
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vertelschets 10.3 – God is mijn hoog Vertrek 

 

Beginzin: Luister eens: ik hoor gezang! Heel veel vrouwen zijn aan het zingen. 

 

Saul wordt jaloers op David. 

• De vrouwen jubelen voor David, omdat hij alwéér de Filistijnen heeft verslagen. David is 

hun held! 

• Saul hoort het zingen; hij is jaloers op alle aandacht die David krijgt.  

• Gij zult niet begeren wat van uw naaste is … Vind jij dat soms ook wel eens moeilijk? 

• Deze jaloersheid gaat over in haat als Saul merkt dat de Heere met David is. 

• Vanaf die tijd heeft Saul plannen om David te doden. 
 

Jonathan  

• Saul wordt steeds jaloerser en verhardt zich tegen de Heilige Geest. 

• Jonathan merkt dat zijn vader David wil doden en gaat naar hem toe. 

• Hij gaat tegen zijn vader in omdat zijn vader ten diepste tegen God in gaat. 

• Jonathan waarschuwt David. 

• Saul zweert zelfs dat hij David nooit zal doden.  
 

Het gooien van de spies 

• Saul is somber; David maakt harpmuziek om hem op te vrolijken. 

• Dan komt er een boze geest in Saul en hij probeert David met een spies te doden.  

• God bewaart David voor het gevaar; de spies raakt niet hem, maar de muur. 

• Als David naar zijn huis vlucht, laat Saul het huis bewaken. 
 

Het dichten van psalm 59 

• David vertelt in psalm 59 wat er in die nacht in hem omging. 

• Hij is bang voor Saul en bidt of de Heere zijn vijanden wil straffen. 

• Deze vijanden zijn Gods vijanden. 

• Maar hij weet ook dat de Heere zijn hoog Vertrek is, de Schuilplaats waar hij veilig is. 

• Weet jij wel, dat je net als David in levensgevaar bent? De zonde houdt je gevangen! Je kunt 

geen kant meer op… 

• … en toch mag je omhoog kijken: er is een hoog Vertrek. De Heere wil ook voor jou een 

veilige Schuilplaats zijn.  
 

Michal verzint een list 

• Ze legt een stenen beeld, een soort pop, in bed. 

• Ze zegt dat David ziek in bed ligt. 

• David vlucht naar Samuel. 
 

Slotzin: David is voorlopig veilig bij Samuel en de andere profeten. Maar nog heerlijker is het dat 

hij weet, dat hij veilig is bij de Heere. De Heere Zelf is zijn hoog Vertrek. 


