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 Dawid en Goliat 

 

1 Samuel 17   
Dawid en Goliat 
Later toe Saul se toestand verbeter, keer Dawid terug na sy pa se huis om sy skape op te pas. 
Intussen trek die Filistyne weer op om teen Israel oorlog te maak.  
 
Onder hulle is ŉ reus met die naam Goliat. Saul se leër lê in die dal van die terpentynboom 
teenoor die die Filistyne. Niemand uit Israel het die moed om teen die reus te veg nie. Elke môre 
en elke aand daag die reus Israel  se leër om iemand te stuur wat teen hom sal veg. Hy spot met 
die Israeliete en hulle God. 
 
Dawid se broers is ook in Saul se leer. Op ŉ dag stuur Isai vir Dawid wat nog jonk is, om vir sy 
broers kos te neem. Dawid hoor hoe Goliat met die Israeliete en met God spot. Dadelik is hy 
bereid om teen Goliat te gaan veg. 
Toe Saul dit hoor, laat hy Dawid na hom kom. Saul sê vir Dawid dat hy as jong seun nie 
opgewasse sal wees teen so ŉ baasvegter nie.  
 
Dawid antwoord dat hy as herder ŉ skaap uit die bek van ŉ leeu en ŉ beer gered het, en altwee 
doodgemaak het. In geloof sê hy verder vir Saul dat 
dit met hierdie onbesnede Filistyn net so sal gaan. Hy doen dit nie uit eie 
krag nie, maar die Here sal hom die oorwinning gee. Saul wil vir Dawid sy wapenrusting gee, maar 
Dawid kan nie daarin beweeg nie. Hy trek gou sy eie klere weer aan en neem sy herderstaf en sy 
slingervel. In die spruit wat deur die vlakte loop tel hy vyf gladde klippe op vir sy slingervel 
 
Dawid verslaan Goliat 
Goliat spot met Dawid toe hy die jong seun sien. Hy beveel Dawid om na hom toe te kom sodat hy 
hom kan doodmaak. Dawid antwoord dat hy na hom kom in die Naam van die Here. Terwyl Goliat 



 

nog besig is om met  Dawid te spot tref ŉ klip uit sy slingervel Goliat dat hy op die grond 
neerslaan. Dawid neem Goliat se swaard en maak hom met die swaard dood. Toe die Filistyne 
sien dat hulle held dood is, skrik hulle en slaan op die vlug. Die Israeliete sit hulle agterna en 
verslaan hulle met hulp van die Here. 
 
Met hierdie heldedaad verower Dawid die harte van sy volk, want by die terugkeer van Saul se 
leër sing die vroue: “Saul het sy duisende verslaan, maar Dawid sy tienduisende.” Saul is jaloers 
op Dawid. Daarom hou hy nie sy belofte om sy oudste dogter aan die man wat Goliat oorwin, te 
gee nie. Van daardie oomblik af probeer Saul om Dawid dood te maak. 
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