Preek n.a.v. 1 Samuel 17 David en Goliat (6e mooiste van Emmen)
Emmen, 18 januari 2015
Jongens en meisjes, wat is een reus?
Bestaan reuzen wel? Of heb je die alleen in sprookjes? [dia1]
En wie van jullie heeft er wel 's een reus gezien?
Reuzen bestaan echt! [dia2]
Als je klein bent, dan wil je graag groot zijn, toch?
Want als je groot bent...
...dan kan je veel verder kijken!
...dan lopen mensen je niet meer zomaar omver!
...dan ben je ook sterker!
Kijk 's naar deze twee mensen. [dia3]
Wie is het sterkst, denk je?
Wint altijd degene die het grootste is?
Nee. Want je kunt ook winnen omdat je slim bent, of snel, of omdat je een betere techniek of
tactiek hebt.
Reuzen lijken misschien wel heel sterk, maar winnen niet altijd!
Dat zie je ook in het verhaal van David en Goliat.
[dia4] Dit is David.
David is schaapherder. Hij moet van z´n vader voor de schapen zorgen.
Waar moet je dan goed aan denken?
• Dat ze goed te eten en drinken krijgen
• Oppassen dat er geen gevaarlijk beesten in de buurt komen
Ja, want dat kan zomaar gebeuren.
Dan komt er plotseling een leeuw of een beer die de schapen wil opeten.
Maar dat mag niet!
En dan rent David er naar toe [dia5] om het dier weg te jagen.
Maar dat is toch veel te gevaarlijk?! Straks eet de beer David op!
Ja, maar David is slim!
Hij heeft een slinger en daar doet ie dan een steentje in en dan slingert hij dat steentje naar de
leeuw of de beer. En daarmee maakt hij het dier dood of jaagt het weg.
David heeft heel goed geoefend en hij kan het heel goed.
[dia6] En David is niet alleen maar slim: hij is ook niet bang, omdat hij op de Here God vertrouwt.
David vertrouwt erop dat de Here hem zal helpen.
David vindt het mooi werk, voor de schapen zorgen.
Hij houdt van de beesten en zorgt goed voor ze.
[dia7] Op een dag zegt z´n vader tegen David:
Jongen, je moet op reis gaan. Ik wil dat je naar je broers gaat om te vragen hoe het met ze is.
Nou, dat wil David wel. Z´n broers zitten in het leger van koning Saul.
Want er is weer oorlog. Met de Filistijnen.
[dia8] David gaat op reis. Hij neemt wat eten mee voor z´n broers.
Het is een heel eind lopen. Maar eindelijk is hij er.
En wat ziet hij dan? Het leger maakt zich net klaar om te gaan vechten.
Daar is hij wel benieuwd naar!
Er zijn twee heuvels. Op de ene heuvel, aan de overkant, staat het leger van de Filistijnen. En hier,
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op de andere heuvel, staat het leger van koning Saul. Nu gaat het vast beginnen!
Maar wat ziet David dan?
Er komt een heel [dia9] grote reus de heuvel aan de overkant aflopen.
Hij gaat in het dal staan.
Sjonge zeg, wat ziet die man er sterk en gevaarlijk uit!
◦ Wat een spierballen!
◦ En wat is ie groot – meer dan 3 meter!
◦ En wat een geweldig harnas heeft ie aan!
◦ En moet je dat wapen van hem zien!
Oei, als ie daarmee gaan vechten – dan weet je wel wie er wint!
Maar wat doet de reus? Gaat ie vechten met die grote speer van ´m?
Nee! Hij begint te schreeuwen. Hij gaat vechten met woorden – dat kan ook…
David schrikt ervan. Want de reus begint me daar toch te schelden en te vloeken.
Verschrikkelijk!
He, hallo daar aan de overkant! Waar blijven jullie nou?!
Jullie durven zeker niet?! Vechten tegen mij!
Kom dan op als je durft!
Haha, jullie zijn bang he?
[dia10] En het is waar: de soldaten van koning Saul zijn bang, ze willen het liefst weglopen.
[dia11] David snapt er niks van. Waarom laten al die stoere soldaten dat zomaar zeggen? Waarom
laten ze die reus zomaar spotten?
Ja, en de reus spot zelfs met de Here God. Hij vloekt. Dat mag toch helemaal niet!
Daar moeten ze wat aan doen! Vertrouwen ze dan niet meer dat de Here hen helpt?
En David zegt dat ook tegen z´n broers:
Jullie zijn toch het leger van God? Waarom zijn jullie dan zo bang?
Als je op God vertrouwt zul je zeker van de reus kunnen winnen!
Maar dan worden z´n broers boos.
Ze voelen wel dat het niet klopt. Dat het niet goed is dat ze de reus z´n gang laten gaan en bang
voor hem zijn. En dat niemand tegen hem durft vechten.
Maar dat moet die snotaap, hun kleinste broertje David, natuurlijk niet tegen hen zeggen!
Wat denkt ie wel!
Waar bemoei jij je mee. Ga jij maar gauw terug naar die schaapjes van je!
Heb jij verstand van vechten soms?
Dat is niet zo aardig van die broers.
Maar andere soldaten horen ook wat David zegt en dat hij niet bang is voor de reus.
En die vertellen het aan koning Saul.
[dia12] Daarom moet David bij de koning komen.
Maar als koning Saul David ziet moet hij wel een beetje lachen.
Zo´n kleine jongen die wil vechten tegen zo´n grote reus?
Dat kan toch helemaal niet! Dat wint hij nooit!
Maar David zegt:
Meneer de Koning, ik heb zelfs wel eens met een beer of een leeuw gevochten!
En de Here God heeft mij toen geholpen, en daar vertrouw ik op.
Wat Goliat doet is heel erg: hij spot met God.
Dat mag niet. Daar moet wat aan gedaan worden.
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Goed. David mag van de koning tegen reus Goliat gaan vechten, maar dan moet David wel eerst
een harnas aan. Hij mag dat van de koning wel aan hebben!
Alleen, dat past helemaal niet: [dia13]
de helm komt over z´n ogen – zo kan David niks meer zien!
het harnas is veel te groot en te zwaar – zo kan David zich helemaal niet bewegen!
en over dat lange zwaard struikelt ´ie alleen maar.
Nee, David trekt de boel gauw weer uit.
Hij gaat gewoon zoals hij ook op de schapen past: in z´n herderskleren, met z´n herderstas, met
een stok en met een slinger.
Snel zoekt David een paar mooie, gladde stenen en doet die in z´n tas.
En dan loopt ie de heuvel af, naar Goliat toe.
Hij komt steeds dichterbij. Sjonge, [dia14] Goliat is inderdaad een reus zeg. Wat groot!
En wat is David nu maar een klein jongetje.
Zou hij toch maar niet teruggaan? Dit loopt nooit goed af…
Is David helemaal niet bang? Het is wel spannend!
Maar David vertrouwt op de Here, en dat maakt hem sterk.
Als de reus David ziet aankomen, begint ie gelijk te schreeuwen (dat kan ie in ieder geval goed!):
Want boos dat ie is:
Ha, wat denk je wel dat ik ben!
Denk je soms dat ik een hond ben, dat je met een stok op me afkomt.
He jochie, ga jij eens gauw thuis weer met je speelgoed spelen.
Anders zal ik jou wel 's even in de pan hakken!
En dan begint Goliat weer vreselijk te vloeken.
David vindt dat zo erg! Nu is hij helemaal niet bang meer.
En hij zegt tegen de reus:
Jij komt met een grote speer en een lang zwaard. En dat lijkt allemaal wel heel sterk en
stoer. Maar ik kom met iets dat veel sterker is.
Want de God die jij steeds vloekt, dat is de God die mij helpt en kracht geeft, en sterk
maakt.
Vandaag zul je zien dat onze God machtig is en geen zwaard of speer nodig heeft!
En dan gaat het gebeuren.
De soldaten van koning Saul houden hun adem in.
Wat moet zo´n klein ventje nou tegen zo´n grote reus…
De soldaten van de Filistijnen moeten er wel om lachen.
Het is wel duidelijk wie hier gaat winnen!
[dia15] Kijk, daar komt Goliat al aangelopen met z´n enorme speer.
Oei, dat wordt gevaarlijk David – kijk uit!
Maar David pakt snel een steentje uit z´n tas, doet ´m in de slinger, [dia16] zwaait ermee en laat op
het goede moment los.
Het steentje suist door de lucht… en [dia17] pats – komt precies tegen het voorhoofd van de reus.
Even wankelt Goliat heen en weer. En dan valt ie met een zware dreun op de grond.
[dia18] Goliat de grote reus is dood!
Dat heeft God gedaan. De Here heeft het steentje van David zo gestuurd dat het precies tegen het
voorhoofd van Goliat kwam. Zo machtig is God! De Here maakt je sterk!
De soldaten weten niet wat ze zien.
Doodsbenauwd vluchten de Filistijnse soldaten weg – vreselijk, en ze hadden nog wel gedacht dat
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ze zouden winnen!
Maar nu durven de soldaten van koning Saul wel!
Nu ze gezien hebben dat God machtig is en hen helpt.
Vliegensvlug rennen ze achter de Filistijnen aan. En het leger wordt verslagen.
De Israëlieten zijn natuurlijk heel erg blij! [dia19]
Ze dansen en zingen voor David. David is hun held!
[dia20] Maar David weet wel beter: grote mensen winnen niet altijd.
Hij was echt niet sterker dan de reus.
Maar omdat hij op de Here vertrouwt, daarom heeft hij gewonnen.
Wat mooi, als je zo kan geloven als David!
Als je zoveel vertrouwen hebt in de HERE God.
Je weet misschien wel: later wordt David de koning van Israël.
En weet je wat de HERE aan hem beloofd?
Dat er uit Davids familie iemand zal komen die ook niet groot is en niet sterk.
Maar dat diegene wel de grootste tegenstander die je maar bedenken kunt zal verslaan.
Weet je over wie ik het heb?
Over de Heer Jezus.
Wat heeft Jezus gedaan? [dia21] Hij liet zich zo mak als een lammetje naar de slachtbank leiden –
Hij werd opgehangen aan kruis.
Wat een loser, dachten de mensen. Wat zwak. Wat soft. Wat een verliezer.
Maar de Heer Jezus heeft daarmee de grootste overwinning uit de geschiedenis geboekt.
Want wie heeft Hij verslagen?
De Duivel, Gods grote tegenstander.
De Duivel, die ook graag wil dat wij verliezen, en nooit bij God komen.
Laten we daarom sterk zijn in het geloof. En op God vertrouwen.
Geloven dat Jezus onze Koning is.
En Hij zorgt ervoor dat alles goed komt.
God is ons vertrouwen waard!
Amen
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