worden, en dan stelt hij hem de vraag, zwaar van
inhoud: Aan wien anders dan aan u zal datgene wat geheel Israël zich
wenscht (zóó te vertalen l), ten deel vallen? Deze geheimzinnige woorden
bevatten een duidelijke toespeling op het koningschap, dat Israël immers
wenscht (hoofdst. 8). Saul begrijpt wel de portée van deze woorden, maar
op zijn vraag om nadere toelichting zwijgt de profeet.
22-24
Gezamenlijk eten ze op de hoogte in een "kamer" (Iiskä, vgl. Grieksch
lèschê, een heilige ruimte - hal? tent? misschien ook nis ?), waar men
gezamenlijk aan het offermaal aanzit. Saul krijgt onder de ongeveer
30 genoodigden de eereplaats en de beste stukken vleesch, namelijk
schenkel en vetstaart. De vetstaart van de schapen moest onder Israël
volgens Ex. 29: 22; Lev. 3 : 9; 7: 3; e. a. p. als offer voor jahwe verbrand worden, maar in den tijd van Samuël waren dergelijke wetten
onbekend, dan wel men hield er zich niet aan. Het is merkwaardig dat
nog tegenwoordig de Samaritanen, waarvan er nog eenige weinige families
in näboeloes zijn overgebleven, den vetstaart van de Paaschlammeren
wèl eten, dus in overeenstemming met de gewoonte van I, 9 : 24 (joachim
jeremias, Die Passahfeier der Samaritaner, Giessen, 1932, blz. 105 v.), In vs. 24 slaat "hij zeide" op Samuël en niet op den kok; het slot is duister,
waarschijnlijk vormen de woorden: "Hij bedoelde: ik heb het volk uitgenoodigd" een verklarende glosse bij het woord tnû'
5-10: 1 In de stad teruggekeerd, slaapt Saul op het dak van Samuëls huis, in
den zomer een geliefde, koele slaapplaats. Den volgenden morgen wekt
Samuël hem (het woord sacnar in vs. 26 beteekent : de schemering vóór
zonsopgang, en niet: morgenrood, vgl. Dalman in PjB XVII, blz. 13)
en bezegelt hun gemeenschappelijk geheim met de daad der zalving de beslissende handeling bij een koningskroning. Zalving tot koning kwam
reeds vier eeuwen vroeger in Syrië voor; in een der TA-brieven (Knudtzon,
no. 51) schrijft de koning van Noechaèse aan den Faraö: "Toen Manachbirija, koning van Egypte, uw grootvader, Takoe mijn grootvader, in
Noechasse tot koning aanstelde en olie op zijn hoofd goot, sprak hij:
dengene, dien de koning van Egypte tot koning heeft aangesteld en op
wiens hoofd hij olie gegoten heeft, zal niemand ten val brengen". De
(1) zalving door Samuël geschiedt eigenlijk door jahwe; de zin der zalving
is onder Israël deze, dat er een nauwe band wordt gelegd tusschen Jahwe
en den gezalfde; deze wordt bijzonder aan jahwe gewijd. Vandaar dat
behalve koningen (Richt. 9 : 8) ook priesters (Ex. 29 : 7; Lev. 8 : 12) en
17-21

ëä.

118

I Samuël 10: 2.

UITLEG.

zelfs voorwerpen van den tabernakel (Ex. 30 : 26 v.v.; Lev. 8 : 10 v.),
alsmede wapenen (Jes. 21 : 5; II Sam. 1 : 21) en steenen (Gen. 28: 18)
gezalfd werden. Waarom men voor die heilige handeling juist olie gebruikte, is ons niet meer duidelijk (vgl. daarover Eerdmans, ATS IV,
blz. 35 v.v.).
Ook kust Samuël hem, hetgeen niet bij de heilige handeling behoort,
doch moet worden beschouwd als een bewijs van vaderlijke toegenegenheid.
2-12
Ten teeken dat deze zaak van Jahwe is, voorspelt de profeet hem drie
(9) ontmoetingen, die alle plaats grijpen :
(2)
allereerst eene bij het graf van Rachel, ergens in het gebied van
Benjamin, noordelijk van Jerusalem. Tegenwoordig wijst men dat graf
zuidelijk van Jerusalem, dicht bij Betlehem, in een gebied, dat vroeger
bij Juda behoorde; dit moet onjuist zijn niettegenstaande de overeenstemming met Gen. 35 : 16, 19; 48 : 7, aangezien men niet mag verwachten dat het graf van de stammoeder van Benjamin in Juda lag.
Dit wordt dan ook in vs. 2 van ons hoofdstuk uitdrukkelijk ontkend.
Uit ons tekstverhaal en uit Jer. 31 : 15 blijkt, dat het moet worden
gezocht in de buurt van het Benjaminietische Rama, misschien bij de
qoeboer beni `amáliga, vgl. PJB XVIII, blz. 91; de aanteekening in vs. 2,
dat dit graf „te Selsach" ligt, heeft voor ons geen waarde, omdat de ligging
van die plaats ons niet bekend is;
(3, 4)
een tweede bij den eik van Tábór (Tábór is waarschijnlijk de naam van
een Kanaánietische godheid, die o. a. op den berg Tábór in NoordPalestina vereerd werd, vanwaar de vereering van die godheid zich verspreid heeft; vgl. 0. Eissfeldt in Actes du XVIIIe Congrès Intern. des
Orientalistes, 1931, blz. 189 v.v.);
(5, 6; een derde met wonderlijke menschen bij Gib`d Gods, ook Haggib`a
10-12) d. i. de Heuvel, genoemd (= Gib`d Sauls, volgens anderen het tegenwoordige ram-allah?) „waar", zoo voegt Samuël erbij, „de zuil der
Filistijnen is", namelijk een overwinningszuil, die de profeet hier opzettelijk noemt ten einde Sauls nationale gevoelens aan te wakkeren
(vgl. 13 : 3).
Daar ontmoet hij dan ook een hoop (het woord wijst op een ongeordende schare) profeten, die als een soort derwisjen in een toestand van
heilige razernij verkeeren (het toppunt van een dergelijke geestdrift is
beschreven in 19 : 24). We hebben hier te doen met een soort extatisch
profetisme, dat in Palestina waarschijnlijk van voorbijgaanden aard is
geweest (zie Báhl in NThSt 1933, blz. 133 v.v.) en dat essentiëel verschilde van het Israëlietisch profetisme, belichaamd in menschen als
Samuël, Jesaja, Jeremia, enz. Dit laatste mag allerminst worden afgeleid,
zooals wel geschiedt, van het Kanaánietisch profetisme. Een „primitief"
begin heeft het groote Israëlietisch profetisme niet gehad. Kenmerkend
voor het Kanaanietische waren de extatische excessen (vgl. 19 : 24), waar-
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van bij profeten als Samuël geen sprake is. Het was waarschijnlijk een
in wezen niet-Israëlietisch, geimporteerd verschijnsel, zooals ook blijkt
uit het feit, dat de omstanders deze extatici niet kennen: één hunner
(12) vraagt, wie hun vader of hoofd is (deze duistere vraag, die voor verschillenden uitleg vatbaar is, zou o. i. ook een vloek kunnen zijn, hier bedoeld als
beleediging en blijk van diepe minachting; zie aanteekening B, 5 op blz. 182).
Dergelijke wonderlijke extatici stonden bij het volk niet erg hoog aangeschreven, dat echter hun macht vreesde, zooals nu nog het geval is met
de derwisjen en andere „heilige mannen" (zie daarover S. I. Curtiss,
Ursemitische Religion, 1903, blz. 170 v.v.).
(10) De vonk slaat ook op Saul over en hij sluit zich tijdelijk bij hen aan,
tot groote verbazing en ook wel tot diepe verontwaardiging van het
publiek, dat niet verwacht had dat de zoon van een algemeen geachten,
hun zoo goed bekenden man iets met een kring van zulke minderwaardige
buitenlanders te maken wil hebben. Vandaar hun verwonderde vraag:
(12)

Behoort Saul ook onder de profeten?

Deze extatische toestand houdt niet lang aan, en Saul gaat weldra
(7)naar huis, wetende dat God hem nu naar de belofte van Samuël verder
helpen zal.
(8) Volgens vs. 8, dat hier wel vreemd staat (we zouden het eerder kort
vóór 13 : 8 verwachten), moet Saul binnenkort naar Haggilgal gaan
(welk H. hier bedoeld is, weten we niet) en daar op Samuël wachten.
14-16
Thuisgekomen bewaart de zwijgzame en bescheiden Saul zijn geheim goed,
ook als zijn oom (Nèr? vgl. 14 : 50) hem tot spreken tracht te brengen. —
E. Meyer (Geschichte des Altertums, II, 2, 1931, blz. 243) noemt, met
miskenning van den aard dezer verhalen, die historie bedoelen mede te
deelen in populairen vorm, de geheele episode van de ezelinnen en van de
zalving van Saul door Samuël een volksverhaaltje zonder geschiedkundige
waarde.
17
Saul te Hammispá, vs. 17-27. — De plaats Hammispá (nu = tell ennasbe), waar een aan Jahwe gewijd heiligdom was (7: 16), heeft een
belangrijke rol gespeeld in Israëls geschiedenis van dit tijdvak. Daar
zijn de Filistijnen verslagen (hoofdst. 7), daar heeft Samuël zijn werkzaamheid als richter uitgeoefend (7 : 16), en nu wordt er de eerste koning
aangewezen. Gelegen bij de grens van de zuidelijke en de noordelijke
stammen, leent dit punt zich uitnemend om deze alle daar samen te
roepen.
18, 19
Samuël wijst het volk daar op de groote verlossende daden van Jahwe,
maar wil het ondankbaar zijn, dan mag het nu een aardschen koning
hebben. De plechtigheid zal plaats grijpen „voor het aangezicht des
Heeren", d. i. bij het heiligdom te Hammispá.
20-24
Door het lot (vgl. Joz. 7) wijst Jahwe den koning aan en even later
wordt de lange, sterke Saul toegejuicht. Jahwe verkiest den koning, en
13
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niet het volk. Een koning bij· menschelijke keuze zou voor het oude
Oosten iets onzinnigs en onmogelijks geweest zijn. God roept hem en
stelt hem aan - en het volk heeft slechts toe te stemmen en te juichen:
De koning leve!
25
Voordat de vergadering uiteengaat, zet Samuël voor het geheele volk
het recht van het koningschap uiteen (in hoofdstuk 8 deed hij het voor
de oudsten) en legt het afschrift neer "voor het aangezicht des Heeren",
d. i. in het heiligdom te Hamrnispä (vgI. Deut. 31 : 26; 2 Kon. 22 v.;
zoowel bij de Israëlieten als bij andere oude volken was het gewoonte
belangrijke stukken op een heilige plaats te deponeeren; bewijzen bij
jirku, AOK, blz. 184 v.),
27
Saul gaat naar huis in begeleiding van dapperen, die hem zullen helpen
den nood van Israël te verlichten. Dat sommigen hem verachten en geen
geschenken geven, zal hem niet al te zeer gedeerd hebben (de laatste
twee woorden moeten bij het volgende hoofdstuk getrokken worden).
C. Hoofdstuk 11-14: Sauls eerste daden.
Saul verlost jäbës, vs. 1-15.._- Dit hoofdstuk vormde naar veler
oordeel oorspronkelijk de voortzetting van 10: 16a. In elk geval sluit
het daarbij uitnemend aan; vgl. echter bij vs. 12, 13. - Zie bij dit hoofdstuk: schetskaart je 3.
1
Na ongeveer een maand (zóó volgens de oude vertalingen) mag Saul
toonen wat hij kan. Dat zal niet gering blijken te zijn: hij ontpopt zich
onmiddellijk als "ein genialer Improvisator des Krieges" (Caspari).
De Ammonieten doen een aanval op jäbes in Gil'äd, Dit volk, dat
met de Israëlieten nauw verwant was, woonde in het Oost-jordaanland
bij den jabboq; het wil uitbreiding van gebied en tracht de kleine, in
den Richterentijd zeer geteisterde en verzwakte (Richt. 21 : 10 v.) Israëlietische voorpost j äbës (ligging onbekend; de naam is bewaard in wädi
2 el-jäbis) aan zijn zijde te krijgen. De koning Nächäs (= slang) stuit op
verzet en wil slechts een verdrag sluiten, als hij alle burgers het rechteroog
uitsteekt, m. a. w. hen tot halve menschen (vgl. Lev. 21 : 18) maakt,
voor krijgsdienst en speciaal voor het schieten met pijl en boog algeheel
ongeschikt - een schande tevens voor heel Israël.
3
De oudsten vragen zeven dagen respijt om hulp aan Israël te vragen;
als grand-seigneur gunt Nächäs hun die, omdat naar zijn stellige verwachting de door de Filistijnen geknechte Israëlieten zich wel te zwak
zullen achten voor een tocht naar zulk een afgelegen gebied - vooral
om een stad te helpen, die ze zelf vroeger zoo zwaar getuchtigd hadden
(Richt. 21 : 10 v.v.), Het zal echter anders afloopen dan hij in zijn overmoed denkt.
4
De boden uit jäbes komen te Gib'ä in Benjamin, waar Saul woont.
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Dit zal wel niet de eerste stad geweest zijn, die ze aandoen, maar van
alle stammen zullen ze zich vermoedelijk wel het eerst tot Benjamin om
hulp gewend hebben, omdat jäbes indertijd niet meegedaan had aan
de bestraffing van Benjamin (Richt. 20 v.); bovendien waren de inwoners
van jäbes en de Benjaminieten nauw verwant (Richt. 21 : 14). De stadgenooten van Saul blijken lafaards te zijn, vernederden en beleedigden,
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5

een geknecht volk: ze weenen, als ze de zaak van jäbes vernemen.
Maar één weent niet, omdat hij geen lafaard is. Een landman. Een
koning reeds. Hij komt juist met de runderen uit het veld.
Men neemt gewoonlijk aan, dat Saul aan het ploegen is geweest.
Dat is mogelijk, maar toch niet waarschijnlijk, want in den ploegtijd
heeft het geregend en kan men eIken dag regen verwachten; in dien
tijd trekt men niet uit ten oorlog, hetgeen blijkens vs. 1 toch wel het
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geval was. Beter is het derhalve aan te nerhen, dat hij aan het dorschen
geweest is. Daartegen pleit niet de aanteekening, dat Saul „uit het
veld kwam", want „veld" (sádè) omvat meer dan akkerland: het duidt
alle niet met huizen etc. bebouwde grond aan.
6
Saul zit niet bij de pakken neer; hem drijft, als weleer Simson, de
geest des Heeren tot de forsche daad. Terwijl hij in toorn ontsteekt
7 over de lafheid zijner buren, hakt hij een paar runderen in stukken en
zendt de boden uit Saba' ermee rond door geheel Israël. Naar oude
zede was hij, die daarvan aannam, tot een onlosmakelijke eenheid versmolten met den afzender en met alle anderen, die aannamen (vgl.
Richt. 19:29). De storm breekt los en weldra, blijkens het verband
8 na slechts een paar dagen, monstert hij zijn krijgers bij Bèzèq (nu chirbet
ibziq, tusschen naboeloes en bësán, in het gebergte tegenover de uitmonding van wadi el-jábis in de Jordaan — dus zeer geschikt gelegen
voor den verderen opmarsch naar Jabës).
Er zijn daar volgens den Hebreeuwschen tekst niet minder dan 300,000
Israëlieten en 30,000 Judeërs, tè hooge getallen dan dat wij ze als betrouwbaar kunnen beschouwen (de Grieksche vertaling maakt er respectievelijk 600,000 en 70,000 van!). Merkwaardig is, dat de Judeërs
hier apart worden genoemd. Volgens Keil teekent zich daarin reeds
de latere scheiding tusschen Noord en Zuid af ; o. i. is het beter hierin
een symptoom te zien van het feit, dat de Judeërs nog maar heel los
met de andere stammen samenhingen; het proces van aansluiting was
toen nog bezig zich te voltrekken en had nog niet haar volle beslag
gekregen (evenzoo in 15 : 4).
Op den zevenden, dus laatsten dag van het toegestane uitstel van
9--11
executie worden de Ammonieten zelf geëxecuteerd; door een krijgslist,
die meer is toegepast (Richt. 7: 16; zie ook Richt. 9 : 43), weet Saul
hen te overweldigen. De overval vindt plaats in de morgenwake, d. i.
tusschen 2 en 6 uur (onder Israël kende men drie nachtwaken, vgl.
Richt. 7 : 19, ongeveer 6-10, 10-2, 2-6. In het N. T. kent men er
onder Romeinschen invloed vier : 6-9, 9-12, 12-3, 3-6).
Saul geeft de eer der overwinning aan Jahwe en betoont zich groot12, 13
moedig tegenover diegenen onder zijn volksgenooten, die hem eerst
hadden gewantrouwd. — Deze twee verzen onderstellen bekendheid
met het slot van het vorige hoofdstuk (10: 27).
Eenigszins vreemd staat hier de aanteekening over de „vernieuwing
14, 15
van het koningschap" te Haggilgál (volgens Sellin is hier het Gilgál bij
Sichem bedoeld, dicht bij balata en den Jacobsput; volgens anderen
— en meer waarschijnlijk, zie Alt, Staatenbildung, blz. 27 — dat bij
Jerichó.) Als wij de uitdrukking „het geheele volk" mogen opvatten
als beteekenende „alle soldaten" — en dit is o. i. zeer wel geoorloofd
dan hebben we hier geen plomp duplicaat van het verhaal in 10: 17
—,
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v.v. (zelfs den meest onnoozelen redactor zouden we daartoe niet in
staat mogen achten), doch moeten we hierin zien een voortzetting en
wel speciaal de militaire erkenning van de kroningsplechtigheid te
Hammispà (hoofdstuk 10). Feestoffers, die toen niet waren gebracht,
verhoogen nu de plechtigheid en tevens de feestelijke stemming, zoodat
„Saul en alle Israëlieten zich daar bovenmate verheugden" — de verheugenis der eerste, sterke liefde.
12 Samuëls afscheid van het volk, vs. 1-25. — Evenals Jozua (hoofdstuk
24) neemt Samuël, als hij oud geworden is, plechtig afscheid van zijn
volk. Waar en wanneer dat precies geschiedde, wordt niet medegedeeld.
Misschien speelt dit tafereel te Gilgál; maar ook Mizpa (Hammispá,
vgl. 10 : 17 v.v.) is mogelijk. Waarschijnlijk is het niet al te lang na de
„vernieuwing" van Sauls koningschap, in elk geval in de tweede helft
van Mei of begin Juni, zooals blijkt uit vs. 17.
Samuëls toon is geresigneerd; hij weet dat zijn tijd voorbij is, en
2 treedt terug, ofschoon hij raadsman van het volk zal blijven (vs. 23).
3-5 Zijn lei is schoon, zijn verleden heft den vinger niet tegen hem op.
6-1a
Maar de toekomst ziet hij donker in. Hij plaatst daarom zijn volk
tegenover den spiegel van het verleden, dat spreekt van Gods groote
weldaden en van de zonden der vaderen, en vermaant hen Jahwe te
dienen. Ter bekrachtiging en bevestiging van de woorden van zijn dienaar
(17 v.) zendt Jahwe donder en regen -- een groot wonder in den tijd van den
tarweoogst, dat is omstreeks einde Mei, want dan zijn (tot begin October
toe) regen en donder in Palestina een hooge uitzondering (vgl. Spr. 26 : 1).
In het historische exposé van Samuël zijn eenige moeilijke punten
met betrekking tot den Richterentijd. De volgorde van de benauwe(9) nissen, die hij opsomt (Siserá', Richt. 4; Filistijnen, Richt. 13; Moab,
Richt. 3 : 12, en misschien ook Richt. 11 : 12 v.v.) komt niet overeen
met die van het Richterenboek, zooals wij het kennen; bovendien noemt
(11) hij een richter, wiens naam in dat boek geheel ontbreekt: Bedán. De
Grieksche vertaling leest hier Báráq, doch dat gelijkt bedenkelijk veel
op een correctie; anderen nemen een verschrijving uit `Abdón (Richt.
12 : 13) aan, nog weer een ander uit Gid`ón (de twee namen Jeroebba`al
en Gid`dn in vs. 11 behooren dan bij elkaar = Jeroebba`al, ook Gid`ón
genoemd). Ik zie geen reden om den masoretischen tekst te wijzigen
en neem aan, dat de auteur hier beschikt over zelfstandige overleveringen,
die niet geheel overeenkomen met die in ons Richterenboek. Het is
merkwaardig, dat wij bij Jozua 24 (het afscheid van Jozua) eveneens
sporen van een oude zelfstandige historische overlevering konden constateeren (zie Tekst en Uitleg, Jozua, blz. 149).
19
Men erkent, dat het vragen om een koning zondig was. Samuël
20-25 laat gevoelen, dat gedane zaken geen keer nemen en vermaant hen
nogmaals God te dienen. Deze is getrouw en nu moeten zij ook trouw
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zijn; zelf zal hij voor zijn volk een voorbidder en raadsman blijven.
De rede eindigt in mineur: zijn laatste woorden bevatten een vage toespeling op een mogelijken ondergang van volk en koning.
13 1 Opmarsch der Filistijnen, vs. 1-22. — Vertaling en verklaring van
dit grootendeels zeer oude stuk, dat eigenlijk weinig anders is dan een
aaneenrijging van losse aanteekeningen en fragmenten van een uitvoerig
verhaal, bieden groote moeilijkheden. Het begint al onmiddellijk met
vs. 1, dat eigenlijk onvertaalbaar is. Onze vertaling is niet dan een onzekere poging den tekst tenminste iets te laten zeggen, vgl. de „aanteekening bij de vertaling" op blz. 174. Gewoonlijk neemt men echter
aan, dat vóór land (jaar) het getal ontbreekt (vergeten is? met opzet
weggelaten is?), en dan moet men vertalen: Saul was .... jaren oud,
toen hij koning werd. Vóór ganim (jaren) is ook een telwoord uitgevallen;
dat kan 10 of 20 zijn, waarschijnlijk 10. Dan zou Saul twaalf jaar over
Israël geregeerd hebben. Volgens Hand. 13 : 21 is hij veertig jaar koning
geweest, doch dit is wel een rond getal, dat ver van de werkelijkheid afwijkt. Misschien heeft het feit, dat David en Salomo beide zoo lang
geregeerd hebben, den schrijver van de Handelingen parten gespeeld.
Koning Saul moest met vele vijanden den strijd aanbinden, allereerst
met de Filistijnen, die hen overheerschten en smadelijk knechtten.
2 Ten einde hen te verdrijven, richt hij, als eerste in Israël, een staand
leger op. Dat is niet groot: het bestaat uit 3000 man, die gedeeltelijk
bij Saul zijn te Mikmás (nu moechmás) en op het gebergte van Bët-61
(dat is de hooge noordelijke omgeving van het tegenwoordige bétin),
gedeeltelijk bij zijn zoon Jónátán te Gib`á Benjamins.
Dit Gib`d Benjamins (ook zóó in vs. 15 geheeten) is hetzelfde als
Gèba` in vs. 3 (en 14 : 5), Gèba` Benjamins in vs. 16, Haggèba` in vs.
18 en ook als Gib`d Gods in 10 : 5, Haggib`á in 10: 10, en Gib`ei Sauls
in 11 : 4; al deze verschillende benamingen, welker veelheid haar natuurlijke verklaring vindt in het feit, dat Gib`á of GÈba` in het algemeen
„heuvel" beteekent en een veel-voorkomende plaatsnaam was, duiden
de stad aan, die in den ouden tijd gelegen heeft op den nu onbewoonden
tell el-foel, een uur ten Noorden van Jerusalem (zie uitleg bij 9 : 1).
Vergelijk voor de ligging van Gibea, alsmede voor de geheele pericoop
hoofdstuk 13: 1-14:46: schetskaartje 4.
Dat een gedeelte van het staande leger in de woonplaats van Saul
zijn kwartier heeft, is begrijpelijk. Uit de keuze van de ligging van het
andere, grootste gedeelte blijkt het militaire talent des konings. Mikmás
toch is niettegenstaande zijn niet hooge ligging een sterke plaats en
uitnemend geschikt als basis voor militaire ondernemingen in de omgeving. Siul heeft zich daar echter niet lang kunnen handhaven (vs. 5).
In vs. 2 wordt voor het eerst idnatan genoemd, en wel zonder verdere
aanduiding. Hij wordt bij den lezer bekend verondersteld, hetgeen erop
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wijst, dat er in het voorgaande stukken uitgevallen of uitgelaten zijn.
Daarin moet toch minstens gezegd zijn, dat deze Sauls zoon was.
Dat Saul kort na de verheffing tot koning reeds een volwassen zoon
bezat, zou geen lezer van hoofdstuk 9 kunnen vermoeden. Hier blijkt dat
de gegevens in ons boek niet in allen deele een welgesloten eenheid vormen.
Het woord am in vs. 2 vertaal ik met: krijgsvolk. Het is in het Hebreeuwsch een buitengewoon veel voorkomend woord en beteekent in
het algemeen „volk". Doch het heeft, vooral in de boeken Samuëls,
allerlei nuances van beteekenis, zoodat ik het in deze pericoop vertaal
met krijgsvolk (vs. 2, 4, 6, 7, 8, 22), soldaten (vs. 11, 15, 16), voetvolk
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(vs. 5), menschen (vs. 6), volk (vs. 14). Dat het inderdaad tot op zekere
hoogte zelfs een militaire term is, blijkt duidelijk in vs. 5.
3
Jónátán opent de vijandelijkheden met de Filistijnen. Waarschijnlijk
met medeweten van zijn vader, misschien wel op diens bevel werpt hij
de zuil der Filistijnen te Gib`á Benjamins (hier Gèba` genoemd) omver
met welke heldhaftige daad hij de gehoorzaamheid aan dat volk opzegt;
op deze zuil (anderen vertalen : „landvoogd"), smadelijk teeken van
onderworpenheid aan een vreemd gezag, had vroeger Samuël Saul reeds
gewezen (10: 5). De Filistijnen hooren dit, en Saul zorgt ervoor dat
alle Israëlieten met inbegrip van de Hebreën (rasgenooten van de
Israëlieten, zie uitleg bij hoofdstuk 4, begin), die volgens vs. 7a (dat
plusquamperfectisch moet worden vertaald!) over de Jordaan gevlucht
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waren, het ook vernemen. Hij wil een geestdrift wekken , die de zaak
der vrijmaking ten goede moet komen.
4
Nu is de teerling geworpen. De nieuwe koning heeft den strijd tegen
de aartsvijanden aangebonden. Hij kan nu niet meer terug. De troepen
van Saul gaan naar Haggilgal (dat van 10 : 8, zie uitleg aldaar), terwijl
5 de oprukkende Filistijnen zich legeren te Mikmás, vanwaar zij de Israëlieten verdrongen hebben (want zóó moeten we het ons voorstellen).
Mikmás wordt hier „oostelijk van 113R-áwen" geplaatst; dit woord beteekent : huis van bedrog, en duidt Of de plaats aan, waar het bij Bët-èl
behoorende heiligdom stond, Of Bet-E1 zelf. Eigenlijk ligt Mikmás zuidoostelijk van Bèt-E1 (nu Bétin), zoodat de gelijkstelling van Bèt-áwen
met Bet-El wellicht onjuist is, en wij het eerste bv. in boergá — zóó
Albright — of in de omgeving daarvan moeten zoeken.
De Filistijnen hebben een exceptioneel groote legermacht naar het
gebergte gezonden : drieduizend wagens (z(5ó volgens de Grieksche vertaling, de Hebreeuwsche tekst heeft zelfs 30,000!), zesduizend ruiters
(misschien is het beter dit woord hier met „soldaten" te vertalen, namelijk
de soldaten, die twee aan twee in de strijdwagens stonden; ook de Egyptenaren hadden in elken wagen twee strijders) en talrijk voetvolk. Het
behoeft geen betoog, dat de Israëlieten zwak stonden tegenover deze
geduchte scharen van belagers: zelf bezaten zij in dien tijd noch paarden
6, 7a noch strijdwagens. Reeds vóór de komst van het vijandelijke leger hadden
dan ook velen de plaat gepoetst en zici: verborgen in de holen en spelonken
van het gebergte, alsmede in putten — uit welke aanteekening blijkt, dat
dit geschiedde in den zomertijd, want dan alleen zijn de putten ledig.
7b-15a
De soldaten, die bij Saul te Haggilgal zijn, beginnen te verloopen, en
daarom wil Saul, gezien het opdringen van de Filistijnen, ingrijpen. Hij
wil den strijd aanbinden, ofschoon Samuël nog niet gekomen is, die
eerst in Haggilgal het bij vele oude volkeren en, naar het hier schijnt,
ook bij Israël strikt noodige offer vóór den strijd moet brengen. Hier moet
de mededeeling van 10: 8, die daar zeer vreemd staat, oorspronkelijk
thuis behooren. Als dit het geval is, moest Saul nadere aanwijzingen van
Samuël voor zijn verdere wijze van handelen afwachten. Saul offert
tegen het uitdrukkelijk bevel van Samuël (10: 8) — en daar komt de
profeet, die Sauls verontschuldiging niet aanvaardt, maar hem straft
met de vreeselijke voorzegging, dat zijn koningschap niet bestendig zal zijn.
In deze verzen, die volgens veler oordeel een late inlassching zijn, teekent
zich reeds het smartelijk conflict af tusschen Saul en Samuël, dat de
tragedie van Sauls leven zoo dubbel-droevig heeft gemaakt. Dat conflict
ligt op religieus gebied. Saul is vóór alles de militair, die alles ondergeschikt
wil maken aan succes op het slagveld -- Samuël is de man Gods, die
allereerst met den wil van Jahwe rekent. Sauls zonde is hier niet, dat
hij offert — hij was wel geen priester, doch David en Salomo, die toch
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ook geen priesters waren, deden dat ook —, maar ligt in het feit dat hij

op eigen gezag offert en zich zoodoende eigenmachtig tegen Samuël, dat
is hier hetzelfde als: tegen Jahwe, verzet.
De situatie is nu deze : Saul legert zich met zijn schamel legertje van
600 man — 2400 hadden zich dus teruggetrokken -- te Gib`a Benjamins,
de Filistijnen staan te Mikmàs. Vandaar trekken plunderende Filistijnsche soldaten in drie richtingen door het land: één bende trekt naar
het Noorden (naar de buurt van `Ofra — nu et-taijibe —, naar het land
van 8oe`al, zie uitleg bij 9 : 4), een andere naar het Westen (naar de
buurt van Bét-chórón, nu bet `oer el-fóga en bët `oer et-tahta; zie over de
groote strategische beteekenis van deze plaats: Tekst en Uitleg, Jozua,
blz. 104 v.), een derde naar het Oosten, naar het gebied waar Gib`a
Benjamins weiderechten had, naar de streek bij het dal van Hassebó`im
(dat is het dal van de hyena's, nu wadi aboe daba`, een zijdal van het
wadi el-qelt; de bijvoeging „in de richting van de woestijn" beteekent :
in de richting van het Jordaandal).
9-22
Het wanhopige van den toestand der Israëlieten komt scherp uit door
een korte aanteekening, die in zeer bedorven toestand overgeleverd is.
Zie voor de vertaling van vs. 21 onze „aanteekening bij de vertaling"
op blz. 174 v.
Hier wordt opgemerkt, dat de Filistijnen — opperheeren in het
land — het privilege van het bewerken van ijzer aan de Israëlieten
onthielden. Dezen hadden dus wel bogen, knotsen, slingers en bronzen
wapenen, maar de in den oorlog zoo waardevolle ijzeren wapenen waren
onder hen contrabande ; slechts Saul en Jónatan beschikten daarover.
Toch zou deze groote handicap geen hinderpaal voor de zege blijken
te zijn (vgl. Richt. 5 : 8). Aan Isráëls zijde een zeer klein leger zonder
goede bewapening, aan de zijde der Filistijnen een groote wel-bewapende
strijdmacht — en toch straks de overwinning voor de eersten; dat is
iets wonderlijks, dat niemand na de lezing van al deze droeve mededeelingen zou verwachten. Jirku merkt hierbij op (Geschichte des
Volkes Israel, 1931, blz. 121) : Man sieht an diesem Beispiele, dass auch
„Entwaffnungskommissionen" den Aufstieg eines selbstbewussten Volkes
nicht hindern kunnen — een duidelijke toespeling op de handelwijze
van de gealliëerden tegenover Duitschland na den wereldoorlog.
23
Overwinning op de Filistijnen, vs. 23-14 : 47a. — De gunstige wending
wordt ingeleid door een dappere daad van Jónatan. Eens, als de plunderende Filistijnsche benden in drie richtingen door het Israëlietische
gebied trekken (vs. 17), gaat een afdeeling van de Filistijnen zich legeren
bij den Overgang van Mikmás, d. i. bij het wadi es-sewénit (zie daarover
Dalman in ZDPV 1904, blz. 161 v.v.; 1905, blz. 161 v.v.; PJB VII,
blz. 12), ten einde de Israëlieten, die in het gebied van Gib`a liggen (vs. 16),
in het oog te houden.
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14:1 14 Terwijl Saul met zijn legertje van 600 man en den priester Achijá,
-

den achterkleinzoon van Eli (deze Achijá is Of dezelfde als Achimèlèk
van 21 : 2 e.e. Of diens broeder), te Migrón is (een ons verder onbekende
plaats, in het gebied van Gib`á gelegen, wel naar het Noorden toe) en
niets van de handelingen van zijn zoon afweet, onderneemt deze een
uiterst gewaagde zet. Met zijn wapendrager zoekt hij een weg door een
schier onbegaanbare rotskloof met steile wanden (een foto van de plek,
waar deze gebeurtenis volgens Dalman plaats greep, in ZDPV 1904,
blz. 166; vergelijk over de met name genoemde rotspunten Dalman in
PJB VII, blz. 12; een andere localisatie door Alt in PJB XXIII, blz. 20.
(4) De namen Bósés en Sènè beteekenen misschien : „glanzend" en „glad"
of „doornachtig"). In vertrouwen op God, die oppermachtig is en ook
(6) door weinigen de overwinning kan geven, waagt hij, slechts vergezeld
van zijn wapendrager, die in moed en durf een waardig gezel van zijn
meester is, den aanval tegen de Filistijnsche wachtpost. Deze verwacht
na dit tweetal zonder twijfel nog méér aanvallers en vreest wellicht een
bedreiging van twee zijden.
Het resultaat wordt, dat ze samen twintig man dooden.
15 Ten gevolge van deze slachting, des te gevaarlijker, nu er in Mikmás
maar weinig soldaten zijn overgebleven — er waren er immers in drie
richtingen op strooptocht gegaan —, worden de Filistijnen door een
heftigen schrik bevangen en er ontstaat een groote verwarring, die nog
door een aardbeving(?) verergerd wordt.
Als de schildwachten aan Saul rapport uitbrengen, ziet deze met zijn
16-20
scherpen krijgsmansblik een goede kans : de Filistijnen in verwarring,
velen hunner buiten zicht op strooptochten — hier moet worden ingegrepen, en wel zeer snel. Nadat hij vastgesteld heeft dat Jónátán en zijn
wapendrager ontbreken, wacht hij niet eens het orakel Gods af. Het woord
ark in vs. 18 is vreemd; deze was immers volgens 6: 21 in Qirjat-jeárim,
weshalve velen há'é f ód willen lezen i. p. v. 'arón há'èlóhim — een bedenkelijke verandering, die noopt tot schrapping of wijziging van de woorden
die volgen: „De ark Gods was te dier tijd bij de Israëlieten". De veronderstelling dat er in Israël twee of zelfs vele arken bestonden, zooals o. a.
Gressmann, Die Lade Jahves, blz. 34, en W. R. Arnold, Ephod and
Ark, blz. 24 v.v., willen, is eveneens bedenkelijk, omdat ze strijdt met
de in dit opzicht zeer duidelijke Oud-testamentische gegevens. Onze
gegevens over de geschiedenis van de ark zijn overigens te fragmentair, dan
dat wij niet zouden mogen aannemen dat het zeer goed mogelijk is, dat
de ark reeds vóór David eens tijdelijk uit Qirjat-jeeárim weer naar Israëlietisch gebied verhuisd zou zijn.
Zonder aarzelen valt Saul de verspreide en verwarde Filistijnen aan.
Zijn zelfvertrouwen en het verlangen het ijzer te smeden nu het heet is,
21 drijven hem onvervaard voorwaarts. Rasverwante Hebreën sluiten

I Samuël 14: 22.

UITLEG.

129

zich bij hem aan en eerst versaagde volksgenooten krijgen nu weer moed
en keeren zich tegen hun onderdrukkers. In de verwarring vallen de
Filistijnen elkander aan evenals vroeger de Midianieten (Richt. 7 : 22).
Ten slotte slaan ze op de vlucht. „Zoo schonk de Heere op dien dag
(= groote dag, dag van overwinning) de zege aan Israël" zegt de auteur
plechtig, in dankbare herinnering aan een blijden dag, die een keerpunt
in de politieke geschiedenis van Israël beteekende.
Maar nu komt het er op aan, deze vlucht voor de definitieve vernie23-26
tiging van het vijandelijke leger uit te buiten. De Israëlieten achtervolgen
de vijanden tot in de streek van BR-áwen (= Bëtël? nu bëtin; of boergá?
zie uitleg bij 13 : 5), maar geraken daar zelf in moeilijkheden, misschien
omdat de zon ten ondergang neigt en de Filistijnen hun zoo dreigen te
ontsnappen. De soldaten zijn moede en willen de vervolging liever opgeven;
een lang geknecht volk toont maar al te dikwijls gemis aan doorzettingsvermogen.
Met vaste hand grijpt Saul in. Hij verbiedt plechtig, dat men ook maar
het geringste zal eten, opdat men zich ten volle concentreere op wat nu
noodig is: achtervolgen en niets dan dat. Bovendien kon naar de opvatting
dier dagen een onthoudingsgelofte de kans op slagen vergrooten. Iedereen
onthoudt zich van spijs en men weet zich zelfs te bedwingen, als er ergens
honig zóó voor het grijpen ligt (het woord jaar hebben wij in vs. 25 v.
met „kreupelhout" vertaald, maar volgens L. Armbruster, Bibel und
Biene = Archiv fiir Bienenkunde 1932, blz. 1 v.v., beteekent dat woord:
een stapel bijenkorven, en dan ook: honigraten; ook in Hoogl. 1 : 5
heeft het deze beteekenis).
27-30
Jónátán, die door zijn tijdelijke afwezigheid van verbod noch gelofte
op de hoogte is, versterkt zich met een weinig honig. Als iemand hem
vertelt van het verbod, door zijn vader uitgevaardigd, keurt Jónátán die
regeling af; vermoeienis en vasten gaan inderdaad slecht samen.
31. 32
Ondertusschen gaat de vervolging in westelijke richting tot in het in
de krijgsgeschiedenis als invalspoort zoo belangrijke dal (= vlakte) van
Ajjálón = (nu jáló), nu merdzj ibn `ómër genoemd; op deze wijze dringen
de Israëlieten de Filistijnen terug op denzelfden weg als waarlangs dezen
binnengedrongen zijn.
De uitgehongerde manschappen vallen des avonds eindelijk op den buit
aan; de gelofte van vasten gold tot zonsondergang, niet langer. In hun
overhaasting eten ze zelfs het vleesch met het bloed, in plaats van het
laatste, zooals wet en regel was, aan Jahwe te wijden (Gen. 9 : 4; Lev.
3 : 17; 7:26 v.; 17 : 10 v.v.; Deut. 12:23 v.v.; Ez. 33:25). Het bloed
33-35 immers is de ziel en als zoodanig eigendom van God, die haar gaf. Saul
maakt een einde aan dit rituëele vergrijp en bouwt daar later — want dat
is wel de bedoeling van vs. 35 — een altaar voor Jahwe.
36-45
Als de manschappen weer op krachten gekomen zijn, wil Saul --- en
Tekst en Uitleg: I Samuël.
9
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terecht - nog in den nacht de vervolging, van welker slagen voor de
toekomst zoo heel veel kan afhangen, voortzetten. De priester (d. i.
Achijä, vs. 3) wijst erop, dat men eerst God dient te vragen. Daar het
antwoord op Sauls vraag aan God uitblijft (waaruit dit blijkt, weten
we niet), begrijpt de koning dat er een zonde bedreven is, die het antwoord
tegenhoudt en straks ook verder succes zal verhinderen (over het gevoel
van saamhoorigheid, dat hier tot uiting komt, zie L. H. K, Bleeker, Tekst
en Uitleg, job, 1926, blz. 16). jonätän is de schuldige: hij heeft gegeten,
gelijk weleer zijn voorouders in het paradijs - en nu zou ook voor hem
de straf moeten volgen.
In zijn formalistisch rigorisme wil de vader den zoon dooden; de vrees
dat de zoo vurig begeerde totale vernietiging van de Filistijnsche strijdkrachten hem ontgaan zou, speelt hier ook wel een rol. Maar het natuurlijke
gevoel der Israëlietische soldaten verzet zich tegen die vreeselijke straf
(45) en "zoo kochten de manschappen }önätän los, zoodat hij niet behoefde te
sterven".
Wat beteekent dit? Oude wetten als Ex. 13: 13, 15; 34: 20 kunnen
doen vermoeden dat een dier in zijn plaats werd gedood. Misschien echter
is het wel een krijgsgevangene of een Israëliet geweest, die door het lot
werd aangewezen; het eenigszins abrupte slot van ons verhaal zou
hierop kunnen wijzen. - Voor "hoofden" in vs. 38 zie aanteekening
B, 6 op blz. 183.
46
Ondertusschen hebben vele vluchtende Filistijnen zich naar hun eigen
gebied kunnen redden en de vervolging levert ten slotte niet het door
47a Saul zoo zéér gehoopte resultaat op. Wel beteekent deze zege voor hem
verhooging van zijn prestige en steviging van zijn troon. Hij weet nu de
macht van degenen in Israël, die zich tegen hem verzetten (10: 27;
11 : 12), te breken. Uit dit oude betrouwbare verhaal, een staal van meesterlijke vertelkunst, die met de beste stukken uit Genesis kan wedijveren, komt Saul
ons tegemoet als een uitnemend en doortastend veldheer, die de kansen
op het slagveld scherp weet te zien en snel tracht te grijpen, en die volledig gezag heeft over zijn ondergeschikten, en tevens als een rigoristisch
jahwe-dienaar, die zelfs zijn zoon wil afstaan om een zonde te verzoenen,
die afbreuk dreigt te doen aan de krijgskansen. jonätän is in deze pericoop
een openhartig mensch, een moedigeheld, die den dood niet vreest, geliefd
bij al zijn volksgenooten- straks de liefdevan een David ten vollewaardig.
47b, 48
Oorlogen en geslacht van Saul, vs. 47b-52. - De schrijver geeft in
weinige woorden een overzicht over Sauls militaire prestaties, die niet
gering zijn geweest en in het oorspronkelijke geschiedboek zonder twijfel
veel uitvoeriger werden medegedeeld. Hij strijdt "naar alle zijden",
tegen Moabieten, Ammonieten, Edomieten, tegen Söbä (een Arameesch
koninkrijk, welks ligging niet precies bekend is; waarschijnlijk in het
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gebied van den Libanon, in het Zuiden van Coele-Syrië tusschen Libanon
en Anti-Libanus; mogelijk is ook: zuidelijk van Damascus), tegen Filistijnen en Amalekieten. Overal strijdt hij met succes, dank zij zijn persoonlijke dapperheid en zijn wijze zorg om goede soldaten uit te zoeken.
Vergelijk schetskaartje 5.
(Zie stamboom op blz. 90). Hier worden drie zonen van Saul genoemd;
31 : 2 vermeldt den naam van een vierde: Abinádab. Verder ontbreekt
hier de naam Ígba`al (isbósèt), wèl genoemd in 1 Chron. 8 : 33; 9: 39;
misschien is Jiswi in vs. 49 een verschrijving voor Ísjó = Ísba`al.
De naam Mikal (vs. 49) is eenige jaren geleden als godennaam in een
inscriptie te bésán (= het bijbelsche Bét-sán) gevonden; als vrouwennaam zal het een afkorting zijn.
De naam van Sauls vrouw wordt hier merkwaardigerwijze pas na die
der kinderen genoemd (vgl. 30 : 6).
Sauls krijgsoverste Abner was zijn volle neef (anders in 1 Chron. 8 : 33;
9 : 39, waar zijn vader Net, die in ons hoofdstuk [vs. 51] de broeder van
Sauls vader Qis heet, de vader is van Qis. Nér is onlangs als godennaam
in ras samra ontdekt).
D. Hoofdstuk 15: 1-34: Saul wordt verworpen.

15 Het conflict tusschen Samuël den man Gods, en Saul den koning, dat
zich volgens de korte aanteekeningen van hoofdstuk 13 reeds eerder begon
af te teekenen, wordt in deze pericoop, die door velen gehouden wordt
voor een duplicaat van 13 : 7 v.v., toegespitst en eindigt met een breuk,
waarvan de schrijver de schuld geheel en al op Sauls schouders legt.
Hier treedt duidelijk aan het licht, hoe onder Israël profeet en koning
moeilijk samen één weg konden gaan. Gene ziet naar boven en dan pas
om zich heen; deze doet veelal het omgekeerde en dikwijls langzamerhand
al meer en meer uitsluitend het laatste; gene wil in alles Gods weg gaan,
deze gaat gewoonlijk bij voorkeur zijn eigen weg.
Met Saul wat dat zeer zeker het geval. Hij zag gevaarlijke vijanden
om zich heen en die wilde hij overwinnen uit groote liefde tot zijn volk.
Met zijn uitgesproken neiging tot opportunisme kwam God voor hem
pas in de tweede plaats. Het leven van zulke menschen, hoe groot en
zelfs hoe geniaal ze overigens mogen zijn, wordt altijd vroeg of laat een
tragedie. Zoo ook bij Saul. Krijgsman eerste klasse, organisator van het
oorlogsbedrijf in een benarden tijd, trouw Jahwe-dienaar, miste hij het
opene voor God en het eerlijke in den omgang met God, dat bijvoorbeeld
iemand als David bezat. In zijn wereldsche gerichtheid wierp hij niet
slechts een duistere schaduw over Samuëls ouderdom, maar bracht
hij ook in zijn eigen koningschap een ondragelijke spanning, die hem
straks zou voeren tot duistere melancholie en ten slotte tot zelfmoord;
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hoofdstuk 31 is, gezien zijn karakter, het logische gevolg van de gebeurtenis
van hoofdstuk 15. God was sterker dan Saul, en dat wilde hij niet erkennen
in de praktijk van zijn moeilijke leven.
1-3
Eens zeide Samuël uit naam van God, den Heere der Legerscharen,
zooals het opzettelijk plechtig en indrukwekkend heet in de woorden van
den profeet, tot Saul: Straf de Amalekieten, die het ons vroeger zoo lastig
gemaakt hebben (Ex. 17 : 8 v.v.; voor onze vertaling „aangreep" zie
aanteekening B, 3 op blz. 180), en wel: straf ze geducht, dood alle levende
wezens, tot de zuigelingen toe (vgl. Deut. 25 : 17-19; in vs. 3 treedt het
vreeselijke karakter van den „ban" als algeheele vernietiging duidelijk
aan het licht). Dit zou de laatste opdracht van den profeet aan den
koning worden. Wààr zulks geschiedde en wanneer precies, wordt niet
gezegd.
4
Saul roept met bekwamen spoed zijn soldaten bijeen te Hattela'im
(= Tèlèm? van Joz. 15:24; ligging niet bekend). Het groote getal
210,000 is verdacht. Evenals in 11 : 8 worden hier de Judeërs afzonderlijk
genoemd; zie voor de reden daarvan den uitleg aldaar.
5 De koning trekt op tegen „de stad (= hoofdstad) der Amalekieten",
die ergens in het Zuiden van Palestina moet gelegen hebben; dat de naam
niet vermeld wordt, bewijst dat die Of den schrijver onbekend Of in de
6 hem ten dienste staande bronnen niet eensluidend was. De met Israël
bevriende, tot de Midianieten behoorende (Richt. 1 : 16; 4: 11) halfnomadische stam der Qënieten, die volgens Richt. 1 : 16 en I Sam. 27 : 10
o. a. ook in het Zuiden van Palestina woonden, laat hij eerst wegtrekken
(ook David trad later jegens dit volk vriendelijk op, zie 27 : 10; 30 : 29).
7
De tot dusverre altijd zegevierende Saul verslaat de vijanden van
Chawilá (hier een gedeelte van noordelijk Arabië; het woord beteekent
„zandig land") tot oer toe (een vesting aan de grens van Egypte). Dat
de vernietiging intusschen verre van volledig is, blijkt uit de verdere
geschiedenis, waar Amalek nog een belangrijke rol speelt: 27 : 8; 30: 1
v.v.; II Sam. 8 : 12, enz.
8, 9
Samuëls uitdrukkelijk bevel aangaande den ban volgt hij niet op.
Hij spaart den koning Agag (of dit een eigennaam is, vgl. den Akkadischen
eigennaam A-gi-goe, dan wel een titel = de toornende of de geweldige,
vgl. Akkadisch agagoe = toornen, is niet zeker; misschien is er samenhang tusschen dit woord en het Soemerische Igigi, een bepaald soort
goden) ; en bovendien nog veel vee, hetgeen geheel naar den zin is van
de op buit beluste Israëlieten.
10, 11 God regeert en wil dat men ook onbegrepen of onaangename bevelen
stipt zal opvolgen. Hij kan deze welbewuste overtreding van zijn gebod
niet gedoogen en het berouwt hem, dat hij Saul koning gemaakt heeft.
Met dit krasse woord wordt Gods hevige, heilige afkeer van een vreeselijke
zonde uitgedrukt — geheel iets anders dan menschelijk berouw, dat
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altijd gepaard gaat met inzicht in en droefheid over eigen zonde; in
dezen menschelijken vorm kent God natuurlijk geen berouw (vgl. vs. 29).
Als God dit aan Samuël laat weten, wordt deze hevig ontroerd; hij gevoelt,
dat de door hem gezalfde koning te ver is gegaan in onvergeeflijke eigenzinnigheid en dat hij hem nu geheel los zal moeten laten.
12
Hij gaat, na wat wel de moeilijkste nacht van zijn leven is geweest,
naar Saul, die van Hakkarmèl (nu chirbet el-koermoel, zuidelijk van
Hebron) getrokken is naar Haggilgál (waar dit ligt, is niet duidelijk;
het werkwoord farad, afdalen, behoeft niet te bewijzen dat het in de
vlakte van de Jordaan lag; dat werkwoord toch wordt bij voorkeur bij
Haggilgál gebruikt, vgl. 10:8; 13: 12).
13
In het onderhoud, dat hij te Haggilgál met Saul heeft, laat deze het
eerst voorkomen alsof hij de opdracht van Jahwe uitgevoerd heeft. Hij
blijkt heel goed te weten dat Samuëls woord des Heeren woord geweest
is, en nu voegt hij bij zijn zonde door Agag en veel vee te sparen, nog
14, 15 een grove leugen. Als Samuël hem op zijn onwaarachtigheid wijst, werpt
de koning in een oogenblik van onwaardige zwakte de schuld op zijn
manschappen en stelt het verder voor, alsof men het vee verschoonde
ten einde het aan God te offeren. Aan het offer kent hij een groote
waarde toe.
Saul gedraagt zich nonchalant tegenover de bevelen des Heeren; hij
16-23
heeft het woord des Heeren geminacht. Hij is in eigenwilligheid en hoogmoed zijn eigen weg gegaan in plaats van als koning dienaar Gods te
zijn, wil hij eigen heer wezen. De straf is vreeselijk: God, die strikte
gehoorzaamheid eischt, verwerpt hem definitief en wil hem niet meer
als koning handhaven.
In de schoone, diepe woorden vs. 22 v. doet men een blik in de echte
profetische religie van Israël: het komt bij het dienen Gods aan op de
innerlijke gezindheid, de bereidheid des harten, de gehoorzaamheid.
Het offer, zelfs van de beste dieren, is bijzaak en niets waard, als die
ontbreken. Hier wordt niet, evenmin als in de met onze verzen verwante
uitspraken Amos 5 : 21 v.v, Hos. 6 : 6, Jes. 1 : 11 v.v., het offer veroordeeld; het wordt slechts ondergeschikt gesteld aan hooger waarden. (23) „Huisgoden" in vs. 23 is een vertaling van terafim, dat op vele plaatsen
in het 0. T. waarschijnlijk een (tamelijk groot) godenbeeld in den vorm
van een mensch beteekent (anderen denken aan een masker). Het
moeilijk te verklaren woord kan samenhangen met het Arabische
taxa f on = mollities, commoditas; zie over bij de opgravingen in Palestina
gevonden veronderstelde terafim: J. G. Duncan, The Accuracy of the
0. T., blz. 149-158 (met afbeeldingen) en H. Vincent, Canaan, blz. 153
v.v. (eveneens met afb.).
Wel spartelt Saul tegen, maar hij schijnt gebroken te zijn en hij erkent
24-29
ineens schuld, zoowel tegenover God als tegenover den profeet. Ter ver
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ontschuldiging voert hij een innerlijke vrees voor het volk aan. Dat moge
zijn gezindheid weerspiegelen op het oogenblik dat hij met Samuël spreekt
— Saul heeft echter gelukkig niet de natuur van een Pontius Pilatus;
hij spreekt nièt de waarheid, als hij zich achter dien rieten wand verbergt.
Dezen onoprechten Saul keert Samuël den rug toe. Hij wil niet deelnemen aan het dankfeest, dat men ter eere van de overwinning vieren
zal. Als de koning den slip van zijn mantel grijpt en deze afscheurt
(vgl. I Kon. 11 : 30), is zulks voor Samuël een gereede aanleiding om
hierin een droevig teeken voor Sauls toekomst te zien.
30, 31
Saul laat Samuël echter niet gaan. Hij betuigt nogmaals schuld en
32-34 weet den profeet te bewegen met hem mede te gaan. Echter met ander
resultaat dan de koning denkt. Samuël toch gaat terug om uit te voeren
wat Saul verzuimde: hij doodt Agag eigenhandig (van een menschenoffer is hier geen sprake). Om daarna naar zijn huis te Hárámá terug te
keeren: het definitieve afscheid van twee grooten, die samen zoo goed
begonnen waren en die nu elkander niet weer zouden spreken (ontmoeten
deden ze elkander nog ééns, 19 : 24).
III. HOOFDSTUK 15 : 35-31 : 13 EN BOEK II, HOOFDSTUK 1:

SAUL EN DAVID.
A. Hoofdstuk 15:35-18:5: Davids Jeugd.
35,16:1 David door Samuël gezalfd, vs. 35-16 13. — Samuël treurt bovenmate om Saul, dien hij vroeger zoo zeer lief heeft gehad en dien zijn hart
nu nog vasthoudt, ofschoon de koning na de gebeurtenissen van hoofdstuk 15 op den grijzen profeet gevaarlijk vertoornd is (over het „berouw"
Gods, vs. 1, zie bij 15 : 11). Samuël kan het verleden nog niet laten voor
wat het is en toch moet dat.
God zendt hem na verloop van tijd naar Betlehem (nu = bét-lahm)
om een nieuwen koning te zalven. Was Saul uit Benjamin afkomstig,
deze zal uit Juda zijn.
2, 3
Een tegenwerping van Samuël wordt ondervangen door de opdracht
Gods om in Betlehem tevens een offermaaltijd aan te richten.
Men heeft in dit verband van een noodleugen en zelfs van veinzerij
van Samuël gesproken, die weggedoezeld zou zijn door een verondersteld
gebod van Jahwe. Maar de schrijver heeft de vaste overtuiging dat het
contact tusschen God en zijn profeet zoo nauw was, dat een mededeeling
als in vs. 2b zeer wel binnen het bereik der mogelijkheden lag. Wie zulks
met hem aanneemt, zal Samuël niet voor een leugenaar of veinzer houden
— karaktertrekken, die overigens ook geheel niet passen in het beeld van
den Godsman, die juist altijd recht door zee ging.
:
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Het verhaal, dat nu volgt, heeft vele trekken gemeen met dat van de
zalving van Saul (hoofdstuk 9 v.).
De komst van Samuël te Betlehem op een ongewonen tijd verwekt
4
ontsteltenis bij de oudsten, die vreezen dat de profeet hun mogelijk een
5 of ander Godsoordeel komt aanzeggen; maar zij worden onmiddellijk
gerustgesteld.
Van de acht zonen van Jisaj (dat getal ook in 17 : 12; volgens I Chron.
6-13
2 : 13 v.v. had Jisaj er zeven — een heilig, rond getal?) is niet de oudste
de bevoorrechte, evenmin als vroeger Kaïn of Ismaël of Ruben, maar
wordt de jongste, David, heimelijk gezalfd. Dit geschiedt slechts in bijzijn
van de naaste verwanten, die, omdat de dynastie van David zal voortduren,
een bijzonder groot belang hebben bij deze handeling. Uit den aard der
zaak mag worden aangenomen, dat zij geheimhouding zullen betrachten.
Deze zoon is herder, een flinke jongeman met een aantrekkelijk voorkomen;
aan het Grieksche jongelingsideaal zou hij hebben beantwoord. Uit het
verdere verhaal blijkt, dat David trots zijn jeugd reeds bekendheid
genoot om zijn moed (vs. 18, vgl. 17 : 34 v.) en om zijn snarenspel (vs. 18).
Sag' an, sind das die Knaben alle?
Sprach zu Isai Samuel,
Noch sah ich nicht, der Gott gefalle
Zum- Konig Aber Israel;
Wohl wack're . Sohne alle sieben
In Manneskraft and Jugendflor,
Doch keinem auf der Stirn geschrieben :
Der ist es, den der Herr erkor.
Da holt man David von der Herde,
Von Bethlems Triften kommt er bald,
Ein Jangling zuchtig von Geberde,
Von Augen schon, gut von Gestalt.
Auf, dieser ist's, den ich erwale !
So rief des Geistes Wille klar
In Samuels Profetenseele;
Da salbt er ihm sein lockig Haar.
(Karl Gerok).
De naam David wordt hier voor het eerst genoemd. Hij kan samenhangen
met dód = vriend, verwant, geliefde, en zou dan een afkorting kunnen
zijn van een naam, die beteekent: Jahwe (of God) is (mijn) vriend —
hetgeen echter verre van zeker is; in het Akkadisch is een overeenkomstige
naam bekend: Da-wi-da-num.
De plaats van de zalving ligt volgens Dalman, die voor zijn opvatting
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klemmende redenen aanvoert (Orte und Wegel, blz. 21), ongeveer op
of vlak bij de plek waar nu de Geboortekerk te Betlehem staat, welke
o. a. de Grot der Geboorte van Jezus bevat. — Zie over de beteekenis
van het zalven den uitleg bij 10 : 1. —
Dit verhaal verplaatst ons in Betlehem, waaraan schier elke reisbeschrijving van Palestina geestdriftige bladzijden wijdt. Hier mogen
enkele regelen een plaats vinden, die tot het schoonste behooren, wat
ooit over dit stadje geschreven is. Zij zijn van Pierre Loti (Jérusalem,
blz. 37 v.) : Tout à coup, la-bas, très haut en avant de nous, au
sommet d'une des plus lointaines montagnes gris perle, s'esquisse une
petite ville gris rose, indécise de teinte et de contours comme une ville
de rêve, apparaissant presque trop haut au-dessus des régions basses oii
nous sommes; cubes de pierre rosée, avec des minarets de mosquées,
des clochers d'églises — et notre guide nous l'indique de son lent geste
arabe, en disant: „Bethléem ! "
Oh! Bethléem! Il y a encore une telle magie autour de ce nom, que
nos yeux se voilent .... Je retiens mon cheval, pour rester en arrière
parce que voici que je pleure, en contemplant l'apparition soudaine;
regardée du fond de notre ravin d'ombre, elle est, sur ces montagnes aux
apparences de nuages, attirante là-haut comme une suprême patrie ...
14-18
David bij Saul, vs. 14-23. — Saul zinkt weg in ernstige melancholie(?),
die zoo nu en dan in waanzin zal overgaan (zie over de geestesziekte van
Saul: W. Ebstein, Die Medizin im A. T., Stuttgart, 1901, blz. 124-128;
de gegevens in onze boeken zijn niet voldoende scherp om den aard der
ziekte met zekerheid vast te stellen).
Door God verworpen, van Samuël verlaten, gaat hij een duisteren weg
bergafwaarts. Achter deze ziekte staat een booze demonische macht,
zooals Dostojewski die herkent achter menschen als Stawrogin en andere
donkere, duivelsche figuren. Zulke machten zijn door God gezonden en
aan hem onderworpen (vs. 15, 23; vgl. Richt. 9 : 23; I Kon. 22 : 23; zie
Jes. 45 : 7).
Zijn hovelingen koesteren medelijden met den ongelukkige en verwachten heil van snarenspel (spel op de citer, een klein, draagbaar
muziekinstrument met snaren, zie I. Benzinger, Hebrische Archologie 3,
blz. 245 v.v., met afbeeldingen). Bepaalde muziek oefent op dergelijke
zieken inderdaad wel eens een kalmeerenden invloed uit. In een rustig
oogenblik wijzen ze den koning op David, die goed vermag te spelen en
bovendien bekend staat als een dapper soldaat, hetgeen hem in Sauls
oog des te aannemelijker maakt (vgl. 14 : 52).
19-23
David wordt geroepen. Zijn vader laat hem gaan en geeft hem, daar
men naar oude zede niet met ledige handen bij een koning mag komen,
geschenken mede. Uit de eenvoudige giften blijkt, welke primitieve verhoudingen in dien tijd nog onder Israël heerschten, zelfs aan het hof.
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Zoo komt David bij Saul en wordt zijn dienaar en door het snarenspel
zijn arts:
Kónig, harst du, wie mein Saitenspiel
Fernen wirft, durch die wir uns bewegen?
Sterne treiben uns verwirrt entgegen,
and wir fallen endlich wie ein Regen,
and es bliiht, wo dieser Regen fiel.
(Rilke, Neue Gedichte, Insel-Verlag, 1928, blz. 19).
17

David en Goljat; David bij Saul en Jónatan, 17 : 1---18 : 5. Dit verhaal
van Davids eerste openbare heldendaad bewijst alleen reeds door zijn
—
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1-3

lengte, met welk een liefdevol oog men later in Israël naar den jongen
David opzag; toen al, zoo blijkt hier, was hij dapper, bij de hand, vroom
en vol vertrouwen op God.
De vertelling herinnert aan sommige episoden uit de Homerische
gedichten; een bijzonder fraaie parallel biedt ook het oude Egyptische
verhaal van de avonturen van Sinoehe in Palestina, omstreeks 2000 vóór
Christus (zie beneden). — Vergelijk bij het volgende: schetskaartje 6.
Het verhaal speelt in de streek ten Westen van Betlehem, in het
Terebinthendal, het tegenwoordige wadi es-samt, waar nu nog zulke
boomen zijn (foto's van dit terrein bv. in PJB XV, tegenover blz. 72;
RB 1929, tegenover blz. 424; M. Abel, Géographie de la Palestine I,
1933, planche 5).
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De Filistijnen hebben hun troepen samengetrokken te 86k6 (nu =
chirbet es-soewèke, gelegen op een heuvel aan den zuidelijken rand van
het wadi es-samt, ongeveer 25 kilometer ten Westen van Bethlehem,
Of = het één kilometer noordwestelijk van es-soewèke gelegen chirbet
`abbàd) en slaan hun legerplaats op tusschen Sókó en `Azëgà (nu misschien = tell zakarja, opgegraven door de Engelschen in 1898; volgens
anderen = chirbet `asgaloen, ten Westen van chirbet es-soewèke), te
Efès-dammim (ligging onbekend; misschien is de tekst corrupt). De
Israëlieten trachten hun den weg te versperren en legeren zich in het
Terebinthendal. De twee vijandelijke legers hebben het breede dal tusschen
zich in; beide zijn in den rug gedekt.
4-11, 16 In dat dal treedt eiken morgen en eiken avond een geduchte Filistijnsche kampvechter naar voren. Hij heet Goijat (vgl. den naam
Alyattes? -at schijnt een speciale uitgang van Filistijnsche eigennamen
te zijn, vgl. Achoezzat, Gen. 26:26) en is buitengewoon lang. De
masoretische tekst geeft hem een lengte van ongeveer drie meter —
wel met inbegrip van helm en hoog, wapperend helmsieraad —, de
Grieksche vertaling van ongeveer twee meter (deze heeft namelijk 4
ellen i. p. v. 6).
Met kennelijke bewondering en ontzag wordt zijn kolossale wapenrusting beschreven, gelijk die van Agamemnon in de Ilias. Hij heeft
een helm, een pantser van 5000 sikkelen brons (= ruim 80 kilogram;
één sikkel = 16,37 gram), bronzen scheenplaten, een ferme strijdknots,
een lange, dikke lans met een ijzeren spits van 600 sikkelen (= bijna 10
kilogram; dat de spits van ijzer is, wordt uitdrukkelijk vermeld, omdat
dat metaal — barzèl, een Kaukasisch woord — in dien tijd in Palestina
nog zeldzaam was; voor de lengte kan men de lansen der tegenwoordige
Arabische bedoeïenen vergelijken, die wel 3 tot 5 meter lang zijn), en
een schild, dat zijn dienaar voor hem uitdraagt. Merkwaardigerwijze
wordt het zwaard, dat hij volgens vs. 45, 51 ook had, hier niet vermeld;
dat hij er een bezat, wordt waarschijnlijk als vanzelfsprekend aangenomen.
Naar Grieksche gewoonte daagt hij de Israëlieten tot een tweekamp
uit en beschimpt hen naar de wijze der Homerische helden met vernederende woorden. Hij noemt hen slaven van Saul, zichzelf den Filistijn
bij uitnemendheid (zie voor onze vertaling „wijst iemand aan": S. Landersdorfer, Sumerisches Sprachgut im A. T., blz. 88). Geen der Israëlieten
waagt het, op zijn duidelijk geformuleerd voorstel (vs. 9) in te gaan;
integendeel, zij worden allen door groote vrees bevangen. De dapperen
van Saul (14:52) blijven hier tot verwondering van den lezer op den
achtergrond; David zelf had later strijders van ander kaliber om zich
heen (vgl. II, 21 : 15 v.v.; II, 23 : 8 v.v.). Die smadelijke toestand duurt
geruimen tijd, volgens vs. 16 zelfs eenige weken.
12-15
Onder de soldaten van Saul bevinden zich drie zonen van Jisaj den
r
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Efratiet (= uit Betlehem; het woord Efratiet heeft tweeërlei beteekenis
in het O. T.: of inwoner van Betlehem of Efraïrniet, vgl. uitleg bij 1 : 1),
die zelf te oud is om ten strijde te trekken. Dit is wel een bewijs dat Saul
zich in den stam J uda vrienden gemaakt heeft, zeker niet het minst
door zijn optreden tegen de Amalekieten, de aartsvijanden van de
Judeërs. De jongste zoon van Jisaj, David genaamd (er wordt hier
over hem gesproken, alsof de lezer hem uit hoofdstuk 16 nog niet kent I),
is bij zijn vader en weidt de schapen.
In vs. 15 wordt verteld dat David ook wel bij Saul vertoefde - een
mededeeling, die waarschijnlijk is ingevoegd om een verbinding te leggen
tusschen het voorafgaande en dit hoofdstuk, vgl. 16: 21. De interpolator komt zoodoende echter in strijd met vs. 55-58.
17-25
Op zekeren dag gaat David van Betlehem naar het Israëlietische
leger, een reis van slechts eenige uren gaans (het woord ma(gälä in vs.
20 mag niet met "wagenburcht" worden vertaald; het duidt een in
ronden vorm opgestelde legerplaats aan). Zijn vader had hem met proviand en geschenken ("efa" in vs. 17 = ruim 36 liter) uitgezonden en
hem bevolen alles aan zijn drie broeders en aan den hoofdman te overhandigen en te zien hoe zij het maken (onze vertaling "nam zijn
vracht op" in vs. 20 is niet zeker; volgens een mededeeling in ZAW
1932, blz. 176, uit Journalof Theological Studies 33 = er hob den Fuss
auf. Er staat namelijk slechts: "hij hief op" - zoodat het object er
bij gedacht moet worden).
Als de herdersknaap bij de Israëlietische slagorden komt, vertoont
zich juist de gevreesde kampvechter. Hij hoort diens honende uitdagingen - en even later de woorden van een Israëliet, die de koninklijke belooningen opsomt, welke degene zou ontvangen, die den Filistijn
kon verslaan. Hier blijkt, hoe zeer Saul den gevaarlijken Übermensch
duchtte.
26-32
Een invallende gedachte, een plan, een vage hoop doorflitsen Davids
brein. Verontwaardiging, fel en heftig, doet het schier onmogelijke
grijpbaar schijnen voor een vaardige hand. En als daar dan nog zulk
een prijs bij komt? Kleineerende woorden van zijn oudsten broeder
kruisen zijn plannen, maar kunnen de uitvoering niet tegenhouden.
Hij houdt vast aan wat als ideaal in zijn geest oprijst; zijn vragen om
(30) nadere inlichtingen verraden zijn hooge doelstelling en als hij straks
vóór den koning staat, is zijn besluit vast: hij wil en zal met den Filistijn
den strijd aanbinden.
33-37
Saul, die wel zeer sceptisch tegenover het enthousiasme van den
knaap moet staan, maakt tegenwerpingen: hij is maar een jongen en
Goljät een ervaren krijgsman. Doch voor den dapperen herder, die op
(34-36) beren en leeuwen lossloeg (de beren kwamen uit de holen en ravijnen van
de Judeesche woestijn, de leeuwen uit de vlakte van de Jordaan op naar
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de velden bij Betlehem; tegenwoordig ontbreken leeuwen in Palestina
geheel, beren zijn er uiterst zeldzaam), gelden zulke bezwaren niet, al
komen ze zelfs uit den mond van een koning; hij weet: Jahwe zal hem
bijstaan. Zijn heldenmoed wordt geadeld door een eenvoudig, krachtig
geloof in een God, die leeft en helpt.
Saul wenscht deze kans, al lijkt ze hem onzeker, niet te laten glippen
38, 39
en wil op zijn wijze ook helpen. Vol humor is het verhaal van de vergeefsche poging om David te laten uittrekken in des konings wapenrusting; kostelijk is de teekening van den onbeholpen jongeling, die
niet in staat is te gaan in zulk een ongewone kleedij. David in des konings
kleederen — ondertusschen een profetie van wat hij later worden zou!
Hij gaat er dus als een eenvoudige herder op uit, met stok, slinger
40-44
en steenen (tegenwoordig hebben de Palestijnsche herders veelal een
geweer), tot verwondering van den Filistijn, die zulk een aanvaller wel
moet minachten. Hij dreigt David dan ook met den dood zonder begrafenis (vgl. II, 21 : 10; in vs. 43 een woordspeling: maglót-wajegallél).
In het aangezicht van Golját laat de schrijver David nog een rede45-47
voering houden, in vergelijking waarmee de bedreiging van den Filistijn in het niet verzinkt. Deze rede, al is de nadere formuleering natuurlijk
van den schrijver, geeft zonder twijfel Davids gedachten juist weer.
De schijnbaar zoo ongelijke strijd eindigt snel. Eén steen uit de beek
48-50
si is voldoende om den gehaten vijand te vellen, die met zijn eigen zwaard
gedood wordt; dit gold oudtijds als een groote schande (vgl. I, 26: 8;
31 : 4; Richt. 9 : 54). David gaat boven op zijn lichaam staan, zooals
Mardoek op Tiámat (Enoema Eli§ IV, 128 v.v.) :
„Tot Tiámat, die hij overwonnen had, keerde hij terug.
„De Heer ging staan op Tiámats beenen,
„met zijn onmeedoogend wapen spleet hij den schedel."
Of zooals Sinoehe ging staan op zijn geduchten vijand. Uit diens
avonturen in Palestina schrijven wij hier ter vergelijking een klein
fragment over (het verhaal speelt + 2000 vóór Christus en is een paar
eeuwen later opgeschreven) :
„Er kwam eens een sterke van Retenoe (= Palestina), die mij
„(= Sinoehe) in mijn tent hoonde. Hij was een dappere, die zijns
„gelijke niet had; hij had geheel Retenoe bedwongen. Hij zeide,
„dat hij met mij vechten wilde. Hij dacht, dat hij mij berooven kon.
„Hij meende mijn kudden buit te kunnen maken . . . .
„Gedurende den nacht bespande ik mijn boog en ordende mijn
„pijlen; ik scherpte mijn dolk en maakte mijn wapenen in orde.
„Toen het licht werd, kwamen de inwoners van Retenoe aangeloopen.
„Zijn eigen stammen hadden zich verzameld en ook zijn naburen
„waren aanwezig. Als men aan dezen strijd dacht, was elk hart
„voor mij ontstoken. Vrouwen en mannen schreeuwden en iedereen
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„was om mij bezorgd. Zij zeiden: „Is er wel ergens een sterke, die
„met hem zou kunnen vechten?"
„Toen nam hij zijn schild en zijn strijdbijl, en greep een arm vol
„speren.... Hij kwam op mij af, en ik schoot op hem, zoodat mijn
„pijl in zijn nek bleef steken. Hij gaf een schreeuw en viel op zijn
„neus, en ik stiet hem neer met zijn strijdbijl. Ik hief een zegekreet
„aan op zijn rug en alle Aziaten brulden het uit. Ik prees den god
„Month (= den Egyptischen god van den oorlog), maar zijn ge„nooten treurden om hem. De vorst sloot mij in zijn armen. Toen
„voerde ik zijn bezittingen weg en maakte zijn kudden buit. Wat
„hij mij dacht te doen, deed ik met hem. Ik nam weg wat in zijn tent
„was en plunderde zijn legerplaats."
Bij alle verschil tusschen ons hoofdstuk en dit verhaal zijn de punten
van overeenstemming treffend en vele: het honen, de bedreiging, de angst
van de omstanders, de aanwezigheid van een koning, het voorovervallen
van den reus, die met zijn eigen wapen wordt afgemaakt, het staan van
den overwinnaar op den overwonnene. Intusschen geven deze parallelle
trekken niet het minste recht om bij het bijbelsche verhaal te denken aan
afhankelijkheid van het oudere Egyptische.
52, 53
De Filistijnen, die dezen onverwachten afloop als een beslissend teeken
van nog meer onheil beschouwen, slaan in twee richtingen (naar Gat en
naar `Egrón — zie uitleg bij 5 : 7-12) op de vlucht; velen hunner worden
tot bij de poorten van hun eigen steden achtervolgd en gedood (ga`arajim,
vs. 52 is hetzelfde als dat van Joz. 15 : 36 en I Chron. 4 : 31; ligging
onbekend), terwijl hun verlaten legerplaats door de Israëlieten geplunderd wordt.
54
David neemt het hoofd van den reus mede „naar Jerusalem". Daar,
voorzoover wij weten, Jerusalem in dien tijd in het bezit was van de
Jebusieten die het pas vele jaren later aan David hebben moeten afstaan
(II, 5 : 6 v.v.), moet dit beteekenen: naar het gebied van Jerusalem (die
vertaling is o. i. geoorloofd) — of wij hebben hier te doen met een lakenswaardige slip of the pen van den verhaler. Goljàts wapenen legt hij „in
zijn tent" — ook vreemd, doch we mogen misschien veronderstellen
dat van te voren door Saul een tent te zijner beschikking gesteld was.
Wellicht ook is met de uitdrukking „zijn tent" zijn huis bedoeld (in
het tegenwoordige Palestijnsch Arabisch verstaat men onder 'ahl wel
een huis).
Saul blijkt David in het geheel niet te kennen, hetgeen in flagranten
55-58
strijd is met 16 : 18 v.v. en met 17 : 15. Abnér brengt den jongen held,
die Goljàts hoofd als een tropee mededraagt, bij hem.
18 1-4 Bij het onderhoud van Saul en David is ook Jónatan aanwezig. Plotseling koestert deze spontane prins een diep en eerlijk gevoel van vriendschap voor den dapperen herdersknaap, en als deze voor goed aan het
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hof gekomen is, geeft hij hem bijzondere geschenken ten teeken van een
zeer nauwe verbintenis.
5 Een korte slotaanteekening vermeldt, dat David snel geliefd raakt
zoowel bij Saul als bij de soldaten, en dat hij voorspoed heeft bij al zijn
krijgsondernemingen.
Is dit mooie, levendige verhaal historisch? Men zou daaraan kunnen
twijfelen, en wel het meest op grond van een bepaalde vertaling van II,
21 : 19, waaruit men kan lezen, dat Elchánán, een der helden van David,
„Golját, den Gittiet, wiens speerschacht op een weversboom geleek"
neergeveld heeft. In abstracto moet het zeer wel mogelijk geacht worden,
dat heldendaden van Davids dapperen later op zijn naam gesteld zijn.
De tekst in II, 21 : 19 is echter corrupt en moet waarschijnlijk gelezen
worden: „Elchánán, de zoon van Ja' ir, uit Betlehem, velde den broeder
van Golját den Gittiet neer, wiens speerschacht op een weversboom
geleek" (vgl. Tekst en Uitleg, II Sam.). Ook volgens I, 19 : 5; 21 : 9 was
het David, die Golját doodde en volgens I Chron. 20:5 versloeg Elchánán diens broeder, die daar Lachmi heet.
Al mogen wij de historiciteit van de gebeurtenis van ons hoofdstuk
aannemen, — dat een oorspronkelijk korter verhaal later uitgebreid is,
wordt duidelijk, als men let zoowel op de verschillen met hoofdstuk 16
(zie boven), waaruit blijkt dat men voor de aanvulling de beschikking
had over een van hoofdstuk 16 verschillende bron, als op de oudste
handschriften van de Grieksche vertaling, die een veel korteren tekst
hebben: daar ontbreken, behalve enkele verzen, de stukken vs. 12-31
en 17 : 55-18 : 5 geheel, dus juist die gedeelten, die met hoofdstuk 16
het sterkst in tegenspraak zijn.
B. Hoofdstuk 18:6-20:43:
Sauls argwaan en haat tegen David.
6-9
12-16

(6)

Saul ijverzuchtig, vs. 6-16. — Het wantrouwen van Saul tegen David
wordt spoedig opgewekt. Als beiden terugkeeren van een krijgstocht,
heffen de vrouwen naar oude gewoonte (vgl. Ex. 15 : 20 v.; Richt. 11 : 34)
een lied aan, dat den koning wel moet ergeren. Ze spelen daarbij op
triangels en op een bijzonder soort van tamboerijnen (Hebreeuwsch:
toeppim besimchá, eig. = tamboerijnen met vreugdebetoon; wij vertalen:
vroolijke tamboerijnen). De vorm van het lied herinnert aan het Gilgamesjepos VI, regel 200 v.v., waar wordt gevraagd:
„Wie is schoon onder de mannen?
„Wie is geweldig onder de mannen?"
Het antwoord (der vrouwen) luidt:
„Gilgamesj is schoon onder de mannen,
„Gilgamesj is geweldig onder de mannen."
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In de vertolking van den dichter Jan H. Eekhout (Gilgamesj, 1933,
Callenbach, Nijkerk) luidt deze passage (blz. 39):
„Wie is de schoonste,
„En wie de heerlijkste onder d' Oeroeksche mannen?
„En juichend bruist het:
„De schoonste en heerlijkste, Koning,
„Gij zijt het! Gilgamesj!"
Het is de vraag, of de overlevering hier wel in orde is: een lied van den
inhoud als in vs. 7 zou men pas in lateren tijd verwachten; vgl. 21 : 11;
29 : 5.
De jonge held wordt nu in Sauls oog al de kroonpretendent. En naarmate hij bij het geheele volk meer gunst verwerft, gaat Sauls ijverzucht
10, 11 meer over in vrees. In een aanval van razernij tracht hij zelfs den musiceerenden David te dooden, die den belager echter behendig weet te
ontwijken (hier heeft de muziek een andere uitwerking op den zieke
dan men bedoelt).
Ook deze verzen maken den indruk, dat ze niet in het verband passen.
Wellicht zijn ze van elders hierheen verdwaald.
In het Stedelijk Museum te Amsterdam hangt de beroemde schilderij
van Jozef Israels, die dit tafereel met kennelijke liefde voor David en
Saul en met een diep begrip van de tragische situatie geschilderd heeft.
Hoofdpersoon is daar de jonge David, die op de harp speelt voor den
somberen koning, die links op het doek wegduikt in een grauw halfdonker. De herdersknaap heeft het oog niet op zijn heer gericht noch op
iets in de koninklijke tent, maar zijn oog en hart hangen aan het Betlehem
in de verte. Daarboven ziet hij veel blij licht; vandaar komt de inspiratie
tot zijn heerlijk spel.
Op listige wijze wil Saul David laten dooden door de Filistijnen; hij
17-25
zal hem uitzenden op een gevaarlijke expeditie, waarvan hij groote kans
heeft niet levend terug te komen, zooals Iobates, de koning van Lycië,
Bellerophon uitzond op wat hij hoopte dat een tocht des doods zou worden,
of ook Pelias zijn neef Jason om het gulden vlies.
De liefde van Sauls dochter Mikal (zie bij 14 : 49) voor David biedt een
geschikte aanleiding om dit helsche plan uit te voeren. Sauls oudste
dochter Mèrab was namelijk niet aan David gegeven; deze had, wel uit
voorzichtigheid, geen aanspraak laten gelden op de belooningen, door
den koning gesteld op het verslaan van den Filistijnschen reus (17 : 25),
zoodat zij uitgehuwelijkt had kunnen worden aan `Adri'ël den Mechólátiet
(= uit Abël-mechólá, blijkens I Kon. 4 : 12 een plaats in de Jordaanvlakte,
in de buurt van Bët-sán; nu tell el-hammi?).
Op onwaardige wijze tracht Saul nu zoowel rechtstreeks zelf als
zijdelings door zijn dienaren David te bewegen tot een huwelijk met
Mikal. Echter op een gevaarlijke voorwaarde. Na veel aarzeling gaat David
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op het plan in. De móhar was een soort koopprijs of misschien beter
geschenk, dat de bruidegom voor de bruid aan den vader moest
betalen, die trouwens meestal den móhar weer aan zijn dochter
afstond; de vertaling „bruidschat" is foutief en misleidend. Zie over de
kwesties, die met den móhar samenhangen: M. David, Vorm en Wezen
van de Huwelijkssluiting naar de Oud-Oostersche rechtsopvatting, Leiden,
1934, blz. 11 v.v. Om dezen móhar machtig te worden, moet hij honderd
Filistijnen dooden. Uit de lichaamsdeelen, die hij thuis moet brengen, zal
duidelijk blijken, of de gedooden inderdaad onbesneden Filistijnen waren
(de verontwaardiging van den Westerschen lezer over deze onsmakelijkheid zal de Oostersche lezer, tenminste in den ouden tijd, niet deelen).
27
Tegen Sauls verwachting in komt David heelhuids terug. MIkal wordt
zijn vrouw.
28-30
Daarna begint de koning hem nog meer te vreezen, ziende dat Jahwe
met hem is en zijn naam beroemd wordt. —
Dit gedeelte van zeer samengesteld karakter maakt een chaotischen
indruk. Het draagt duidelijk de sporen van bewerking; de Grieksche
tekst is aanzienlijk korter. Sommige aanvullingen hebben wij in onze
vertaling tusschen vierkante haakjes gezet, waarbij wij trouwens de
soberheid betrachtten.
19
David en Jónátan, vs. 1-7. — Over de sombere onweerswolken van
Sauls tegenkanting en haat speelt de zachte, lichtende schijn van de idylle
der wondere vriendschap van Jónátan en David.
1--3 De koning maakt zijn zoon deelgenoot van wat voor dezen overigens niet
verborgen zal gebleven zijn: dat hij den dood van zijn schoonzoon wenscht
en zelfs bewerken wil. Op zijn beurt deelt de prins dit aan zijn vriend
mede en hij redt hem op een kritieken morgen van een dreigend gevaar
(misschien zijn de in dit verband onduidelijke verzen 2 en 3 van elders
ingedrongen; ze schijnen te behooren bij het verhaal van hoofdstuk 20).
4-7 Bovendien weet hij zijn vader in warme woorden en met klem van redenen
tijdelijk te bewegen David niet zoo onrechtvaardig te behandelen.
8-10 David vlucht voor Saul, vs. 8-24. — Maar als de gunstige afloop van
een expeditie tegen de Filistijnen Davids glorie vergroot en de oude
zwaarmoedigheid Saul overvalt, wordt de haat weer zoo fel, dat hij hem
wil dooden met zijn eigen lans. David bergt zich in zijn huis, dat we
ons te Gib`á moeten denken.
11 Doch ook hier is hij niet veilig. De koning zendt boden uit, die in
den nacht de wacht moeten houden bij zijn huis (in den nacht het huis
binnendringen en iemand die slaapt dooden of gevangen nemen, strookt
in het algemeen niet met de Oostersche zede, vgl. Richt. 16 : 21; de slaap
gold namelijk als heilig, zie J. Wellhausen, Reste Arab. Heidentums 2,
1897, blz. 163). Mikal redt op listige wijze haar man. Ze laat hem door het
12 raam ontsnappen (waarschijnlijk had het huis een soortgelijke ligging
26
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als dat van Rachab te Jerichó, Joz. 2 : 15; vgl. ook Hand. 9: 25) en
legt dan een beeld (terafim = huisgod, zie uitleg bij 15 : 23) op het rust14 bed, terwijl ze de boden des doods wijs maakt, dat haar man ziek is.
15-17
De beetgenomen dienaren worden nogmaals naar Davids huis gestuurd
met het uitdrukkelijk bevel, hem met bed en al mede te nemen. Nu
merken ze het bedrog. Door een noodleugen weet Mikal zich tegenover
haar vader te rechtvaardigen.
18
David vlucht nu weg in noordwestelijke richting, naar Háramà (=
bet-rimá), waar hij aan Samuël zijn benarde omstandigheden blootlegt
(het onderwerp van „vertelde" zou trouwens ook Samuël kunnen zijn!).
Beiden gevoelen zich daar niet veilig en nemen hun intrek te Najót
(ligging onbekend; het woord beteekent „woningen", wellicht een nederzetting van profeten in de buurt van Harama).
19-21
Als Samuël dit hoort, zendt hij ook daarheen boden uit om David
gevangen te nemen. Als zij de profeten zien (lahaqat, vs. 20, behoeft niet
gecorrigeerd te worden; het kan een Hebreeuwsch woord zijn, dat „convent van oudsten" beteekent, vgl. Aethiopisch lahiq = oud), geraken zij
zelf ook in extase;. ze worden a. h. w. besmet met die vreemde razernij,
die in dien tijd vele profeten kenmerkte (zie uitleg bij 10 : 10 v.v.). Hetzelfde gebeurt met een tweede en derde gezantschap (vgl. II Kon. 1 : 9
22-24 v.v.) en ten slotte met Saul zelf (de ligging van 8ëkoe, vs. 22, is niet
bekend), die in een toestand van zulk een buitengewone opwinding
geraakt, dat hij zich de opperkleeren van het lijf scheurt (naakt = zonder
oppergewaad). Het spreekwoord van 10: 11 v., daar reeds verklaard,
wordt hier nogmaals aangehaald en de oorsprong afgeleid van deze
gebeurtenis.
De oude bronnen bevatten dus van éénzelfde gezegde tweeërlei ontstaansgeschiedenis, die trouwens veel op elkander gelijken. Misschien
stond de eene oorspronkelijk in een geschiedenis van het leven van
Samuël (of van Saul), de andere in die van het leven van Saul (of van
David).
In verband met wat wij bij de verklaring van 10 : 10 v.v. opmerkten,
wijzen wij erop, dat hier niet van Samuël wordt verteld, dat hij in een
opgewonden toestand verkeerde. Hij trachtte waarschijnlijk een beweging
van menschen, waarmede hij zich innerlijk nauwelijks verwant gevoelde
en waarvan hij de gevaren moet hebben geducht, in een veiliger bedding
te geleiden, nu hij toch om der wille van het leven van zijn beschermeling
tijdelijk in hun midden moest vertoeven.
20 1-3 Verbond tusschen David en ,Jónátan, vs. 1-43. -- Deze meesterlijke
vertelling, die in aanschouwelijkheid met hoofdstuk 14 kan wedijveren,
verplaatst ons waarschijnlijk weer naar Gib`a. David is daarheen uit
Najót teruggekeerd, naar wij wel moeten aannemen : omdat Saul hem
nu eens weer minder vijandig gezind was.
13
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In den aanvang van ons verhaal is die stemming intusschen al weer
omgeslagen, zooals blijkt uit het gesprek tusschen de twee vrienden.
David ziet den toestand zeer donker in, de goedhartige, optimistische
Jónátán wat lichter, omdat zijn vader, zegt hij, hem nooit iets verborgen
houdt en niet heeft gesproken over eenige scherpe maatregel tegen David.
4-8 Deze laat zich echter niet overtuigen; terwijl hij in den laatsten tijd
geregeld aan des konings tafel aanzat, zal hij dit niet meer durven doen.
Dat zal opvallen, vooral omdat het den volgenden dag juist Nieuwe
Maan is (dit feest van zeer hoogen ouderdom wordt nu nog in de Arabische
woestijn gevierd, veelal met uitbundig vreugdebetoon).
(6)
Onder een voorwendsel, dat niet minder is dan een leugen (als men
wil, een noodleugen), zal David wegblijven en hij verzoekt Jónátán poolshoogte te nemen van zijns vaders stemming.
David weet zich onschuldig jegens den koning en durft daarom te
(8) zeggen : Mocht ik werkelijk schuld hebben, zoo moogt ge mij dooden. Hij
veronderstelt een kleine mogelijkheid, dat zijn vriend zich door zijn
vader van het omgekeerde zou kunnen laten overtuigen (vgl. vs. 31) en
zegt daarom : Naar uw vader moet ge mij vooral niet brengen.
9
Jónatán wijst die mogelijkheid af.
10-23
In het verdere onderhoud, dat ze ver van alle mogelijke spionnen op
het veld hebben, spreken ze af, hoe Jónátán, zonder dat iemand iets zal
kunnen merken, David mededeeling zal doen aangaande de gezindheid
zijns vaders. Ze sluiten samen een vast verbond.
De prins schijnt te weten, welke hooge toekomst David beschoren is,
(16) en onzelfzuchtig als hij is, hoopt hij het beste voor diens huis, terwijl hij
voor zichzelf en eigen nakomelingschap de gunst van zijn vriend inroept
(vgl. II, 21 : 7), naar het schijnt in volle verzekerdheid dat Sauls huis
overigens te gronde zal gaan.
Dit getuigt van een stemming bij den koningszoon, die wij moeilijk
of misschien zelfs in het geheel niet kunnen plaatsen, maar die toch
psychologisch mogelijk geacht moet worden. Er zijn oogenblikken, waarin
een mensch, die open is voor al het omringende en die zich stelt om bepaalde
ervaringen tot op den grond te peilen, toekomstige waarheid als bij
intuïtie grijpt en er zich dan met een vasthoudendheid, die den nietbegrijpenden buitenstaander ten hoogste moet verwonderen, naar richt. —
De tekst in vs. 14-16 is slechts overgeleverd; onze verbeteringen zijn
onzeker, evenals in vs. 19.
24-26
Het feestmaal bij Saul vindt plaats. De koning zit (op een lage stoel
of sofa) op de eereplaats tegenover Jónatán en naast Abnèr. De andere
plaats naast hem blijft ledig.
Eerst denkt hij, dat David een geldige reden heeft om weg te blijven
(„er is iets met hem gebeurd” — een eufemisme, dat duidelijk wordt in
het licht van Deut. 23 : 10 v.; Lev. 15 : 16) en dat hij tot den avond toe
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onrein zal zijn. Maar als hij op den tweeden dag niet verschenen is, begint
hij argwaan te koesteren en vraagt hij Jónátán om opheldering, waarbij
hij zijn verachting voor David toont door diens naam niet eens te noemen
(vs. 27, 30, 31).
28-34
Diens antwoord bevredigt hem niet. Hij gevoelt, dat men hem wil
beetnemen; op ruwe wijze beschimpt hij zijn zoon (krasse uitdrukkingen
als in vs. 30 gebruikt men in het Oosten tegenwoordig nog wel) en heft
zelfs de lans tegen hem op (in vs. 34 slaat „hem" beide malen op Jónátán).
35-43
Volgens de afspraak (vs. 19 v.v.) gaat Jónátán nu naar het veld en
licht zijn vriend in. Onder weenen scheiden de twee.
(42, 43)
Het persoonlijk onderhoud (vs. 42 v.) zou men na wat voorafgaat, in
het geheel niet meer verwachten; juist om dat te voorkomen was immers
de berichtgeving met de pijlen geënsceneerd. We hebben hier te doen
Of met een later toevoegsel Of, als het tooneel inderdaad historisch is,
met de beschrijving van een ontmoeting, die beide vrienden op dat
gewichtige oogenblik niet kónden missen, al moest het ook aan één
hunner het leven kosten.
27

C. Hoofdstuk 21 : 1-28:2: Davids zwervend leven.
(Vgl. schetskaartje 7).
21

2

David te Nab, vs. 1-9. — Deze en de volgende hoofdstukken bevatten
episoden uit het vluchtelingenleven van David. In hoeverre de chronologische volgorde hier betracht is en hoeveel tijd er telkens tusschen de
gebeurtenissen ligt, is veelal niet bij benadering te gissen.
David vlucht naar Nab, waar in dien tijd waarschijnlijk de tabernakel
stond. Dit moet noordelijk van Jerusalem gelegen hebben, maar de nauwkeurige ligging is niet te bepalen. Dalman zocht het vroeger in de buurt
van sa`fát (PJB V, blz. 75 v.), later in bet noeba niet ver van jáló =
= Ajjáltin (PJB XVII, blz. 101), nu in el-goeme, een kwartier ten Zuiden
van tell el-foel = Gib`d, welke ligging uitnemend past voor Jes. 10 : 32
(PJB XXI, blz. 12). Evenals Hertzberg (ZAW 1929, blz. 161 v.v.) wil
Bóhl het vinden in en-nebi samwil (Bijbelsch-Kerkelijk Woordenboek,
Het 0. T., blz. 223; Palestina, blz. 58).
Misschien is zijn doel den priester over de toekomst te ondervragen
(vgl. 22: 10). Deze, Achimèlèk genaamd, de achterkleinzoon van Eli
(waarschijnlijk dezelfde als Achijá van 14 : 3, zie uitleg aldaar), is ontsteld
over dit onverwachte bezoek.
Op zijn vraag, waarom hij alleen is, antwoordt David met een aperte
leugen. Misschien zijn er, gelijk in Matt. 12 : 3, Mark. 2 : 25, Luk. 6 : 3
verondersteld wordt, eenige begeleiders geweest, die zich dan echter
bij dit bezoek geheel op den achtergrond houden.
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Daar David honger heeft (als deze pericoop in tijdsorde onmiddellijk
bij hoofdstuk 20 aansluit, hetgeen zeer wel mogelijk geacht moet worden,
is zulks na een lang verblijf op het veld alleszins verklaarbaar), vraagt
6 hij om spijs. Hij heeft haast en kan niet wachten, totdat gewoon brood
bereid is.
Derhalve geeft de priester hem de toonbrooden van het heiligdom
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Schetskaartje 7.

(vgl. Lev. 24:5 v.v.; I Kon. 7 : 48), die eigenlijk alleen door priesters
gegeten mochten worden. Deze uitzondering maakt hij slechts, nadat hij
gehoord heeft dat David en zijn gezellen geslachtelijk rein zijn, vgl.
Lev. 15 : 16 v.v. (de priester vraagt uit beleefdheid den schoonzoon des
koning alleen naar de reinheid van zijn soldaten, ofschoon die voorwaarde
ook gold voor David zelf; in zijn antwoord sluit deze dan ook zichzelf in.
Voor een goed verstaan van vs. 5 bedenke men, dat de oorlog als een
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heilige handeling gold, waarbij men zich verre van de vrouwen hield,
vgl. II, 11 : 11; het woord, dat wij daar met „lichaam" vertalen, is een
eufemistische uitdrukking voor membrum virile).
7
Hiervan is juist een Edomiet, Dó'ëg genaamd, getuige, die om een
of andere reden (om een gelofte te vervullen? of om een openbaring te
ontvangen?) tijdelijk in het heiligdom vertoefde. Deze gevaarlijke man zal
later van zijn wetenschap een vreeselijk gebruik maken (22: 9 v.v.).
8, 9
Verder geeft Achimèlèk het zwaard van Golját, dat gewikkeld in een
doek achter den ëfód ligt (vgl. het gebruik, om aan de Ka`ba te
Mekka buitgemaakte vijandelijke zwaarden te hechten). Volgens Ehrlich
(Randglossen III, blz. 243) zou het zwaard in een doek gewikkeld
zijn, ten einde dit werktuig des doods voor Jahwe te verbergen; dit is
niet waarschijnlijk, als men bedenkt dat Jahwe voor Israël toch ook de
oorlogsgod was.
Men heeft vs. 9 beschouwd als een bewijs, dat de ëfód een godenbeeld
was; echter ten onrechte, want ook een Gewaad kan groot en door allerlei
metalen versierselen stijf zijn, vgl. uitleg bij 2: 18.
Men kan zich hier niet onttrekken aan het vermoeden, dat Achimèlèk
opzettelijk David in de kaart speelt. Hij moet na diens vraag om een
wapen toch wel hebben ingezien, dat de verzekering van vs. 2 geen
waarheid kón bevatten. En het beroep van David op haast bij zijn vertrek
moet hem toch wel zeer ongeloofwaardig in de ooren geklonken hebben.
10 David te Gat, vs. 10-15. — Nu waagt David zich in het hol van den
leeuw; hij gaat naar de erfvijanden van Israël, die ook zijn eigen felbestreden vijanden waren: de Filistijnen. Onwaarschijnlijk moet dit,
gegeven zijn moed en karakter, niet geacht worden. Ook Themistocles
en Alcibiades hebben een gelijksoortig waagstuk ondernomen. Bepaald
vriendelijk wordt de ontvangst te Gat (de nauwkeurige ligging van deze
belangrijke plaats is niet bekend, zie uitleg bij 5 : 8) niet, in tegenstelling
met later, toen David algemeen bekend stond als de door Saul gehate
vogelvrije (hoofdstuk 27).
11-15 De officieren van Akis wijzen hun heer op het zwarte verleden van den
vluchteling, waarin hij zich allerlei vijandelijkheden tegen de Filistijnen
veroorloofd had (17; 18 : 6, 27, 30; 19 : 8).
Deze, het gevaar onderkennende, begint op een buitengemeen handige
wijze te simuleeren: hij gedraagt zich als een krankzinnige. Dat wordt zijn
redding, aangezien waanzinnigen als onaantastbaar golden.
(11) De naam van den Filistijnschen koning Aki§ gelijkt veel op dien van
een lateren koning van het eveneens Filistijnsche `Egrón, ons bewaard in
een Akkadisch inschrift: I-ka-oe-soe. Oorsprong en beteekenis van den
naam (een titel?) liggen in het duister. Hij zou naar Voor-Azië kunnen
wijzen, waar in een Lycaonisch inschrift de naam [A]KKISIS ontdekt is
en waar in Troje de vader van Aeneas Anchises heet.
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David in `Adoellám, vs. 1-5. -- David vlucht naar de spelonk
(anderen met wijziging van twee letters : bergvesting) van `Adoellàm.
Vroeger plaatste men `Adoellám in het wadi charëtoen, ten Zuidoosten
van Betlehem, doch dit kan niet juist zijn. Men zoeke het Of met
Clermont-Ganneau, Guthe e. a. in chirbet `Id el-mije (in het wadi
es-soer, ten Zuidoosten van chirbet es-soewèke) Of met Dalman (PJB
IX, blz. 33 v.) in chirbet sèch madkoer (westelijk van het wadi es-soer).
Het moet in Sauls tijd een zelfstandige stad geweest zijn, die niet tot het
eigenlijke gebied van Juda behoorde (vgl. vs. 5).
Zijn familieleden, die naar het schijnt reeds last van Saul ondervonden
(wel in schrille tegenstelling met de belofte van 17 : 25!), voegen zich daar
2 bij hem, alsmede allerlei ontevreden elementen, menschen die schuldeischers hebben en dus kans loopen als slaaf verkocht te zullen worden,
of die „verbitterd" zijn (eigenlijk staat er: bitter van ziel, d. i. aan de
grootste vertwijfeling ten prooi) — en dus tot alles bereid. David verkeert
hier, gelijk weleer Jefta (Richt. 11 : 3), temidden van een wonderlijk
gezelschap van verschillend, deels zeer verdacht allooi. Het zijn er ongeveer vierhonderd, welk getal later tot zeshonderd zal stijgen (23 : 13; 30 : 9).
3, 4
Lang blijft hij hier niet. Hij gaat naar Moab (de ligging van Mispè, dat
alleen hier voorkomt, is niet bekend), waar hij zijn vader en zijn moeder,
beiden te oud om het zwervend leven van hun zoon mede te maken, weet
s onder te brengen. Op bevel van den profeet Gad, dien wij kennen uit II,
24 : 11, en wiens optreden hier verwondering zou kunnen wekken, gaat
hij weer naar Judeesch gebied (de ligging van het woud van Chèrèt is
niet bekend). Toch meene men niet, dat de mededeeling over het optreden van Gad niet op waarheid kan berusten. Het is alleszins waarschijnlijk, dat naast de priesters ook de profeten contact zochten met den man,
waarvan velen in Israël vermoedden dat hij later de koningskroon zou
dragen.
6
Saul straft Nob, vs. 6-23. — Saul hoort over David, juist als hij een
vergadering of een gerichtsdag houdt in Gin. Zijn hovelingen, vrijwel
7, 8 uitsluitend Benjaminieten, staan naast hem. Hij valt tegen dezen uit
en beschuldigt hen, dat ze hem van het verraderlijk optreden van Jónatan
onkundig gelaten hebben (vgl. voor onze vertaling „is om mij bezorgd":
Aethiopisch ch-1-j = bezorgd zijn om); tevens houdt hij hun voor, dat zij
als Benjaminieten van een eventueel koningschap van den Judeër David
niets dan nadeel zouden ondervinden (vgl. 8: 11 v.). Uit verachting voor
David vermijdt hij dezen naam, maar noemt hem „den zoon van Jisaj."
9-13
Dó'èg geeft een andere richting aan de gedachten van Saul, door over
zijn ervaringen te Nób (21 : 7) te beginnen. De koning ontbiedt onmiddellijk
de geheele priesterschap van die stad en roept Achimèlèk (wiens naam
hij ook opzettelijk niet noemt) op norsche wijze ter verantwoording
over zijn handelingen ten bate van David.
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Achimèlèk loochent de feiten niet, doch ontkent wel alle schuld. Saul
is niet tevredengesteld en spreekt het doodsoordeel over hem en over zijn
familie uit.
17
Als de koning zijn trawanten gebiedt dat oordeel uit te voeren (bij
zijn verzekering „zij hebben David ook geholpen" wordt het woordje
„ook" verklaarbaar, als men aanneemt dat Sauls gedachten zich nog
met Jónátán bezighouden), weigeren zij uit eerbied en vrees voor Jahwe,
wiens priester Achimèlèk immers is.
18 Dan doet de Edomiet het. Hij doodt eigenhandig 85 man. Dit groote
getal (de Grieksche vertaling heeft zelfs 305, Flavius Josephus 385) is
wel eenigszins verdacht, omdat de getalwaarde van k-h-n-j (= kóhane-,
priesters) precies 85 is (20 + 5 + 50 + 10).
19
Op Sauls bevel wordt de stad Nob met den ban getroffen.
20-23
Slechts één priester weet zich bij het bloedbad te redden, Ebjátár, de
zoon van Achimèlèk. Waarschijnlijk was hij als bewaker bij het heiligdom
achtergebleven, toen zijn verwanten naar Gib`á vertrokken. Met den
ëfód (23 : 9) vlucht hij naar David, die zich voor zijn leven aansprakelijk stelt.
23 1-6 David in Qe`ilá, vs. 1-13. — David bevrijdt het tot Juda (Joz. 15 : 44)
behoorende of toen mogelijk ook een zelfstandige stadstaat vormende
Qe`ilá (= nu chirbet gild, zie PJB XXI, blz. 21 v.; vroeger een aanzienlijke
plaats, ook in de TA-brieven genoemd; waarschijnlijk is gild een godsnaam,
zie Tekst en Uitleg, Jozua, blz. 129), waar het op de dorschvloeren liggende
koren de begeerte van plunderende Filistijnsche benden opgewekt had.
(2, 4) Hij trekt pas op, nadat hij tweemaal (waarschijnlijk door Ebjátár, vs.
6, 9) een uitspraak Gods heeft gevraagd en verkregen (vgl. voor den stijl
van deze orakels: A. Jirku, AOK, blz. 148) en nadat hij den tegenstand van zijn gezellen heeft overwonnen. Dezen hadden, terwijl ze
(3) reeds vreesden voor Saul, die verre was, bezwaar eigener beweging een
ander, nog grooter gevaar op te zoeken.
7-13
Als Saul door zijn spionnen hoort dat David in Qe`ilá is, wil hij hem
insluiten en grijpen. David, die van zijn kant zich ook door spionnen
van het doen en laten des konings op de hoogte- houdt, weet zich tijdig
in de wildernis in veiligheid te stellen. — In vs. 11 is de eerste vraag
overbodig, waarschijnlijk een verschrijving, vgl. vs. 12. Uit vs. 13 blijkt
dat het getal der mannen van David met tweehonderd vermeerderd is
(vgl. 22 : 2), hetgeen een gevolg zal geweest zijn van zijn succes tegen de
Filistijnen.
14, 15
David in de woestijn van Zij, vs. 14-28. — David houdt zich op in
het gebergte bij Zif (= nu tell ez-zif, 12 uur zuidoostelijk van Hebron,
vgl. PJB XXII, blz. 77. Hachdresá, vs. 16, zoekt men gewoonlijk in
chirbet choerësa tusschen tell ez-zif en chirbet el-koermoel, maar volgens
Alt, PJB XXIV, blz. 25 v., is dit niet juist; hij stelt chards voor, dat
14, 15
16
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ten Noordwesten van Hebron ligt). Ook daar is hij niet veilig. Saul
zoekt hem, maar God, die sterker is dan ieder mensch, bewaart hem.
Hij ontvangt daar bezoek van Jónátán, die hem bemoedigt — een
16-18
handelwijze, die scherp afsteekt tegen die der Zifieten (misschien zijn deze
verzen een laat toevoegsel).
Inboorlingen verraden zijn schuilplaats aan Saul (van Hachakilá,
19-28
vs. 19, is de ligging onbekend; Md`ón = chirbet ma`in ten Zuiden
van tell ez-zif). Maar als Saul hem omsingelen wil, loopt het op het laatste
oogenblik nog goed af : de Filistijnen doen een inval in des konings gebied,
zoodat deze genoopt wordt de vervolging te staken. — Waar de Rots der
(25, 28) Scheiding ligt (zoo genoemd, omdat zij David en Saul van elkander
verwijderd hield), weten we niet.
241 -8 David te 'En gedi, vs. 1-23. — Saul gaat met drieduizend man (vgl.
13 : 2) op David en zijn desperados af. Er staat uitdrukkelijk dat deze
mannen uit geheel Israël afkomstig waren; de reden daarvan was des
konings wensch om de verantwoordelijkheid voor de voorgenomen vernietiging op zooveel mogelijk stammen te leggen.
Bij `Én-gedi (nu 'En-dzjidi aan de westkust van de Doode Zee; zie
daarover bv. ZDPV 1933, blz. 57 v.) komt hij plotseling in de macht van
zijn vijand, als hij in een groote spelonk gaat (bij de Rotsen der Steenbokken — ligging onbekend; de steenbok is een der weinige groote dieren,
die nu nog in de Woestijn van Juda huizen) om zijn voeten te bedekken
(een duidelijke uitdrukking voor een noodige zaak, vgl. Richt. 3: 24).
David is daar juist met eenigen(?) zijner mannen verborgen. Komende
uit het volle daglicht, merkt Saul hen in de duisternis niet op.
(5) Tegen den zin van zijn gezellen, die met een vrome tirade hun heer
tot een moord op den koning willen verlokken, doodt de grootmoedige
David hem niet, voornamelijk uit eerbied voor den gezalfde des Heeren,
(7)vgl. I, 26:9, 11; II, 1 : 14, 16. — Het slot van vs. 7: „want hij is de gezalfde
des Heeren" is niet een matte herhaling, gelijk men wel gedacht heeft,
maar veronderstelt dat David dit in zichzelf zegt, wellicht erbij denkende:
later word ik dat zelf.
Hij snijdt slechts heimelijk een slip van Sauls mantel af. En zelfs daar(6)over klaagt zijn geweten hem aan, wel omdat er naar oude opvatting
magische kracht school in de slip van een kleed (bewijzen bij A. Jirku,
AOK, blz. 149; vgl.? Ruth 3: 9; I, 15 : 27). Of schaamt hij zich, dat
hij den koning heeft willen dooden of omdat hij weet dat hij hem toch
gedood zou hebben, als deze hem opgemerkt had, terwijl hij naderde
om de slip af te snijden?
9-16
Als Saul weer naar buiten is gegaan, roept David op een veiligen
afstand hem aan, buigt zich voor hem neer en verzekert hem — met
Oostersche overdrijving — van zijn goede bedoelingen. Hij legt zijn
zaak in de hand van Jahwe.
-
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(14) De bedoeling van het spreekwoord, vs. 14: van misdadigen gaat misdaad uit is niet zeker, noch is de reden waarom het hier geciteerd wordt,
duidelijk. Beteekent het: een slechtaard gaat door zijn eigen hand te
gronde, dan moet het op Saul slaan en is het in den mond van David
in dit verband vreemd. Beteekent het: een misdadiger doet altijd slechte
dingen, dan wil David zeggen: ik ben niet zoo iemand. De laatste opvatting zal de juiste zijn.
(15) David vergelijkt zichzelf met een hond, een in het Oosten zeer veracht dier, dat niet de geringste waarde heeft; en met een vloo, waarvan
natuurlijk hetzelfde geldt, maar die tevens wegens zijn snelheid moeilijk
te vangen is — voor David in zijn omstandigheden een zeer aantrekkelijk
en voor de hand liggend beeld (vele holen in Palestina herbergen legioenen
van deze diertjes).
17-22
Saul is buitengewoon ontroerd, weent en erkent dat David rechtschapener is dan hij; hij zegt zelfs, dat naar zijn meening David later
koning zal worden. In een en ander zal ook wel een groot stuk Oostersche
overdrijving schuilen. — In vs. 22 is een woordspeling: §-m-d, s-m.
23
Eindelijk scheiden beiden en ieder gaat zijn eigen weg. Definitieve
verzoening kon dit onderhoud niet beteekenen. De woorden waren wel
schoon, de daden zouden dezelfde blijven. Saul gaat trouwens beschaamd
heen: hij moet wel de edelmoedigheid van David erkennen. Beschaamdheid kan zéér gevaarlijk zijn bij menschen, die veel macht bezitten.
David en Abiga/il, vs. 1-44. — Dit meesterlijk geschreven hoofdstuk,
25
een van die mooie „short stories", waaraan het 0. T. zoo rijk is, behelst
binnen het kader van Davids zwerftochten een gedeelte van zijn familiegeschiedenis. Het wil ons vertellen, hoe David een rijke vrouw kreeg
en welk karakter deze had. De handeling speelt in de woestijn van Juda;
levendig worden de eigenaardige toestanden, die daar nu nog heerschen,
beschreven. De verhaalde gebeurtenissen zouden in den tegenwoordigen
tijd kunnen spelen.
la
De opmerking dat Samuël sterft en begraven wordt, staat hier eenigszins vreemd. Zij past, naar het schijnt, noch bij wat voorafgaat noch bij
wat volgt. Zij moet wel chronologisch bedoeld zijn.
De profeet wordt begraven „in zijn huis te Hárámá" (= bet-rimá).
Dat iemand in zijn huis begraven werd, kwam in het oude Palestina
meer voor, vgl. 1 Kon. 2 : 34; bij de opgravingen te Gezer en te Jericho
heeft men dit ook geconstateerd, in Gezer voor den Kananietischen,
in Jericho zelfs voor den Joodschen tijd. In ons vers kan de uitdrukking
„in zijn huis" echter ook wel beteekenen: dicht bij zijn huis, op zijn grondgebied. In tegenstelling met deze duidelijke plaatsbepaling wijst men
minstens sinds de zesde eeuw na Christus — en nu nog — het graf van
Samuël in een klein hooggelegen plaatsje ten Noordwesten van Jerusalem, en-nebi samwil geheeten.
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Als er samenhang is tusschen het vorige halve vers en dit, zou men
kunnen vermoeden, al wordt het niet gezegd, dat David bij de begrafenis
van Samuël aanwezig geweest is. Dit is echter niet waarschijnlijk. Waar
vs. l b eigenlijk bij aansluit, is niet duidelijk.
2, 3
In deze verzen worden de menschen genoemd, die met David in de
driehoeksgeschiedenis, die nu volgt, de hoofdpersonen zijn.
In Má`ón (zie bij 23 : 24) woont een Kalebiet (vgl. Joz. 15 : 13 v.v.),
die naar de gewoonte van de veebezitters in de woestijn, er meer dan
één woonplaats op nahoudt; zijn bedrijf oefent hij ten tijde van ons
verhaal uit in Hakkarmèl (nu chirbet el-koermoel, zuidelijk van Hebron,
vgl. I, 15 : 12 en PJB IX, blz. 31; niet te verwarren met den gelijknamigen berg in het Noorden van het land). Hij heet Nábál (= dwaas;
de ouders bedoelden bij deze naamgeving het omgekeerde), een zeer
rijk man, maar ruw, dom en drankzuchtig (vs. 36). Noch zijn vrouw
(vs. 25) noch zijn personeel (vs. 17) houdt van hem.
Zijn vrouw Abigajil is het tegendeel van haar man (de naam, die ook
voorkomt op een oud Hebreeuwsch zegel, beteekent volgens Hans Bauer,
ZAW 1933, blz. 87: de vader verheugt zich). Ze heeft goede manieren en
is, naar straks blijkt, buitengewoon flink, bij de hand en voorzichtig.
Bovendien is zij schoon van uiterlijk; met Sara, Rachab en Esther rekent
de Joodsche overlevering haar tot de schoonste vrouwen van alle tijden.
Zij wordt gewoonlijk als een vrome vrouw beschouwd. Keil roemt
haar diepte van geloof en vermoedt dat zij veel met profeten heeft verkeerd (Biblischer Commentar, II, 2, Die Biicher Samuels, tweede druk,
blz. 194). Tot deze opvatting kan men alleen komen, als men haar vrome
woorden, tot David gericht, geheel ernstig neemt; en men huldigt wel
die meening, omdat men moeilijk aan kan nemen, dat de vrome David
geestelijk minder hoogstaande vrouwen zou hebben gehad. Wie ons
hoofdstuk echter aandachtig en zonder vooringenomenheid leest, moet
tot het besluit komen, dat hij hier met een listige vrouw te doen heeft
van een dubbelzinnig karakter. Welke hoogstaande vrouw laat zich
tegenover een vreemde zoo onbehoorlijk over haar echtgenoot uit, hoe
zeer deze overigens te laken moge zijn, als Abigajil doet in vs. 25? En
al sluiten haar woorden in vs. 31 niet onomwonden een uitnoodiging
tot een huwelijksaanzoek in de toekomst in, in die richting wijzen doen
ze toch wel. Dat Davids familiegeschiedenis later zoo in-droevig geworden is, zal wel mede het gevolg zijn geweest van vrouwen als Abigajil, die slechts een verduisterd oog voor deugdzaam en vroom kan
verslijten. Ook de vrome tirades van vs. 26 v.v. kunnen dit ongunstige
oordeel niet in zijn tegendeel doen verkeeren.
Ons verhaal speelt te Hakkarmèl, en wel tijdens het schaapscheren.
Zoowel in den ouden tijd (II, 13 : 23 v.v.) als tegenwoordig gaat dit
met allerlei feestelijkheden gepaard. David vraagt bij deze gelegenheid,
lb
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naar de tot op onzen tijd bij de bedoeïenen in die streken geldende gewoonte, voor zich en zijn gezellen een gift (tegenwoordig choewwe of
oechoewwe genaamd; dit woord beteekent eigenlijk: broederschap). Het
recht daartoe ontleent hij aan het feit, dat zijn mannen de herders van
Nábál niets ontstolen hebben zelfs had hij hen wel eens bijgestaan
(vgl. het woord „muur" in vs. 16). Hij kleedt zijn vraag hoffelijk in,
10, 11 doch zijn boden kloppen aan een doovemansdeur. In plaats van rijke
giften worden schimpende woorden hun deel. Ongezouten en sarcastisch
laat Nábàl zich over David en zijn mannen uit. Het klagen over tuchteloosheid is waarlijk niet alleen aan onzen tijd eigen.
David zint op wraak. Hij zweert (vs. 22) Nàbál en zijn familie te
12, 13
zullen dooden. Met vierhonderd man (vgl. 30: 10) trekt hij erop uit,
om zijn sinistere plannen uit te voeren.
Zoodra Abigajil door een der knechten hoort over de ontmoeting
14-19
tusschen haar man en Davids boden, onderkent zij onmiddellijk het
dreigende gevaar en neemt snel afdoende maatregelen. — In vs. 16
spreekt de herder zeer karakteristiek eerst over de gevaren van den
nacht en dan pas over die van den dag.
Buiten medeweten van haar man verzamelt zij levensmiddelen
(schepel, vs. 18, Hebr. se'á = ruim 12 liter) en lekkernijen, en laat die
David brengen, eer zij hem zelf ontmoeten zal. Die rijke giften moeten
David gunstig stemmen, zooals dat ook de bedoeling was van Jacob,
toen hij Ezau geschenken zond (Gen. 32 : 13 v.v.).
Als zij den vrijbuiter ontmoet, springt zij eerbiedig van haar rijdier
20-31
af, buigt zich herhaaldelijk voor hem neer (het veelvuldige neerbuigen
komt ook meermalen voor in de TA-brieven) en houdt dan een woordenrijke redevoering, die zeer ad rem is en waaruit bovendien haar zelfstandigheid en zelfbewustzijn spreken. Zij begint met alle schuld op
(24) zichzelf te laden (in vs. 25 wordt die schuld verklaard als onopmerkzaamheid) — een vereenvoudiging van de situatie, die voor haar in
dit geval voordeelig is (éénzelfde wending bij de vrouw uit Tegóa` in
(24)haar gesprek met David, II, 14 : 9). Zij vraagt tot David te mogen
spreken, maar voordat deze haar een antwoord gegeven heeft, vloeien
(25)haar woorden als een stroom verder. Zij schroomt niet haar man een
slechtaard te noemen en een dwaas (in den naam Nábál = dwaas voelt
ze met een echt oud-oostersch geloof in den naam het noodlot, dat den
drager boven het hoofd hangt), en daarom heeft hij, zegt zij, een dwaas(25) heid begaan, die zij wel verhinderd zou hebben, als zij bij het onderhoud
tusschen Davids gezanten en haar man aanwezig geweest was. Eveneens
naar Oostersche wijze brengt ze in vroom klinkende wendingen alras
God in het geding. Zij zegt het einde van Nábál vooruit, alsmede het
(30) toekomstig koningschap van David, wien zij zelfs een duurzaam huis,
(28) dat is een dynastie, toezegt. In beeldrijke woorden wenscht zij hem een
4-9
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lang leven toe, daarentegen zijn vijanden (toespeling op Sauls einde?) een
rassen dood (dat is de zin van het beeld van de steenen in den buidel
(29) en in den slinger, welke woorden betrekking hebben op het leven vóór
den dood; op Joodsche grafsteenen leest men wel de woorden : „zijn ziel
zij opgeborgen in den bundel der levenden", afgekort: t. n. s. b. h. = tehi
na f só seroerá bisrór hachaj jim, die natuurlijk op het leven na den dood slaan).
In haar rede spreekt ze op listige wijze uit, wat David zelf hoopt en
verwacht, en weet hem op die manier gunstig voor zich te stemmen. Zij
treedt immers zoodoende als het ware op als de deelgenoote van zijn
wenschen en geheimen. Zoo brengt zij hem ook gemakkelijk af van zijn
(31) booze voornemens en eindigt met een dubbelzinnige tirade, waarin
David na alles wat vooraf gaat gemakkelijk een soort liefdesverklaring
kan beluisteren, al behoeft die er strikt en bloot-letterlijk genomen niet
in te liggen.
32-35
De ridderlijke David geeft natuurlijk gehoor aan haar verzoek. Hij
prijst haar inzicht en wijsheid en ziet in het verloop der zaak duidelijk
de leiding Gods. De geschenken neemt hij aan en laat haar met bijzonder
vriendelijke woorden naar huis terugkeeren.
36-38
Eenige dagen later sterft Nábál, waarschijnlijk aan een beroerte, na een
overvloedigen maaltijd, die des avonds (vgl. Gen. 26: 30; Dan. 5 : 30)
aangericht werd. Dat,Abigajil hierin de hand zou hebben gehad, zooals men
heeft vermoed, is onaannemelijk en valt uit den tekst niet af te leiden.
39-42
David verheugt zich over dat sterfgeval; hij had nog niet geleerd zijn
vijanden lief te hebben.
Zeer spoedig hierna — wel na verloop van een korten rouwtijd, vgl.
Deut. 21 : 13; II, 11 : 26 v. — vraagt hij de weduwe ten huwelijk. Dit
huwelijk uit liefde brengt hem aanzienlijke rijkdommen en relaties van
hooge beteekenis in een gebied, waar hij overigens door zijn huwelijk
met Achinó`am (14 : 50) reeds verbindingen had. 43, 44
Een slotaanteekening handelt over twee andere vrouwen van David.
— Het „ook" in vs. 43 slaat wel op Mikal.
Reeds eerder (27 : 3; 30 : 5; II, 2 : 2) was hij gehuwd met Achinó`am
uit Jizre`èl, een stad in het Zuiden van Juda, dicht bij Hakkarmèl (nu =
zer`in, vgl. Joz. 15 : 56); niet te verwarren met het bekende Jizreël
in het Noorden van het land).
Davids vrouw Mikal is na diens vertrek uit Gib`d door haar vader Saul
aan iemand uitgehuwelijkt, die woont in Gallim. Volgens Jes. 10:30
ligt deze stad in Benjamin, ten Noorden van Jerusalem; Dalman
(PJB XII, blz. 53) en Alt (PJB XXII, blz. 22) zoeken haar in het
tegenwoordige chirbet ka`koel, tusschen `anátá en tell el-foel, dus zeer
dicht bij Sauls woonplaats.
26
Davids afscheid van Saul, vs. 1-25. -- Dit verhaal, dat Davids grootmoedigheid jegens Saul schetst, herinnert sterk aan hoofdstuk 24 en
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wordt door velen voor een duplicaat daarvan gehouden. Er zijn inderdaad
vele punten van overeenkomst; op onvoldoende gronden heeft Budde
aarzelend (Kurzer Hand-Commentar, 1902, blz. 157 v., 169) ons hoofdstuk aan E, hoofdstuk 24 aan J toegekend. Het is echter de vraag, of
de verhalen niet op twee verschillende gebeurtenissen slaan; hier toch
spelen Abîsa] en Abnêr een rol, terwijl eveneens in afwijking van hoofdstuk 24, waar een slip van Sauls mantel gesneden wordt, hier lans en
waterkruik weggenomen worden. Mochten het inderdaad twee recensies
van éénzelfde voorval zijn, dan zal onshoofdstuk ouder zijn dan het andere.
1-3
Saul is na een aanwijzing van de Zifieten (vgl. 23 : 19), dat David zich
te Hachakîlä (zie uitleg bij 23 : 19) schuil houdt, weer op zoek naar zijn
vijand; hij is, evenals in 24: 3, vergezeld van drieduizend man.
4
David speurt na, waar hij is (de ligging van El-näkön is onbekend) en
5, 6 dringt met Abîsa] in het kamp van Saul door. Deze Abisaj was volgens
1 Chrono 2 : 16 de neef van David, namelijk een zoon van zijn veel oudere
zuster Seroejä; de naam van haar man wordt nergens genoemd; mogelijk
(6) was hii geen Israëliet. Achimèlèk de Chittiet, die ook in dit verband
genoemd wordt, is verder onbekend.
7
Alle gezellen van Saul blijken te slapen (vgl. vs. 12, waar Jahwe de
zender van dien diepen slaap is, evenals in Gen. 2 : 21), zoodat men Saul
8 gemakkelijk kan dooden. Ablsaj wil dat zelf doen en wel met Sauls eigen
wapen, hetgeen een groote schande geacht werd (vgl. uitleg bij 17: 51).
Hij wil dus met des konings lans doen, wat deze vroeger tweemaal daarmede tegenover David had willen doen (18 : 11; 19: 10). Van deze lans
(7) wordt verteld, dat ze aan het hoofdeinde in den grond gestoken was; dit
is tegenwoordigbij de bedoeïenen in de Arabische woestijn nog het teeken,
dat de hoofdman eener bende daar gekampeerd is (een voorbeeld uit de
Arabische literatuur bij J. G. L. Kosegarten, Chrestornathia Arabica,
1828, blz. 68: romhon markoezon).
9-11
Om dezelfde reden als in 24 : 7, 11 genoemd, verzet David zich tegen
dat plan; Saul zal wel sterven, maar niet door Davids hand of toedoen.
12 Hij neemt slechts zijn lans weg en zijn waterkruik (het woord duidt een
poreus vaatwerk aan, waarin het water door geringe verdamping door
de nauwelijks zichtbare poriën van het aardewerk koel blijft).
13-16
Op een veiligen afstand roept hij Abnêr en verwijt hem in scherpe,
sarcastische woorden zijn schuldige onoplettendheid.
17-25
Saul wordt wakker en herkent Davids stern. Er ontspint zich een
gesprek tusschen die beide, waarin David twee mogelijkheden voor
Sauls optreden veronderstelt: öf Jahwe heeft den koning aangepord
(vgI. 16: 14) en dan moge deze door een offer verzoend worden; àf
menschen hebben dit gedaan en dan mogen zij vervloekt zijn, "omdat
zij David verdreven hebben van alle gemeenschap met het erfdeel des Heeren,
(19) terwijl ze zeggen: ga weg, vereer andere goden".
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De juiste verklaring van deze woorden heeft A. van der Flier gegeven
in NThSt 1918, blz. 106 v.; terecht verklaart hij de uitdrukking
„erfdeel des Heeren" als bedoelende het volk Israël (en niet het land
Kanaan), en de woorden „ga heen, dien andere goden" als beteekenende:
sluit u maar aan bij een ander volk, word Filistijn of Moabiet.
Op een derde mogelijkheid: dat Sauls eigen booze hart hem tot de vervolging aanzet, zinspeelt David opzettelijk niet; juist door dat te
verzwijgen, suggereert hij die reden des te meer.
(21)
Ten slotte erkent Saul zijn ongelijk in een oogenblik, waarin hij den
toestand plotseling helder ziet — iets, dat psychologisch zeer wel mogelijk
geacht moet worden. Davids antwoord is echter terughoudend en koel;
hij weet wel, wien hij voor zich heeft.
Het einde is, dat ze scheiden. De twee zouden elkander nooit weer zien.
(25)
Er ligt iets van de tragiek van de Johanneïsche woorden „en het was
nacht" (Joh. 13 : 30) over het laatste vers: „Toen ging David zijns weegs
terwijl Saul naar zijn woonplaats terugkeerde".
27 1-3 David bij de Filistijnen, vs. 1 28 : 2. — Eindelijk ziet David in, dat
het terrein van zijn omzwervingen voor hem te gevaarlijk is. Het kon
ten slotte wel eens slecht met hem afloopen. Met zijn twee vrouwen en
zijn zeshonderd gezellen met hunne gezinnen gaat hij naar -A-kis (wel
dezelfde als in 21 : 11, zie uitleg aldaar, en als in I Kon. 2:39; diens
vader heet in vs. 2 Má'ók, in I Kon. 2 : 39 Ma`aká, zonder twijfel dezelfde
persoon). Deze is koning van Gat, de Filistijnsche stad, die het dichtst
4 bij Israëlietisch gebied ligt (zie over de ligging van Gat den uitleg bij 5 : 8).
Daar is hij veilig voor de aanslagen van Saul.
5, 6
Daar het leven in deze residentie den vrijgevochtene niet bevalt,
vraagt hij op hoffelijke wijze en ontvangt hij ook inderdaad een andere
woonplaats, van waaruit hij vrij en zonder controle gemakkelijk strooptochten kan ondernemen, terwijl hij als vazal van een Filistijnsch koning
een zeker aanzien geniet. Bovendien voorkomt hij door deze verhuizing
uit Gat de gevaarlijke vermenging van zijn manschappen met de Filistijnen. Zijn woonplaats wordt Siqlag, dat in Joz. 15 : 31 tot Juda, in Joz.
19 : 5 tot Simeon gerekend wordt. De ligging van die stad is niet bekend;
misschien moet het gelijk worden gesteld aan chirbet zoehëliga, drie uur
ten Zuidoosten van Gaza, dat echter wel wat ver westelijk ligt; anderen
hebben chirbet asloedzj voorgesteld, dat vijf uur ten Zuiden van Be'ërsèba` en dus veel te ver zuidelijk ligt. — Vs. 6a is blijkens de uitdrukking „de koningen van Juda" een interpolatie.
7-12
Door het op bedriegelijke wijze voor te stellen, alsof hij het land van
(10) Juda dan wel dat van de met dezen stam bevriende (30 : 29) stammen der
Jerachme'ëlieten (volgens I Chron. 2 : 9, 25 v.v. waren dit Judeërs) en
der Qënieten (zie uitleg bij 15 : 6) binnenvalt, weet hij bij zijn Filistijnschen
heer den valschen indruk te wekken, dat hij de verklaarde vijand van
-
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zijn volk geworden is. In werkelijkheid onderneemt hij telkens stroop(8) tochten (razzia's) tegen vijanden van Israël, de Gesoerieten (in het
Zuidwesten van Palestina, vgl. Joz. 13 : 2) en de Amalekieten. Hier zijn
de bedoeïenen bedoeld, die in het Zuiden van Palestina en verder in
de richting van de Egyptische grens woonden en zwierven (voor
Teldm = ? Hattelà'im in I, 15 : 4 = ? Tèlèm in Joz. 15 : 24, zie uitleg
van I, 15 : 4; voor Soer zie uitleg van I, 15 : 7).
(9) Op radicale wijze zorgt David ervoor, dat er in de geplunderde gebieden niemand overblijft, die den koning over den waren stand van
zaken kan inlichten. Den buit brengt hij telkens naar Ákis te Gat (uit die
aanteekening mag niet worden afgeleid, dat David in Gat woont; dit
hebben zij, die in ons verhaal twee bronnen meenen te moeten onderkennen, ten onrechte daarin gelezen).
28 1, 2 David wekt zoozeer het vertrouwen van Ákis, dat hij, als de Filistijnen
tegen Israël optrekken (hetgeen in dien tijd nog al eens gebeurde), mee
moet gaan. Ákis stelt hem zelfs aan tot hoofd van zijn lijfgarde (dat is de
zin van vs. 2b).
D. Hoofdstuk 28:3—II, 1 : 27: Sauls einde.
28

3

Saul te `En-dor, vs. 3-25. — BALTH. BEKKER, De Betoverde Wereld,
derde boek, zesde hoofdstuk; in uitgave van 1693: op blz. 34 v.v.; Revue
de l'Histoire des Rel., tome LXXXVIII, 1923, blz. 45 v.v.: S. REINACH,
Le Souper chez la Sorcière.
Naar den inhoud is dit stuk het complement van hoofdstuk 15, dat
de definitieve breuk tusschen Samuël en Saul verhaalt naar aanleiding
van des konings handelwijze tegenover de Amalekieten, waaraan in
28: 18 uitdrukkelijk herinnerd wordt.
Dit hoofdstuk stelt den verklaarder voor niet geringe moeilijkheden.
Wat is hier te `En-dor eigenlijk gebeurd? Is Samuël werkelijk verschenen?
Is hier bedrog in het spel? Houdt de auteur de verschijning voor echt?
In elk antwoord zal een groot stuk subjectivisme en dus eenzijdigheid
liggen.
De pericoop van de heks van `Én-dor wordt ingeleid door een paar
korte opmerkingen. De schrijver acht het wenschelijk den lezer op twee
dingen opmerkzaam te maken, die te weten noodig zijn voor het goed
begrip van wat volgt.
Allereerst, dat Samuël gestorven en begraven is; deze aanteekening
heeft veel overeenkomst met 25 : 1 (zie uitleg aldaar). Schulz (blz. 385)
wijst op het soortgelijke begin van Dickens' Christmas Carol: Marley was
dead, as dead as a doornail.
En dan, dat Saul, de ijveraar voor den dienst van Jahwe, vroeger de
doodenbezweerders en waarzeggers uit het land verwijderd heeft, d. w. z.
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hij heeft ze laten dooden, zooals duidelijk blijkt uit vs. 9 en 21. Dit wordt
in het voorafgaande nergens medegedeeld, hetgeen ons echter, gezien
het fragmentarisch karakter van de bewaarde overleveringen, geenszins
behoeft te verwonderen. Ook van eenige andere koningen in de oudheid
is bekend, dat zij zich tegen de praktijken van zulke gevaarlijke menschen
verzet hebben.
Saul verkeert in grooten nood. De held is eigenlijk nu reeds gevallen.
Hij is bang voor de Filistijnen, die zich in het Noorden des lands in de
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Schetskaartje 8.

buurt van goenëm (nu = sólem) gelegerd hebben; als volk van de vlakte
zoeken zij bij voorkeur de vlakten op om te vechten.
Het leger der Israëlieten ligt niet ver van daar op het gebergte van
Haggilbóa` (= dzjebel foegoe`a of foegoe`, vgl. PJB XVII, blz. 19; zie
over deze streek PJB XXIII, blz. 38 v.; F. M. Abel, Géographie de la
Palestine I, 1933, blz. 358). Als bergvolk gevoelen zij zich het meest op
hun gemak in een bergland. — Zie schetskaartje 8.
Saul vreest het ergste, hetgeen niet alleen het gevolg zal geweest zijn
van de militaire positie van zijn strijdkrachten, maar hoofdzakelijk van
zijn somberen, abnormalen geestestoestand. Het moet Saul wel ongemeen
verontrusten, dat de Filistijnen zoo ver naar het Noorden zijn doorgedrongen. Maar behalve door vrees voor een ramp die zijn soldaten
Tekst en Uitleg: I Samuël.
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bedreigt, gevoelt hij zich bedrukt door een vaag vermoeden van den
naderenden dood. Het gaat met den koning snel bergafwaarts. Hij ziet,
dat zijn einde nadert door toedoen van zijn aartsvijanden, de Filistijnen.
Dat hij tijdens zijn regeering, die zoo schoon begon, deze verachte
tegenstanders niet heeft kunnen vernietigen, moet hem wel zeer diep
gesmart hebben, nog wel het allermeest terwille van zijn volk, dat hij
zoo liefhad met zijn geheele hart. En nu gevoelt hij: ze zullen mij vernietigen.
De trap des doods ziet hij vlak vóór zich en hij moet die afdalen, of
hij wil of niet. Beneden aan die trap wacht de moordenaar met het reeds
getrokken zwaard - en die moordenaar is hij per slot van rekening zelf,
en zèlf is hij de smeder van het wapen. Want ieder mensch, die te gronde
gaat, gaat door zijn eigen daad te gronde.
Nu heeft hij behoefte aan leiding; hij zoekt God. Doch evenals in
14 : 37 tevergeefs. God antwoordt niet; Hij is hem een zwijgende God
geworden en dat is het vreeselijkste wat een mensch kan overkomen.
(6)
Als middelen om een antwoord Gods te verkrijgen, worden hier genoemd droomen, orakels en bemiddeling van profeten. Aan droomen
hechtte men onder Israël veel (Gen. 15: 12; 28: 10 v.v.: 37: 5 v.v.;
40: 8; 41 : 1 v.v.; Num. 12: 6; Job 4: 12 v.v.; Dan. 2; enz.); vooral
als men sliep in heiligdommen, verwachtte men bijzondere droornen,
waardoor God leiding gaf. Orakels gaven de priesters (Num. 27: 21;
I, 14: 41; enz.), terwijl profeten meermalen Godsspraken overbrachten
(I, 9; 22: 5; enz.).
7
Als al deze normale middelen falen, grijpt Saul in zijn wanhoop naar
een stroohalm. Ofschoon hij vroeger de doodenbezweerders en waarzeggers
met harde hand heeft uitgeroeid (vs. 3), wendt hij zich tot een heks te
'Ën-dör (nu == endoer). Vermomd om een voor de hand liggende reden
8 gaat hij haar in den nacht in gezelschap van twee zijner mannen (aanzienlijke menschen lieten zich veelal door twee anderen vergezellen, vgl.
I, 26 : 6; Gen. 18 : 2) bezoeken. - Zie over den langen weg dien ze moeten
gaan - heen en terug waarschijnlijk wel meer dan dertig kilometer PJB XVII, blz. 30 en PJB XXVII, blz. 41.
9-11
Als de vrouw, die Saul niet aanstonds herkent, naar hare gewoonte eerst
weigert een doodengeest te laten verrijzen (het werkwoord, dat in vs. 8,
11, 15 gebruikt wordt voor het laten verschijnen van dooden, hè' ètä, is
hetzelfde als in het Akkadisch), zweert Saul haar bij Jahwe (vreemd klinkt
die naam in deze omgeving!), dat haar geen kwaad zal geworden. Dan
gaat ze op zijn verzoek in en laat de schim van Samuël uit de aarde,
waar men het doodenverblijf plaatste (vgl. Num. 16: 33; e.e.), verrijzen.
12, 13
Door welke tooverkunsten de vrouw dit wonderlijke weet te bewerkstelligen, verzwijgt de schrijver ons. Als de vrouw Samuël ziet, herkent
ze tegelijkertijd Saul. Deze gelijktijdigheid is bevreemdend. In de oudheid
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meende men, dat de geesten voor gewone menschen omgekeerd, dus met
het hoofd naar beneden, verschenen; voor aanzienlijke personen, speciaal
koningen, echter in de normale houding. Daar Samuëls geest hier met
het hoofd naar boven verschenen zou zijn, zou de vrouw daaruit hebben
afgeleid, dat haar bezoeker een koning, in casu Saul was. In dit verband
is interessant te weten, dat de Grieksche vertaling in vs. 14 in plaats van
„oud" een woord leest, dat „rechtop staande" beteekent (orthion). Deze
verklaring lijkt echter voor dit speciale geval uitgevonden te zijn. Natuurlijker is het te veronderstellen, dat de vrouw van het begin af zich heeft
afgevraagd, wie haar deftige nachtelijke bezoeker was en nu deze den
naam Samuël noemt, krijgt zij plots de goede ingeving, dat het Saul in
eigen persoon moet zijn. Als waarzegster beschikte zij over een groote
dosis scherpzinnigheid.
Saul belooft haar echter straffeloosheid en vraagt haar wat ze ziet.
14 In abrupte, geheimzinnige woorden („een man — een oud man -- hij
verrijst — hij is in een mantel gehuld") beschrijft ze den doodengeest.
15-19
De koning buigt zich vol eerbied neer voor het fantoom, dat hij niet
eens aanschouwt en vraagt om bijstand.
Samuël voorspelt niets goeds. De Heere is immers des konings vijand
geworden en daarom zal nu de straf volgen. Niet alleen zal Israël het
afleggen tegen de Filistijnen, maar ook Saul en zijn zonen zullen sneuvelen.
20-25
Verschrikt valt Saul, zoo lang als hij is, machteloos ter aarde:
Und er, der in der Zeit, die ihm gelang,
das Volk wie ein Feldzeichen iiberragte,
fiel hin, bevor er noch zu klagen wagte :
so sicher war sein Untergang.
De vrouw en de twee adjudanten weten hem met veel moeite te bewegen om op te staan en iets te eten; de weg terug was nog zoo lang,
drie uren gaans:
Sie brachte ihn dazu, dass er sich setzte;
er sass wie einer, der zu viel vergisst:
alles, was war, bis auf das Eine, Letzte.
Dann ass er, wie ein Knecht zu Abend isst.
(Rilke, Neue Gedichte, Insel-Verlag, 1928, blz. 133 v.)
Volgens Reinach (zie boven) zou deze maaltijd een rituëel karakter
gehad hebben en het einde geweest zijn van een rituëel vasten.
Daarna gaat hij naar zijn leger terug. Aan vluchten denkt de dappere
niet; daarvoor heeft hij zijn volk te lief. Ook nu klopt zijn hart voor
Israël nog met dezelfde warmte als voorheen.
(3-25)
Doodenbezweerders kwamen onder Israël veel voor, gelijk overal in
het oude Oosten. Ze hadden echter bij dit volk geen plaats in den officiëelen godsdienst. Er heerschte toen algemeen het geloof, dat men de
dooden kon bereiken door bemiddeling van daarvoor geschikte personen
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en dat de dooden aan dezen mededeelingen konden verstrekken. Het is
echter niet noodig hier in den verleden tijd te spreken; dat geloof is
nog vrij algemeen. En media zijn er tegenwoordig in grooten getale.
Bewoners van groote en zelfs van kleine steden zullen overal in de beschaafde wereld niet zulk een lange reis behoeven te maken als Saul om een
spiritistisch medium te bereiken, dat voor hen de dooden wil ondervragen.
Een der beroemdste voorbeelden uit de oude literatuur buiten den bijbel
staat in het Gilgamesj-epos, XII, regel 60 v.v., waar treffend wordt
verhaald, hoe Gilgamesj, bedroefd over den dood van zijn vriend Enkidoe,
aan verschillende goden vraagt om diens doodengeest naar boven te
brengen; eindelijk toont Ea zich genadig en beveelt Nergal, den god
van de onderwereld, aan den wensch van Gilgamesj te voldoen :
(XII, regel 87 v.v.) :
„De geweldige held Nergal opende een gat in de aarde;
„Den doodengeest van Enkidoe liet hij als een wind uit
de aarde opstijgen.
„Zij [= de twee vrienden] omarmden elkander... .
„[Gilgamesj zeide:] „Vertel mij, mijn vriend, vertel mij
„Over de onderwereld, die gij zaagt!"
„[Enkidoe zeide:] „Ik wil het u niet zeggen, mijn
vriend, ik wil het u niet zeggen ;
„Als ik u vertelde over wat ik zag,
„Zoudt ge voor eeuwig neerzitten en weenen."
In de vertolking van Jan H. Eekhout (Gilgamesj, 1933, Callenbach,
Nijkerk) luidt deze passage (blz. 76 v.):
„Der zeeën godheid verhoorde Gilgamesj' bede:
„Dus sprak zijn woord tot den grooten Heerscher der Dooden:
„Doe stijge' uit d' aarde de stille stem van Enkidoe!
„En d' aarde opende zich, en traag steeg een schaduw
„Op uit de diepte der gronden, sidd'rend, doorhuiverd
„Van vreeze, onzegbaar. -: Enkidoe, Panter der Steppe,
„Antwoord den Broeder, diens ziele hijgt om een antwoord!
„Bitter proeft 't leven der aarde. Hoe zal de Dood zijn?
„: Vraag niet, mijn Koning, mijn mond zou weedom slechts konden.
„De zon der dagen zou zwart zijn voor Uwe oogen." —
Onder Israël hebben wetgevers en profeten zich altijd gekant tegen
dergelijke duistere magische handelingen, die veelal de menschen van
God afvoeren en ziek maken. Op grond van religieuze motieven spreekt
het 0. T. hier een duidelijke taal: Ex. 22 : 18 bedreigt de toovenares
met den dood; Deut. 18: 11 verbiedt den Israëlieten het ondervragen
der dooden; Lev. 20: 27 stelt de straf der steeniging vast voor allen,
zoowel mannen als vrouwen, die zich met geesten en duivelskunstenarijen
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bezig houden; Jesaja (8: 19) gispt ten sterkste wie in plaats van tot
den levenden God zich tot de dooden wendt. In 1 Chrono 10: 13
wordt Sauls handeling te tEn-dör scherp gegispt. Israël nam hier een
duidelijke positie in: het kantte zich resoluut tegen alle mediamieke
praktijken van welken aard ook. Uit de aangehaalde passages blijkt,
dat men de mogelijkheid van het ondervragen der dooden niet loochende,
maar het feit zelf bestreed men.
Deze opmerkingen zijn noodig tot goed verstaan van ons verhaal.
De schrijver van ons hoofdstuk heeft er niet aan getwijfeld, dat men dooden
kan bereiken en dat dezen mededeelingen kunnen doen; dit blijkt onomwonden

uit vs. 8, 11-19. Hij meent zonder twijfel, dat Samuël hier als geest
verschenen is en gesproken heeft.
Is dit werkelijk het geval geweest? Keil (Commentar, 1875, blz. 213)
neemt een werkelijke verschijning van Samuël aan en ziet hierin een
wonder, een daad van God, zooals bij de verschijningen van Mozes en
Elia in Matt. 17: 3, Mark. 9 : 4, Luk. 9 : 30. Calvijn en Luther (geciteerd
bij Keil, blz. 210) zien hier een werk des duivels: phantasma seu spectrum
diabolicum sub schemate Samuelis, en nemen dus geen werkelijke verschijning van den profeet, doch slechts een bedriegelijke voorspiegeling
aan. Flavius Josephus (Ant. VI, 15, 2) denkt aan bedrog en wel aan
buiksprekerij. Na de vondst van een groot dubbel hol op het terrein
van het Kanaänietische heiligdom, dat te Gezer door Macalister is opgegraven, heeft men wel gedacht aan bedrog met behulp van een helper, die
met de toovenares medewerkte door te spreken vanuit een voor Saul
verborgen plaats. Kittel spreekt (in: Die Heilige Schrift des A. T.) van
eine kluge Betrügerin. Niet duidelijk is het standpunt, dat Bavinck in
dezen inneemt (Gereformeerde Dogrnatiekê, IV, blz. 687); hij verwerpt
de verklaring, welke in deze geschiedenis niets anders ziet dan een opzettelijke bedriegerij van de vrouw - deze verklaring noemt hij rationalistisch -, maar wil evenmin "eene objectieve reëele verschijning van
Samuël" aannemen.
Hoe men bovenstaande vraag ook wil beantwoorden, het feit dat de
schrijver een werkelijke, objectieve en dus zinnelijk waarneembare
verschijning van den gestorven profeet aanneemt, valt op grond van den
tekst niet te loochenen. Hij kan echter zeer wel een feit beschreven hebben,
dat hij met zijn tijdgenooten mogelijk achtte en dat toch in werkelijkheid
slechts een geraffineerd geënsceneerd bedrog was, waarvan de bizonderheden

ons verder onbekend zijn. De schrijver van dezen uitleg helt tot deze
opvatting over, al zal hij niet ontkennen, dat sommige menschen in
bijzondere, vooral hypnotische toestanden, dingen kunnen waarnemen
of meenen waar te nemen, die voor anderen en ook voor henzelf in normale
omstandigheden verborgen blijven. Bij beroepsmedia, zooals de toovenares
van tEn-dör was, moet men echter allereerst aan bedriegelijke voorspie-
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geling denken. Daarmede in overeenstemming is ook het feit, dat Saul
zelf de verschijning niet ziet (vs. 13); haar bestaan neemt hij louter op
gezag (suggestie) van de vrouw aan.
29 1 De Filistijnen en David, vs. 1-11. — Het verhaal neemt den draad,
die in 28 : 2 afgebroken was, weer op. De Filistijnen trekken hun leger
samen te Aféq (waarschijnlijk dat van 4 : 1, zie uitleg aldaar; misschien
ook is hier een andere plaats van denzelfden naam bedoeld, ergens
in de vlakte van Jizre`èl gelegen). De Israëlieten liggen in de buurt
van een bron in het gebied (of: in de vlakte?) van Jizre`èl (nu = `en
dzjáloed; zie de uitvoerige studie van C. Weidenkaff in PJB XVII,
blz. 18-31).
2-5
Als er een wapenschouw gehouden wordt, waarbij de Filistijnen in
afdeelingen van honderd en duizend, dus geordend naar compagnieën
en regimenten, paradeeren, blijkt, dat de aanvoerders der Filistijnen
David, die als hoofd van Akis' lijfwacht (zie uitleg bij 28 : 2) mede uitgetrokken is, ten zeerste wantrouwen. Hij zou immers, meenen ze,
straks wel eens naar den vijand kunnen overloopen. Het zou blijkens
14: 21 niet de eerste maal geweest zijn, dat Hebreërs zulks deden.
Akis stelt echter het volste vertrouwen in David, die zich, naar hij
(6) meent, al den tijd dat hij zich bij de Filistijnen opgehouden heeft, loyaal
(3) gedragen heeft. — De uitdrukking „sinds jaar en dag", vs. 3, Hebr.
zè jamim 'a zè sanim, komt ongeveer overeen met eenige woorden in
de teksten van ras samra (Syria, 1931, blz. 205) : l-imm-l-irchm, hetgeen
Virolleaud verklaart als une longue durée de jours et de mois (aldaar,
blz. 211).
Akis, die op dit kritieke oogenblik een woordenwisseling met zijn
6-1
aanvoerders wil vermijden, zendt David met zijn mannen (die in vs. 10
door hem „de knechten van uwen heer", dat is van Saul, genoemd worden)
weg naar de plaats, die hij hem vroeger aangewezen had, dus naar Siglag
(27 : 6). Eerst spreekt hij hem echter vriendelijk toe en prijst hem zelfs
(9) als „een engel Gods", dat is iemand van zeer bijzondere capaciteiten.
Dit zal David, die nu weer de vrije hand krijgt, zeer aangenaam ge(8) weest zijn, al stelt hij zich beleefdelijk aan als de verongelijkte.
30 1-8 De Amalekieten en David, vs. 1-31. — Als hij na twee dagen met
zijn mannen in de buurt van Siglag komt, blijkt het, dat Amalekieten
de afwezigheid van Akis en David hebben gebruikt om een strooptocht
van uit het Zuiden in Filistijnsch en in Judeesch gebied te ondernemen.
Ten einde zich te wreken op David, die niet lang geleden hun gebied
geteisterd had (27 : 8), hebben ze Siglag (zie uitleg bij 27 : 6) overvallen
en de inwoners, bestaande uit kinderen en vrouwen, weggevoerd. Ze
wilden dezen wellicht op de slavenmarkten in Egypte verkoopen; vandaar
(2) dat ze dan ook niemand hebben gedood. Dit laatste behoeft des te minder te bevreemden, omdat de verlatenen geen weerstand konden bieden.
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Davids makkers zijn buitengemeen verbitterd (zie over dit woord den
uitleg bij 22 : 2) over het verlies van hun kinderen. Hun vrouwen worden
in dit verband niet genoemd; die schijnen ze minder betreurd te hebben.
Hun bitterheid leidt tot muiterij tegen David, die na een uitbarsting
van droefheid een bewonderenswaardige kalmte toont en een groote
geestkracht, die beide ontspruiten aan zijn sterk vertrouwen op Jahwe.
Den dreigenden opstand weet hij te dempen door een onmiddellijke
scherpe vervolging, waartoe hij echter niet overgaat zonder eerst door
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Ebjátár een orakel te hebben ingewonnen, dat gunstig luidt (zie over
het Gewaad, vs. 7, den uitleg bij 2 : 18).
9-15
Als ze op hun tocht de beekbedding van Habbesór (nu waarschijnlijk =
= wadi es-seri`a, zuidoostelijk van Gaza; vgl. schetskaartje 9) bereiken,
blijft een derde gedeelte der manschappen achter; in de hitte zoeken ze
naar water.
(11) De anderen vinden op de vlakte een half-verhongerden Egyptenaar (als
zoodanig aan zijn kleeding kenbaar), die als bewoner van een beschaafd
land niet opgewassen bleek te zijn tegen de moordende vermoeienissen
(7, 8)
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van een razzia. Ze brengen hem bij David, en als hij door spijs en
drank eenigszins versterkt is, vraagt David hem uit zonder iets van
zijn eigen plannen te openbaren.
(13) Hij vertelt, dat hij drie dagen geleden daar ziek door zijn meester, een
Amalekiet, achtergelaten is. Caspari (blz. 378) vermoedt, dat de derde
dag de beteekenis heeft van een soort vervaldag; dan zou de vorige bezitter zijn eigendomsrechten niet meer mogen laten gelden. Verder
deelt hij mede, dat de Amalekieten een inval hebben gedaan o. a. in het
(14)Zuiderland van de Keretieten. Dit woord heeft waarschijnlijk niets te
maken met I{retenzen, zooals men altijd vermoed heeft; bedoeld gedeelte van Zuid-Palestina, in Davids tijd het meest zuidelijk gelegen
deel van het Filistijnsche gebied, ontleent veeleer zijn naam aan een
Phoenicischen koning Keret, die volgens de teksten van ras samra daar in
den ouden tijd woonde, zie Dussaud in Revue de l'Histoire des Religions
1933, blz. 21 v., en Virolleaud in Annales de l'Université de Paris VIII,
1933, blz. 411. M. Abel brengt in zijn Géographie de la Palestine I, 1933,
blz. 419, hier nog een „milice crétoise" in het geding.
16-20
Hij brengt David en zijn makkers naar de bende, die men dank zij
haar verregaande zorgeloosheid en onachtzaamheid geheel in de pan
hakt. Slechts eenige honderden jonge menschen, waarschijnlijk met de
bewaking der bagage belast, weten op snelle kameelen te ontkomen.
David herwint al het gestolene en maakt bovendien grooten buit. Op
den terugtocht stelt men den buit, die David persoonlijk gekregen heeft,
(20)te zijner eere aan de spits (vgl. Jes. 8 : 4; 40 : 10).
21-25
Ook de tweehonderd mannen, die bij de bagage bij de beek Habbesór
achtergebleven zijn, krijgen hun volle deel, zij het niet zonder verzet van
eenige boosaardige lieden, die reeds uit Davids begroeting van deze
(21)achtergeblevenen begrepen hadden welke de plannen van hun aanvoerder
waren, en daarom reeds vóórdat deze één woord daarover gezegd heeft,
zich kanten tegen het deelen van den buit. Maar David stelt als regel in:
(24, 25) Wie bij de bagage blijft deelt gelijkelijk met den strijder — een regel, die
in Num. 31 : 27 aan Mozes toegekend wordt. Tegenwoordig heerschen
in Arabië nog dergelijke gewoonten, vgl. Bertram Thomas (Arabia
Felix, London, 1932, blz. 235), die over Zuid-Arabië schrijft: The leader
has always the perquisite of two or three of the best camels taken, otherwise there is equal division of the spoil as in I. Sam. 30: 25.
Ten einde de harten van de Judeërs nog meer te winnen en zoodoende
26-31
zijn toekomstig koningschap voor te bereiden, zendt David van den buit
geschenken naar vele plaatsen in Juda; de lijst doelt, voorzoover is na te
gaan, uitsluitend op plaatsen, die zuidwestelijk, zuidelijk en oostelijk
van Hebron liggen, vergelijk schetskaartje 9:
(27)
Bet -el = Kesil? Joz. 15 : 30 = Betoel? Joz. 19 : 4 = Betoe'ël? I
Chron. 4 : 30. Ligging onbekend.
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Ramót van het Zuiden = Rámá van het Zuiden? Joz. 19 : 8. Ligging
onbekend.
(28) Jattir = nu tell `attir ten Zuiden van Hebron (PJB XXVIII, blz. 15;
vgl. Joz. 15:48 ; 21 : 14).
Aró'er = [`Ad`ádá, lees waarschijnlijk:] `Ar`árá? Joz. 15 : 22 = nu
`ar`ára? zuidoostelijk van chirbet bit* es-seba`.
Si/mót. Ligging onbekend.
Estemóa` = nu es-semoe`a (PJB XXVIII, blz. 15; vgl. Joz. 15 : 50;
21:14).
(29) Rákál. Ligging onbekend.
De steden der Jerachme'elieten, zie uitleg bij 27 : 10.
(30) De steden der Qënieten, zie uitleg bij 15 : 6.
Chormá = nu tell es-seri'a? (vgl. Joz. 15 : 30).
Bór-`ásán = 'Man? Joz. 15 : 42 = nu chirbet `asan? (vgl. A. Musil,
Arabia Petraea II, 2, blz. 245).
Aták = 'Etèr? Joz. 15 : 42; Grieksche vertaling van Joz. 15 : 42:
Itak en Atak. Ligging onbekend. De stad wordt genoemd in een Egyptisch
bericht uit + 1190 vóór Christus. — Zie over vs 27-30: W. Caspari in
OLZ 1916, kol. 173 v.v.; 200 v.v.
(31) Chebrón (Hebron) = nu el-chalil.
Het wekt bevreemding dat Betlehem, de geboorteplaats van David,
in deze lijst ontbreekt. Geleerden als Winckler (E. Schrader, Die Keilinschriften und das A. T., dritte Auflage, blz. 228 v.) en in navolging van
dezen Marquart (Fundamente Isr. und Jiid. Gesch., Gottingen, 1896,
blz..23 v.) meenden dat David in het geheel niet uit Betlehem stamt, doch
ergens uit het Zuiderland afkomstig was, volgens Marquart uit 'Arad.
Dan zou hij van geboorte zelfs geen Israëliet geweest zijn.
31
Sauls dood, vs. 1-13. — De sombere voorgevoelens en voorspellingen
van hoofdstuk 28 worden bewaarheid.
1, 2 In den strijd tusschen Filistijnen en Israëlieten delven dezen het onderspit. We moeten ons voorstellen, dat de strijd hoofdzakelijk plaats greep
in de vlakte van Jizre`èl (in vs. 7 „het dal" genoemd; vgl. schetskaartje 8).
De Israëlieten vluchten naar het gebergte van Haggilbóa` (nu = dzjebel
foegoe`a, zie uitleg bij 28 : 4); velen vallen, zoo ook drie zonen van Saul
(vgl. 14 : 49). Hierdoor is de koning zelf vrijwel zonder dekking. Zijn
3 toestand wordt zeer benard : elk oogenblik kan door de naderende boogschutters het laatste worden. De held wordt bang en wil sterven. Hij
4 gebiedt den wapendrager zijn zwaard (nl. dat van den wapendrager) te
nemen en hem daarmede te doorsteken.
Zulk een vreeselijk bevel staat in de oude Oostersche literatuur niet
alleen. Van een kleinzoon van Mardoek-aploe-iddinna (Merodach-baladan),
Naboe-bel-soemáté genaamd, een vijand van Assoerbanipal, wordt
verhaald, dat hij uit vrees verlangde naar den dood en zich door zijn
`

`
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eigen adjudant of schildknaap liet doorsteken (M. Streek, Assurbanipal,
11, blz. 60: "Hij gaf aan zijn eigen schildknaap het bevel: Sla mij ter aarde
met de wapenen. Hij en zijn schildknaap doorboorden elkander met hun
ijzeren dolken"). En van een zekeren Oertakoe van Elam is bekend
(t. a. p., blz. 314), dat hij door een pijl ernstig gewond zijnde, tot een
Assyriër zeide: Kom, sla mij het hoofd af en breng dat voor den
koning uwen heer! vgl. ook Richt. 9 : 54.
Als de wapendrager uit eerbied voor den gezalfden koning (vgl. 24 : 7,
11; 26: 9; 11, 1: 14) weigert dit bevel op te volgen, stort Saul zich
zelf in het zwaard. Het is niet duidelijk welk zwaard bedoeld wordt,
waarschijnlijk zijn eigen. Men zou kunnen rekenen met de mogelijkheid,
dat de koning en zijn knecht samen slechts één zwaard te hunner beschikking hadden.
5
De wapendrager, die zich zeer nauw met zijn heer verbonden gevoelt,
wil hem niet overleven. Twee zelfmoorden - die trouwens bij vele
Oostersche volken na een nederlaag niet zeldzaam waren.
Onder Israël was echter de zelfmoord welzeldzaam, In het O. T. komen
behalve de gevallen van Saul en zijn wapendrager slechts die voor van
(Abimèlèk,) Slrnêön, Achitöfèl en Zimri. In Gen. 9: 6 ("Wie eens menschen
bloed vergiet, diens bloed zal door menschen vergoten worden; want
als het beeld van God heeft Hij den mensch gemaakt") ligt opgesloten,
dat zelfmoord onder Israël als iets verwerpelijks, als zonde gold - in
tegenstelling bv. met het oordeel van wijsgeeren als Cicero en Seneca,
die zulk een daad onder bepaalde omstandigheden zelfs prijzenswaardig
geacht hebben.
6

"Zoo stierven Saul, zijn drie zonen en zijn wapendrager, benevens al
zijn mannen, op dien dag tegelijk" - deze sombere woorden, zwaar van

inhoud, besluiten dit tafereel des doods.
Het gevolg van deze nederlaag is, dat vele Israëlieten zich uit die streek
("het dal" = de vlakte van jizreCèl) moeten terugtrekken; het ontruimde
land wordt door Filistijnen bezet.
8-10
Daar de veldslag tot den avond heeft geduurd, komen de Filistijnen
pas den volgenden dag de lijken plunderen. Ze vinden ook Saul en zijn
zonen.
(9)
Des konings hoofd snijden ze van den romp, en behandelen hem dus
gelijk David vroeger Goljät (17: St). Onthoofden gold als een gepaste
straf voor opstandelingen (vgl. 11, 16: 9); daardoor werd, zooals het wel
in Assyrische teksten heet, "het dood-zijn nog versterkt" (bv. M. Streek,
Assurbanipal, 11, blz. 62: "Méér dan voorheen maakte ik zijn dood-zijn" of: ik versterkte zijn dood-zijn - "en sloeg hem het hoofd af"). Ook hield
men het bezit van het hoofd van den tegenstander voor een geschikt en
onwedersprekelijk teeken, dat deze werkelijk dood was.
(10)
Sauls wapenrusting wordt als tropee gedeponeerd in den "te mpel der
7
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Astartes". Waar deze was, wordt niet gezegd. Men is geneigd te denken
aan de Filistijnsche stad Asgelón (Askalon), waar in de oudheid een beroemde Astarte-tempel stond. Het verband wijst echter naar Bét-sán.
De met schitterende resultaten bekroonde Amerikaansche opgravingen
van tell el-hósn, vlak bij het tegenwoordig bèsán gelegen, welke tell
het oude bijbelsche Bët-sán in zich bergt, hebben verschillende Kanaanietische tempels of kapellen aan het licht gebracht. Daaronder zijn er twee,
die tot in den Israëlietischen koningstijd werden gebruikt. De opgravers
zijn geneigd (en onmogelijk is dat niet) een daarvan gelijk te stellen
met den tempel van, Dágón in I Chron. 10 : 10, de andere met den
tempel van Astarte, in ons vers bedoeld (A. Rowe, The Topography and
History of Beth-Shan, Philadelphia, 1930; G. M. Fitzgerald, The four
Canaanite Temples of Beth-Shan, Philadelphia, 1930; vgl. Rowe en
Vincent in QS 1931, blz. 18 en Dussaud in Syria 1931, blz. 378. Zie over
de oude geschiedenis van deze stad en over het verband tusschen haar en
de Filistijnen : A. Alt, Zur Geschichte von Beth-Sean, in PJB XXII,
blz. 108-120). Dat in een Astarte-tempel een krijgstropee gelegd wordt,
is begrijpelijk, als men bedenkt dat deze ook een krijgsgodin was.
Opvallend is in vs. 10 het meervoud Astartes. Dit is wel een soort
pluralis majestatis en heeft een parallel in `Anátót (mv. van `Anát), dat
hetzelfde als `Anát kan beteekenen. Astartes in de beteekenis van openbaringen van Astarte staat voor het enkelvoud, zoodat de voorgestelde
tekstwijziging `astórèt i. p. v. astarot overbodig is.
(10) Sauls lichaam wordt aan den muur van Bët-sán gehecht. Ook deze
handelwijze is in de oude literatuur niet zonder parallel: Sanherib, de
tijdgenoot van koning Hizkia, bericht in zijn beroemd prisma-inschrift,
dat hij de lijken van de opstandelingen te Amqarroena, d. i. het bijbelsche
`Egrón, aan den muur der stad liet ophangen (zie A. Jirku, AOK, blz.
150, 177; Geschichte des Volkes Israel, 1931, blz. 127).
11-13
De inwoners van Jábès in Gil`ád (zie uitleg bij 11 : 1) nemen de
lichamen van Saul en zijn zonen mede naar hun stad. Volgens Winckler
(E. Schrader, Die Keilinschriften und das A. T., dritte Auflage, blz. 227)
zou deze episode bewijzen, dat Saul geen Benjaminiet was, doch afkomstig
uit Jabès. Voor deze veronderstelling bestaat echter geen geldige reden.
Hun handelwijze vindt haar algeheele natuurlijke verklaring in de onderlinge bloedverwantschap (Richt. 21 : 14; zie uitleg bij 11 :4) en in de
gevoelens van dankbaarheid jegens hun vroegeren helper in den grooten
nood ten tijde van de belegering door de Ammonieten (11 : 1 v.v.).
Ze verbranden de lichamen en begraven het gebeente, waarna ze als
teeken van diepen rouw (vgl. II, 1 : 12) zeven dagen vasten. Zie over de
verdere lotgevallen van de beenderen van Saul en van Jónátan: II, 21 : 12
en den uitleg aldaar.
(12)
Vreemd is hier het bericht, dat ze de lichamen verbrandden. Dit was
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geen Israëlietische gewoonte; het kwam daar slechts als verscherping
van de doodstraf in zeer bizondere gevallen voor: Lev. 20: 14; 21 : 9;
Joz. 7 : 25 (vgl. ook Gen. 38 : 24). Nu kan men zeer wel in het OostJordaanland gewoonten gehad hebben, die van de Israëlietische zede
afweken. En voor verbranding was hier in dit speciale geval waarschijnlijk
aanleiding, omdat de lijken, naar we mogen aannemen, in zeer gemutileerden staat verkeerden; door verbranding wilde men dan de oneervolle
verminking verwijderen. Voor tekstwijziging tot wa j jispedoe (= en zij
hielden de doodenklacht, i. p. v. wa j jisre f oe = zij verbrandden) is dus
geen geldige reden; bovendien klinkt dan het woord „beenderen" in
vs. 13 onverwacht en vreemd. —
Ons boek begint met de idylle van Elgáná en Channá, het eindigt met
de tragedie op het slagveld van Haggilbóa`. Het begint met een kind,
vroom en goed, dat opgroeide tot een waardig profeet; het eindigt met
den dood van een koning, die God verwierp. Eerst de stralende dag en
aan het slot de duistere nacht. Dat decrescendo doet den lezer verlangen
naar een vervolg van licht en geluk; doch deze beide heeft Israël nooit
ècht gekend. Zijn geschiedenis is er eene van strijd en tranen — en
dat die [beide nooit kunnen eindigen, maakt nog ten huidigen dage dat
volk groot.

AANTEEKENINGEN BIJ DE VERTALING
VAN I SAMUEL.
SERIE A.
1 : 4 lees wehája i. p. v. wajehi.
1: 5 'afzonderlijk deel' -- onzekere vertaling.
1 : 12 lees wajehi i. p. v. wehájá.
1: 16 schrap li fné.
1: 18 de tekst is in orde: ha joe komt van ha ja = Arabisch hawá =
vallen.
1 : 24 lees be/ar mesoellas i. p. v. be f árim seli sá (met drie stieren).
1 : 28 schrap 'asèr haja;
'Zoo liet zij hem daar bij den Heere' — volgens (naar de Grieksche
vertaling) verbeterden tekst.
2 : 1 lees bé'lóhái i. p. v. bejahwè.
2 : 14 lees ló i. p. v. bó.
2 : 16 lees we'amar i. p. v. waj jó'mèr.
2 : 20 lees sá'ald i. p. v. sd'al.
2 : 23 schrap 'éllè.
2 : 25 lees oe f illeloe i. p. v. oe f illeló; de eigenlijke beteekenis van het
woord pillel is eerder „verdedigen" dan „beslissen".
2 : 28 lees lekah'n i. p. v. lekóhén.
2 : 32 lees `ajin i. p. v. ma`ón.
3 : 2 lees kehat i. p. v. kéhót.
3 : 7 lees jéda` i. p. v. jada`.
3 : 13 lees ja`an i. p. v. ba`awón;
lees meqoellalim i. p. v. meqallelim lahèm.
3 : 19 lees natal i. p. v. hippil.
3: 21 deze tekst is niet in orde, doch alle verbeteringen (uitlatingen)
zijn onzeker.
4 : 1 lees 'èbèn i, p. v. ha'èbèn (? -- een soortgelijke „fout" in I,
20 : 19: ha'èbèn ha'èzèl).
4 : 2 lees wattigès i. p. v. wattittós (verg. II, 2 : 17).
4 : 13 lees jad of le jad i. p. v. jak (en vgl. aanteekening bij 4 : 18) ;
lees hammispa i. p. v. mesappè.
4 : 15 lees qamoe(?) i. p. v. qama.
4 : 18 lees lejad (of jad?) i. p. v. be ad jad; volgens ZAW 1933, blz. 281,
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zou jad hier beteekenen : Vorsprung des das Stadttor flankierenden Turmes vor die Mauer.
4 : 19 lees oemoet i. p. v. oemet.
5 : 4 lees gèwó i. p. v. Dagón.
6 : 18 lees weód ha'èbèn i. p. v. we'ad 'abè1.
9 : 12 lees hinnë hoe' i. p. v. ja hinnè.
9 : 14 lees hagga`ar i. p. v. hair.
9 : 21 lees sèbèt i. p. v. gibtè.
9 : 24 lees weha'alja (dat wellicht duplicaat van haggóq is) i. p. v.
wehè` álèha;
lees harè'git i. p. v. hannig'ar (onzekere verbetering);
de vertaling van dit vers is onzeker.
9 : 25 lees wajjirbedoe legá'oel i. p. v. wajedabbèr 'im ga'oel.
9 : 26 lees wajjigkab i. p. v. wajjakimoe.
10 : 5 lees nesib i. p. v. nesibë.
10 : 9 lees wehoe' i. p. v. wehaja;
schrap wa j jaha f ok ló 'èlóhim lèb 'achèr.
10: 12 schrap miggam.
10 : 13 lees habbaita of 'èl bètó(?) i. p. v. habbama.
10 : 21 'daarop .... aantreden' — ingevoegd volgens de Grieksche vertaling.
10: 26 voeg in benè vóór hachajil.
10 : 27 lees kemèchódès i. p. v. kemacharig en trek wajehi kemèchódès
bij 11:1.
11 : 1 zie bij 10:27.
12 : 10 lees wa j jó'meroe i. p. v. wa j jó'mèr.
12 : 23 lees baddèrèk i. p. v. bedèrèk.
13: 1 'Vijfenvijftig jaar' -- zéér onzekere vertaling (g kan afkorting
van gana, jaar, zijn; de letters n-h, die dan overblijven, hebben
de getalwaarde 55),
'tweeën(.... )' — in den tekst staat alleen 'twee'; de tientallen
zijn uitgevallen.
13 : 5 lees met de Grieksche vertaling gelógèt 'alá f im i. p. v. gelógim 'èlè f .
13 : 7 lees mè'acharaw i. p. v. acharáw.
13 : 8 lees wejichal i. p. v. wajfóchèl;
voeg in 'amar achter 'agèr.
13 : 18 lees haggèba` i. p. v. haggeboel.
13 : 21 dit vers is vrijwel onvertaalbaar; onze vertaling (gedeeltelijk
naar de Grieksche vertaling) is in onderdeelen geheel onzeker,
maar zal den zin van de aanteekening wel ongeveer juist weergeven.
Een echt -Amerikaansche vertaling (Matthews) luidt : Now
the fee demanded was about forty cents for a ploughshare or
an axe, aind about two dollars and a half for the mattocks and for
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tempering the ox-goads. Op grond van tekstwijzigingen vertaalt
Klostermann : Jedoch geschah das Scharfen der Schneiden fiir
die Sensen wie gestern und ehegestern, und dann schliffen sie
die Zunge der Pflugmesser und die Blitze der Axte und des Aufsatzes des Ochsensteckens. De Leidsche Vertaling geeft: En
als zij stomp waren, scherpten zij de ploegscharen en ploegijzers,
zooals zij gewoon waren de bijlen aan te zetten en de prikkels
te slijpen. Elias Auerbach (Wiiste und Gelobtes Land, 1932,
blz. 175) vertaalt : Wenn nun die Saat reif zum Schnitt war,
erhoben die Philister $ Schekel pro Pflug, und fiir die Ets .1
Schekel pro Zahn, ebenso fiir die Axte und fiir das Dengeln der
Sense. In zijne en onze vertaling is „drie achtste sikkel" vertaling
van het Hebreeuwsche pim, een woord dat we kennen van gewichten, die bij de opgravingen in Palestina voor den dag zijn
gekomen (vgl. QS 1914, blz. 99). In pesira steekt misschien het
woord gásir (oogst). Volgens Dalman (Arbeit und Sitte in Palestina
I, 2, blz. 413) hangt gillesón samen met Arabisch galoer, een bepaald
soort stompe sikkel. Vgl. verder E. J. Pilcher, Hebrew Weights
in the Books of Samuel = QS 1916, blz. 77-85 ; en : R. A. S.
Macalister, A Century of Excavation in Palestine, blz. 165 v.v.
13 : 22 lees wajehi i. p. v. wehajá.
14: 5 schrap masoeq.
14 : 14 'op een stuk gronds ter groote van een halve ma`aná, dat is een
bunder lands' -- onzekere vertaling.
14 : 16 lees halóm wahalóm i. p. v. wajjëlèk wahalóm.
14 : 20 'aanbonden' — onzekere vertaling.
14 : 21 lees sabeboe gam i. p. v. sabib wegam.
14 : 24 'in moeilijkheden geraakten' — onzekere vertaling.
14 : 25 'Alle menschen geraakten in het kreupelhout' — onzekere vertaling.
14 : 28 'De manschappen waren uitgeput' — wellicht hierheen verdwaald
uit vs. 31.
14 : 30 lees halo' i. p. v. ló'.
14 : 34 'in den nacht' — wellicht hierheen verdwaald uit vs. 36.
14 : 38 lees bemi i. p. v. bammá.
14 : 51 lees benë i. p. v. bèn.
15 : 4 'tienduizend Judeërs' -- onzekere tekst.
15 : 5 lees wa j jó'rèb of waarschijnlijk wa j jórèb van '-r-b (vgl. wa j jósè f).
15 : 9 'het naastbeste' -- onzekere vertaling;
'wat van weinig of geen waarde was' — onzekere vertaling;
ik heb het duistere woord hammela'ka geschrapt en i. p. v.
nemibza wenamés gelezen : nibza wenim'èsèt (cf. kèsè/ nim'as =
waardeloos zilver, in Jer. 6: 30).
15 : 18 schrap het laatste W am.
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15 : 20 lees '-n-k (-j) i. p. v. 'agèr.
15 : 32 lees meedannit i. p. v. ma`adannet;
'de dood is bitter' — schrap sar.
16 : 4 lees wa j jd'meroe i. p. v. wa j je'mèr.
16 : 10 'En Samuel dacht' — schrap 'èl jigaj.
16: 12 schrap `im.
16 : 20 'een groote hoeveelheid' — onzekere vertaling.
17 : 4 'een kampvechter' — onzekere vertaling.
17: 12 schrap hazzè;
schrap bá' (dittographie vóór ba'anágim).
17 : 13 schrap wa j jélekoe.
17 : 35 lees wegdm i. p. v. wa j jagom.
17 : 39 lees wajjd'ol (van 'dial = zwak zijn, niet kunnen, vgl. Syrisch
'alil = zwak, Hebr. 'al en Akk. oel = niet) i. p. v. wajje'èl.
17 : 42 volgens verbeterde tekst: 'admdni wife mar'.
17 : 48 lees wajehi i. p. v. wehà ja.
17 : 52 lees gat i. p. v. gaj'.
18 : 5 lees we jasa i. p. v. wa j jésé.
18 : 10 rd'd staat tusschen twee streepjes -- waarschijnlijk een aanwijzing
dat men hárd'd zou verwachten.
18 : 11 lees wajjittdl i. p. v. wajjatèl.
18 : 13 lees lesar i. p. v. ló sar.
18 : 18 lees chaffjt i. p. v. cha j ja j (cha j = stam, evenals in het Arabisch).
18 : 19 lees tachat i. p. v. be`ét.
18: 21 'tweemaal' — onzekere vertaling.
18 : 25 lees chain i. p. v. chàgab.
18 : 27 lees wa jemalle'ém i. p. v. wa jemale'oem.
19 : 3 lees géb i. p. v. 'agèr.
19 : 10 lees wajehi ballailá hahoe i. p. v. ballaila hoe, en trek deze woorden
bij het volgende vers.
19 : 11 lees lahamite i. p. v. welahamite.
19 : 13 'deken' — onzekere vertaling (kussen? sprei ?).
19 : 20 lees wa j jir'oe i. p. v. wa j jar'.
19 : 22 lees habbdr i. p. v. ber.
19 : 23 schrap gam.
20 : 7 lees lada`at i. p. v. da'.
20 : 9 lees halo' i. p. v. weld'.
20 : 10 lees 'im i. p. v. 'd ma.
20 : 12 lees hale' i. p. v. weld'.
20 : 13 lees jitab i. p. v. f tib.
20 : 14 lees tweemaal weloe' i. p. v. weld';
lees we'im 'amoet i. p. v. weld' 'amoet;
de vertaling van dit geheele vers is onzeker.
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20 : 16 lees jikkàrét gem jahwè me` im i. p. v. waf fikrót Jehónatan `im.
20 : 19 lees tippagéd i. p. v. téréd;
lees oeba'ti i. p. v. oebá'ta;
lees besél(?) ha'èbèn halláz i. p. v. 'ésèl há'èbèn há'ázèl (vgl. aanteekening bij 4 : 1).
20 : 21 lees oeba'tá i. p. v. wábó'á.
20 : 25 lees wajeqaddem i. p. v. wajjagom.
20 : 26 lees tóhar i. p. v. tahór.
20 : 33 lees kaleta i. p. v. kola hi'.
20 : 38 lees wajjabé' i. p. v. wajfabó'.
20 : 41 lees missël ha'èbèn i. p. v. mé'ësèl hannègèb;
lees `ad hagdel(?) i. p. v. `ad dáwid higdil.
20 : 42 schrap lé'mór.
20 : 43 voeg in: dáwid.
21 : 2 lees já`adti i. p. v. fóda`ti.
21 : 3 lees 'im jés i. p. v. chamigga.
21 : 4 schrap 'èl.
21 : 5 lees ló' i. p. v. 10;
lees waarschijnlijk jigdegoe i. p. v. jigda .
21 : 7 'herders' — wellicht naar andere vocalisatie: genooten.
21 :8 de Qerè bedoelt we'im.
21 : 11 lees makké i. p. v. mèlèk.
21 : 13 lees wa jesannè i. p. v. wa f egannó.
22 : 4 lees waffannichém i. p. v. wajjanchém.
22 : 6 lees weha'anagim i. p. v. wa'anagim.
22 : 15 lees oebekol i. p. v. bekol.
22 : 22 zie voor de vertaling van sabbóti : aant. B, 3.
23 : 6 lees farad gelid weha'é f ód i. p. v. qe` ila WOW
ód fárad.
23 : 15 lees wallira' i. p. v. wajjar'.
23 : 22 'houdt (hem) goed in het oog' — onzekere vertaling;
schrap mi ra'ahoe.
23 : 23 'met betrouwbare gegevens' — onzekere vertaling (schrap ' è l?).
23 : 25 lees 'asèr i. p. v. wajjégèb.
24: 11 ik spaarde u — eigenlijk staat er: (mijne hand) spaarde u.
24: 16 schrap wejérè'.
24 : 19 lees higdalta i. p. v. higgadta;
schrap 'et.
24: 20 plaats haffóm hazzè achter li.
25 : 1 lees hammidbar i. p. v. midbar pa'ran.
25 : 6 schrap lècha/, waarmede niets aan te vangen is.
25 : 23 lees li fné i. p. v. le'appe.
25 : 29 lees weqam i. p. v. waj jagom.
25 : 31 lees ligpok i. p. v. weligpok.
Tekst en Uitleg: I Samuël.

12
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26 : 8 lees bachanitó bá'àres i. p. v. bachanit oebá'áres.
26 : 14 lees hagara'ta i. p. v. gara'ta.
26 : 20 lees jerádë f i. p. v. jirdó f .
26 : 23 lees bejadi i. p. v. bejad.
27 : 8 schrap wehaggirzi ;
lees mittëlam i. p. v. me' lam (onzekere verbetering).
27 : 10 lees 'an i. p. v. 'al.
28 : 15 lees wa'èqra' i. p. v. wa'ègra'è.
28 : 16 lees sarèka i. p. v. `arèka.
28 : 17 schrap ló.
29 : 9 lees jada`ta i. p. v. jada'ti.
30 : 22 lees `immó i. p. v. `immi.
30 : 23 lees 'acharë i. p. v. 'èchaj 'ët.
30 : 24 lees mi i. p. v. oemi.
31 : 11 schrap 'claw (dittographie van këláw in vs. 10?).
SERIE B.
1. Wat beteekent de naam Samuel?
A. In I Samuël 1 : 20 wordt de naam semoe'ël (Samuël) afgeleid van
of tenminste in nauw verband gebracht met den stam sa'al = vragen,
bidden. „Afgebedene" is echter in het Hebreeuwsch sá'oel (Saul), hetgeen
niet hetzelfde schijnt te zijn als semoe'el, al gelijken de woorden wat de
klank betreft wel eenigszins op elkander. Men heeft gedacht aan een
contractie uit sa'oel më'el = van God afgebeden, maar een dergelijk
verschijnsel is ongehoord en zonder analogon. Ik zou willen aannemen, dat
in het oude Hebreeuwsch de letters m en w, evenals in het Akkadisch
(vgl. bv . amiloem = awiloem; masároe = wasároe, etc.), ongeveer gelijk
werden uitgesproken of althans gemakkelijk in elkander overgingen.
Dan klonken in de spreektaal de woorden Samuel en Saul vrijwel gelijk
sewoe'él, dat gesproken véél op sa'oel gelijkt).
(semoe'el
Bij het licht van deze overweging wordt I Samuël 1:20 geheel doorzichtig,
alsmede 1 : 28, waar sa'oel trouwens „afgestaan, geleend" beteekent. Wij
hebben hier dus inderdaad te doen met een verklaring van den naam Samuël en niet met die van den naam Saul, zooals men wel gemeend heeft.
Intusschen is hierdoor de oorsprong van den naam nog niet benaderd.
Men heeft gedacht aan:
B. = naam (= sëm) Gods, d. i. de mensch, over wien de naam Gods
genoemd is = de mensch, die aan God toebehoort;
C. = zijn naam (of : zijn bescherming of rechtstitel, gem) is God;
D. = zoon Gods; dan neemt men aan, dat s-m ook „zoon" kan beteekenen, hetgeen wel geldt voor het Akkadisch (soemoe = naam of
zoon), maar voor het Hebreeuwsch niet te bewijzen is;
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E. = God is s-m ; dan is s-m een godsnaam (misschien samenhangende
met gamajim, hemel??);
F. = gèmmé'el = die van God is;
G. = contractie uit gemoed-71 = de door Goddelijke verhooring
geschonkene.
Welke van deze verklaringen B—G verdient de voorkeur? De oplossing schijnt mij gegeven door de toepassing van een regel, dien Hans
Bauer formuleert (Das Alphabet von Ras Schamra, 1932, blz. 74) : In
einem Wort mit Labial (m, b, p) kann der sog. emphatische Laut zu dem
entsprechenden nicht-emphatischen abgeschwcht werden. `Ajin gilt
in dieser Hinsicht als die emphatische Entsprechung von 'álèf.
Als ik, wel tegen de bedoeling van Bauer zelf, die immers blijkens noot 2
op blz. 72 van genoemde studie in den naam s-m-w-'-1 s-m-w (= s-m,
en volgens Bauer ook = góm in den naam gergóm) als theophoor element
beschouwt, dezen regel hier toepas, kan men gemoe'el opvatten als ontstaan uit s-m-'-'-l. Wij herkennen dus daarin de stammen g-m-` = hooren
en '-1 = God, en naderen zoo tot de verklaring, boven sub G gegeven.
Voor de verzwakking van ` tot ' na de m van s-m wijs ik op jigma`ja
I Chron. 12 : 4 = jisma' I Chron 4 3. In gamma I Sam. 16 : 9 = gin`
II Sam. 13 : 3 is zelfs de ` geheel verdwenen. Dat ook in het oude Hebreeuwsch (Kananietisch) in woorden met een lipletter de ` en de ' stuivertje konden wisselen, blijkt uit een paar Kan. glossen in de Tell-elAmarna-brieven : a-pa-roe (141, 4) = cha-pa-roe (143, 11) = Hebr. 'af ar, stof.
2. Onderling afwijkende getallen in

Masoretische tekst

en

Grieksche vertaling (de beste
handschriften):

I, 4: 18 40 jaren
I, 9 : 22 30 man
I 11 : 8 300 000 + 30 000
I 13:5 30 000
I 15 : 4 200 000 + 10 000
I, 17 : 4 6 ellen en een span
I, 18 : 27 200 man
I, 22 : 18 85 priesters
I, 23 : 13 600 man
I, 27: 2 600 man
I, 27: 7 1 jaar en 4 maanden
I, 30: 9 600 man
II, 6 : 1
30 000
II, 8 : 4
1700 ruiters
II, 24: 13 7 jaar
,

,

,

20 jaren
70 man
600 000 + 70 000
3000
400 000 + 30 000
4 ellen en een span
100 man
305 priesters
400 man
400 man
4 maanden
400 man
70 000
7000 ruiters
3 jaar
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Blijkbaar tendentieus is de vergrooting van reeds groote getallen en
de vermindering van 6 op 4 in I, 17:4. Maar bij vele andere moet verschil
in overlevering worden aangenomen, zooals in I, 9 : 22; 22 : 18 e. a. Welke
van de overleveringen het dichtst bij de waarheid ligt, is in de meeste
gevallen onmogelijk uit te maken. Doch de regel dat de Grieksche vertaling geregeld den besten tekst zou hebben, komt hier wel in een bedenkelijk licht te staan.
3. Mogelijke Arabismen in I Samuël.
Het feit dat de taal van de tabletten van ras gamra, die zeer op die
van het 0. T. gelijkt, betrekkelijk vele punten van overeenkomst met het
Arabisch vertoont, dringt ons om, meer dan tot nu toe het geval was,
te letten op mogelijke Arabismen in het 0. T. Op eenige in Jozua
wees ik reeds in Jozua, Tekst en Uitleg, blz. 153; hier mogen er volgen
uit I Samuël:
1 : 18. ha joe : van Hebr. hajá = Arab. hawá = vallen.
6: 12. jiggarna, Qal imperf. pl . fem. 3de pers., heeft als praefix
i. p. v. een t een j, evenals in het Arabisch (jagtoelna); vgl. ook vormen in
Gen. 30 : 38 en Dan. 8 : 22 (in het laatste geval is wellicht invloed van
het Akkadisch of van het West-Arameesch aan te nemen).
7 : 2. Hebr. naha = Arab. naha = komen tot, volgen (vgl. ZAW
1933, blz. 282).
10 : 24. ha + dágès forte = Arabisch vraagpartikel hal.
11 : 1 b. Hier is in een vóórzin de voorwaarde uitgedrukt door een
Imperatief, een constructie, die in het Arabisch zeer gewoon is, en in het
0. T. waarschijnlijk onder Arabischen invloed ook hier en daar wordt aangetroffen. Vgl. ook 14: 7b.
12 : 8. (jógib)oem i. p. v. normaal Hebreeuwsch (jógib)ém is een
Arabisme = Arabisch hoem = eos, pron. pers. plur. masc. 3de pers.
14 : 1. hallaz is een Arabiseerend pron. demonstr.
14 : 7b. Zie boven bij 11 : 1.
14 : 18. In oebenë jigrá'ël = bij de kinderen Israëls is de waw een zoogenaamde wawoe 'l-moesáhabati, waw van saamhoorigheid — in het
Arabisch zeer gewoon.
14:22. In wajjadbegoe, Qal (normaal Hebreeuwsch wajjidbegoe),
is de a Arabiseerend (vgl. jaqtoeloena).
15 : 2. gam = Arab. gáma = aangrijpen (A. B. Ehrlich, Randglossen
zur Hebr. Bibel III, blz. 217).
17 : 25. ha + dagès forte = Arabisch vraagpartikel hal; vgl. boven
bij 10 : 24.
17 : 26. halláz is een Arabiseerend pron. dem.; vgl. boven bij 14 : 1.
18 : 3. wedawid = met David, zie boven bij 14 : 18.
18 : 18. Lees chajji (i. p. v. chajjaj) = mijn stam = Arabisch hajjon.
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20 : 19. Volgens verbeterde tekst (zie aanteekening onder A): halläz,
een Arabiseerend pron. dern.: vgl. boven bij 14: 1; 17: 26.
21 : 13/14. bejtidtim = bij of vóór hen, vgl. Arabisch baina jadai.
22 : 7. le(koellekèm) = Arabisch la, voorwaar (?).
22 : 22. Het werkwoord säbab beteekent hier: oorzaak zijn van, betrokken zijn bij, vgl. Arabisch sababon, oorzaak.
26 : 4. In El-näkûn (plaatsnaam; onzekere lezing) kan het Arabische

o näboeloes

o

o

bèt-rlinä
_0

cn.sêtoen
(siiö)

renris

o

Ly aa«

räm-a/läh

o

en-nebTsemwll

o

o tet! en-nesbe (Mizpa)
0 er-räm
0 tel! et-Foet (Gib Cä)

m

Jerusetem

057'0 km
Schetskaartje 10.
(Waar lag het Rama Samuëls?)

artikel al, el steken, evenals in namen als Eltölad, Elteqön enz. (zie
Jozua, Tekst en Uitleg, blz. 153).
26 : 5. we = met, zie boven bij 14: 18; 18: 3.
4. Waar lag het Rama Samuëls?

(Naar H. M. Wiener, The Ramah of Samuel = The Journal
of the Pal. Grient. Society 1927, blz. 109-111). Zie schetskaartje 10.
Volgens I, 1 : 1 woonde Elqänä, de vader van Samuël, te Härärnätajim
Söfirn, welke vreemde naam voor ons niet doorzichtig is (= de dubbele
hoogte der Sötieten? tegen deze vertaling pleit de stat. abs. van
het eerste lid); misschien ook is de tekst bedorven (lees: "Härämätajim, een Soefiet uit het gebergte van Efraïm"??). De dualis-uitgang
-ajim wijst op een stad, die uit twee gedeelten bestond, zooals dat meer
voorkwam in het oude Palestina (bv. Jerusalem vóór David; Rabbä
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in het gebied der Ammonieten was blijkens 11, 12: 27 v. ook zulk een
dubbelstad). Zij heet elders in ons boek Härärnä (1 : 19; 7: 17; 25: 1;
e.e.), de stad waar Samuël later ook woonde, werkte, stierf en begraven
werd, en wordt wel gelijkgesteld aan Arimathea uit het N. T. (Matt.
27 : 57 e.e.).
Waar lag dit Rama Samuëls? De meeste Palestina-geleerden zoekenhet
in het kleine dorpje er-räm, een paar uur ten Noorden van Jerusalem
gelegen. Dit is het Rama Benjamins, bedoeld in Joz. 18: 25. Als dit
inderdaad ook het Rama van Samuël is, zou Elqänä uit Efraïm naar
Benjaminietisch gebied verhuisd moeten zijn, hetgeen niet onmogelijk
is. Er bestaan echter ernstige bezwaren tegen deze gelijkstelling:
1. er-rärn ligt niet op twee heuvels, hetwelk blijkens den naam Härärnätajim (=== de twee heuvels) van het Rama Samuëls wel gold;
2. uit I, 9 blijkt, dat Samuël een onbekende was voor Saul, die in
Gib' a woonde, dat nog geen uur van het tegenwoordige er-räm af ligt.
Het Rama van Samuël moet op een flinken afstand van Gib' a gelegen
hebben, en ook tamelijk ver van Harnmispä (d. i. nu teIl en-nasbe, zie
bij 7: 2), gelijk afgeleid mag worden uit I, 7: 16.
Nu zijn er nog vier andere plaatsen, die de eer genieten voor het Rama
van Samuël te worden gehouden (zie schetskaartje 10):
a. räm-alläh, ruim drie uur noordelijk van J erusalem gelegen;
b. en-neb i samwil ten NW. van Jerusalem;
c. renüs ten NO. van Lydda (Dalman in PJB IX, blz. 38);
d. bët-rtmû ten ONO. van Lydda (zóó Wiener, t. a. p.),
De eerstgenoemde twee dorpen moeten worden uitgeschakeld, omdat
zij, evenals er-ram, te dichtbij de woonplaats van Saul liggen, terwijl
rentis niet in de onmiddellijke nabijheid een bron heeft, hetgeen met
het Rama Samuëls blijkens I, 9 : 11 wel het geval' was. Aan deze voorwaarde voldoet wèl bêt-rirnä, dat ook aan den naam "twee heuvels"
beantwoordt, omdat het inderdaad op twee door een lichte inzinking
gescheiden hoogten ligt. Bovendien is bêt-rimä gelegen in het oude
gebied van Efraïm (hetgeen trouwens ook van rentis geldt).
Voorloopig nemen wij dus aan, dat het Rama Samuëls moet worden
gezocht in bët-rtmä, waarvan wij echter niet weten, of er sporen van
een oude nederzetting bestaan; opgravingen zouden hier misschien het
beslissende woord kunnen spreken.
5. W ie is hun vader? (I, 10: 12)
Bij de Abessyniërs is dit tegenwoordig een zeer krachtige beleedigende
vloek. G. Montandon (Au Pays Ghimirra, Paris, 1913, blz. 286) schijft:
Le seul juron insultant classique des Abyssins est men abatou? c'est à
dire "quel est ton père7" . . .. Infligée à un homme, cette expression
entraîne une forte amende. Ook in het Akkadisch is de uitdrukking
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„zoon van een niemand" (apil la mamana) een soort scheldwoord.
6. Hoofden der manschappen (I, 14 : 38).
Zoo vertalen wij pinnót hd'àm, een uitdrukking, die ook in Richt.
20:2 voorkomt. Het woord pinná beteekent eigenlijk: „hoek(steen)"
of „spits" en zal wel een aanduiding zijn voor een soort hooge officieren.
Volgens Noth, System, blz. 103, vormden deze pinnót een „Amphiktionenrat", die in bepaalde gevallen, waarin het gewone college van
nesi'im (die volgens Noth de loopende zaken van de amphiktionie der
Israëlietische stammen afdeden) geen besluit kon nemen, van raad
dienden. Het 0. Tische materiaal is intusschen te beperkt dan dat men
over aard en bevoegdheid dezer pinnót iets naders zou kunnen zeggen.

Het REGISTER bij inleiding en uitleg van I Samuël staat aan het
slot van II Samuël.
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Dr. Joh. de Groot, Jozua.
Dr. G. Smit, Ruth, Ester en Klaagliederen.
Dr. Joh. de Groot, I Samuël.
Dr. L. H. K. Bleeker, Job.
Dr. B. Gemser, Spreuken, deel 1.
Dr. B. Gemser, Spreuken, deel II, Prediker
en Hooglied.
In bewerking:
Dr. W. J. de Wilde, Leviticus.
Dr.Th. L.W. van Ravesteijn, Deuteronomium.
Dr. G. J. Thierry, Richteren.
Dr. Joh. de Groot, II Samuël.

Dr. A. van der Flier G.Jzn., Jesaja, 2 deelen.
Dr. Th. L. W. van Ravesteijn, Jeremia, 2 dln.
Dr. A. Troelstra, Ezechiël, 2 deelen.
Dr. H. W. Obbink, Daniël.
Dr. L. H. K. Bleeker, De Kleine Profeten,
deel I (Hosea, Amos).
Dr. L. H. K. Bleeker, De Kleine Profeten,
deel II (Joël, Obadja, Jona, Micha).
Dr. G. Smit, De Kleine Profeten, deel III
(Nahum—Maleachi).
Dr. G. J. Thierry, I en II Koningen.
Ds. J. H. de Groot, I en II Kronieken.
Dr. A. van Selms, Ezra en Nehemia.
Dr. F. M. Th. Bahl, Psalmen.

Prijs per deel, afzonderlijk besteld, gebonden
Bij inteekening op de serie
Bij inteekening op de serie voor inteekenaren N. T.

f 2,90
- 2,7S
- 2,50

II. HET NIEUWE TESTAMENT
Met medewerking van Dr. J. A. C. van Leeuwen, Dr. H. M. van Nes,
Dr. J. Th. Ubbink, Ds. J. Willemze en Dr. J. de Zwaan.
Dr. J. A. C. van Leeuwen, Het Evangelie van Mattheus — 3e druk.
Dr. A. van Veldhuizen, Het Evangelie van Markus — 4e druk.
Dr. J. de Zwaan, Het Evangelie van Lucas — 2e druk.
Dr. J. Th. Ubbink, Het Evangelie van Johannes — 2e druk.
Dr. J. de Zwaan, De Handelingen der Apostelen — 2e druk.
Dr. A. van Veldhuizen, Paulus en zijn Brief aan de Romeinen — 3e druk.
Dr. A. van Veldhuizen, Paulus' Brieven aan de Korinthiërs — 2e druk.
Dr. H. M. van Nes, Paulus' Brieven aan de Galatiërs, Eféziërs, Filippenzen, Kolossenzen,
Thessalonicenzen (1 en 2), Timótheus (1 en 2), Titus en Filémon — 2e druk.
Dr. H. M. van Nes, De Brief aan de Hebreën — De Brief van Jakobus — De eerste Brief
van Petrus — 2e druk.
Ds. J. Willemze, De tweede Brief van Petrus — De Brieven van Johannes — De Brief
van Judas — 2e druk.
Ds. J. Willemze, De Openbaring van Johannes, 2e druk.

Prijs per deel, afzonderlijk besteld, gebonden
Bij bestelling van de serie

f 2,90
- 2,50

Het Nieuwe Testament is compleet verschenen
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Dr. W. J. AALDERS

MYSTIEK
HAAR VORMEN, WEZEN, WAARDE
Prijs, ingenaaid f 8,50, gebonden f 10,00
Na een inleiding behandelt de schrijver de verschijningsvormen der mystiek
(niet-Christelijke en Christelijke mystiek), haar wezen, critisch karakter en
synthetische beteekenis. In de inleiding zegt hij o. a.: In theologisch verband
acht ik, dat de mystiek het best in het licht der godsdienstphilosophie kan
worden gezien. Men vindt haar overal waar theologie te vinden is, omdat zij,
naar ik meen, overal is waar godsdienst leeft. Zoo ontmoet men de mystiek
zoowel in de letterkundige documenten der theologie als in haar historische
stof. De practische theologie heeft met haar te doen. Maar toch allermeest
de systematische tak der theologische wetenschap.

DE GROND DER ZEDELIJKHEID
Prijs, gebonden

f 7,50

Ons tegenwoordig geslacht heeft geen zedelijken grond meer onder de
voeten; het wankelt ten doode. Welnu, Professor Aalders komt de kinderen
van onzen tijd tegemoet door hun wankelende schreden van den zandgrond
der theorieën van den dag naar den rotsgrond van Gods eeuwige wet te
voeren. Daarom geve men dit boek vooral aan de hedendaagsche intellectueelen ter lezing. Het kan hen weer op het rechte pad brengen.
De Standaard.

DE INCARNATIE
Prijs, gebonden

f 7,90

Het onderwerp van dit boek is van groot wetenschappelijk belang, zoowel
godsdienst-wijsgeerig als dogmatisch. Daarom heeft het de theologie, als zij
op de hoogte was, altijd bezig gehouden. Dit zou niet het geval zijn, als
het niet in de eerste plaats religieus zoo belangrijk was. Het raakt de kern
van de betrekking tusschen God en mensch, God en zijn schepping ook,
als het geheim der hoogste openbaring van God. Juist in een tijd, die het,
te midden van alle verwarring, zoo noodig heeft tot de beginselen te worden
teruggebracht om houvast te vinden, acht de auteur de behandeling van dit
onderwerp even belangrijk als noodzakelijk.
Het heeft nog dit groote voordeel, dat het een onderwerp is van
algemeen-christelijken aard, in dien zin, dat het niet een bepaalde groep of
kerk aangaat, maar allen groepen en kerken gelijkelijk, omdat het gaat om
datgene, wat het Christendom als zoodanig eigen is.
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