
  

 
Sondag 20 September 2020 

Kleuters & Laerskool 
David en Jonatan   

1 Samuel 19 - 20 
Dawid en Jonatan 
Eindelik gaan kla Dawid sy nood by sy boesemvriend, Jonatan. Jonatan belowe om hom te 
waarsku indien sy vader hom wil doodmaak. Dawid sal buite in die veld wegkruip. As Saul vra 
waar Dawid is, sal Jonatan aan hom sê dat Dawid verlof  gevra. As Saul kwaad word, sal hulle 
weet dat hy Dawid nog steeds wil doodmaak en dan sal Jonatan hom in die veld kom waarsku. 
Dawid en Jonatan sweer weer trou aan mekaar. Hy sal Dawid waarsku deur ŉ pyl af te skiet in 
Dawid se rigting. As hy vir sy dienskneg sê dat hy die pyl nader moet soek, dan sal Dawid weet 
dat dit veilig is. As hy egter sê dat die pyl verder lê, moet Dawid vlug vir sy lewe. Saul word baie 
kwaad toe Dawid nie by die fees opdaag nie, en hy sê reguit vir Jonatan dat hy Dawid gaan 
doodmaak. Daarop gaan waarsku Jonatan vir Dawid soos hulle afgespreek het. 
 
Dawid vlug van plek tot plek 
Dawid vlug na Nob waar die tabernakel opgeslaan is, en skuil by die hoëpriester Ahimeleg. Hy vra 
vir Ahimeleg brood vir hom en sy manskappe, en Ahimeleg gee hom van die toonbrode wat in die 
tabernakel is. Iets wat hy nie geoorloof was om te doen nie.3 Hy vra ook wapens, waarop die 
hoëpriester die swaard van Goliat wat in die tabernakel bewaar word, aan hom gee. Later vertel 
Doëg, die Edomiet, aan Saul dat hy Dawid by Nob gesien het en van alles wat daar gebeur het. 
Van Nob af vlug Dawid na Agis, koning van Gat. Toe die koning se dienaars hom wil vang, maak 
hy of hy kranksinnig is en slaag op dié manier daarin om die dood vry te spring. Hy gaan terug na 
Juda en skuil in die spelonk van Adullam. Hier sluit ander vlugtelinge by hom aan, sodat hy later 
400 dapper manne by hom het. Hierna trek hy na Moab waar hy sy ouers agterlaat onder 
beskerming van die koning. Hyself moet op bevel van die Here na Juda vlug. 
 
 

 



 

 


