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LEZEN	  
•  Handelingen	  2:	  1-‐4,	  37-‐47	  
•  Diverse	  gedeelten	  uit	  Samuël	  



HOOFDROLSPELERS	  
•  Saul:	  eerste	  Koning,	  maar	  verworpen.	  Zichtbaar	  aanwezig	  
•  David:	  als	  tweede	  Koning	  nieuw	  gezalfd,	  nog	  niet	  zichtbaar;	  type	  
van	  Christus	  in	  deze	  tijd	  

•  Jonathan:	  koningszoon	  



DAVID	  
• 1	  Sam.16:	  12	  	  Toen	  stuurde	  hij	  een	  bode	  en	  bracht	  
hem.	  Hij	  was	  rossig,	  had	  mooie	  ogen	  en	  was	  knap	  
om	  te	  zien.	  De	  HEERE	  zei:	  Sta	  op,	  zalf	  hem,	  want	  
deze	  is	  het.	  
• 13	  	  Toen	  nam	  Samuel	  de	  oliehoorn	  en	  zalfde	  hem	  
te	  midden	  van	  zijn	  broers.	  En	  de	  Geest	  van	  de	  
HEERE	  werd	  vaardig	  over	  David	  vanaf	  die	  dag	  en	  
voortaan.	  Daarna	  stond	  Samuel	  op	  en	  ging	  naar	  
Rama.	  



JONATHAN	  
• 1	  Sam	  18:	  3	  	  Jonathan	  sloot	  een	  verbond	  met	  
David,	  omdat	  hij	  hem	  lie]had	  als	  zichzelf.	  
• 4	  	  Jonathan	  deed	  zijn	  mantel	  af	  die	  hij	  aanhad,	  en	  
gaf	  hem	  aan	  David;	  ook	  zijn	  kleding,	  ja,	  tot	  zijn	  
zwaard,	  tot	  zijn	  boog	  en	  tot	  zijn	  gordel	  toe.	  



DAVID	  
• 1	  Sam.	  22:	  1	  ¶	  	  Toen	  ging	  David	  daarvandaan	  en	  
hij	  ontkwam	  naar	  de	  grot	  van	  Adullam.	  Zijn	  broers	  
en	  het	  hele	  huis	  van	  zijn	  vader	  hoorden	  dit	  en	  zij	  
kwamen	  daar	  bij	  hem.	  
• 2	  	  Ook	  voegde	  ieder	  zich	  bij	  hem	  die	  in	  nood	  
verkeerde,	  ieder	  die	  een	  schuldeiser	  had	  en	  ieder	  
die	  verbitterd	  van	  gemoed	  was,	  en	  hij	  werd	  hun	  
leider,	  zodat	  er	  ongeveer	  vierhonderd	  mannen	  bij	  
hem	  waren.	  



•  en	  hij	  werd	  hun	  leider,	  zodat	  er	  ongeveer	  vierhonderd	  mannen	  bij	  
hem	  waren.	  

•  Leider	  =>	  hebreeuws	  ‘Sar’	  =	  vorst;	  Grieks:	  Hegoumenos	  =	  die	  Leidt,	  
de	  weg	  aangeven	  

•  400	  =	  Thav,	  teken=	  kruis	  

•  1	  Kor.	  12:	  Ook	  kan	  niemand	  zeggen:	  Jezus	  is	  Heere,	  dan	  door	  de	  
Heilige	  Geest.	  



WAAR	  IS	  JONATHAN?	  
•  1	  Sam	  23:	  16	  	  Toen	  stond	  Jonathan,	  de	  zoon	  van	  Saul,	  op	  en	  ging	  
naar	  David	  in	  Choresa;	  en	  hij	  bemoedigde	  hem	  in	  God.	  

•  17	  	  Hij	  zei	  tegen	  hem:	  Wees	  niet	  bevreesd,	  want	  de	  hand	  van	  
mijn	  vader	  Saul	  zal	  je	  niet	  vinden,	  maar	  jij	  zult	  koning	  worden	  
over	  Israël	  en	  ik	  zal	  de	  tweede	  na	  jou	  zijn.	  Ook	  mijn	  vader	  Saul	  
weet	  dit	  wel.	  

•  18	  	  En	  zij	  sloten	  een	  verbond	  met	  elkaar	  voor	  het	  aangezicht	  van	  
de	  HEERE;	  en	  David	  bleef	  in	  Choresa,	  maar	  Jonathan	  ging	  naar	  
zijn	  huis.	  



GOED	  BEGINNEN,	  VERKEERD	  EINDIGEN	  

U	  die	  met	  de	  Geest	  begonnen	  bent,	  gaat	  u	  nu	  
eindigen	  met	  het	  vlees?	  

-‐  Paulus	  –	  
Galaten	  3:3	  



HET	  EINDE	  VAN	  JONATHAN	  
•  1	  Sam	  31:	  2	  	  De	  Filistijnen	  hielden	  dicht	  op	  Saul	  en	  zijn	  zonen	  
aan,	  en	  de	  Filistijnen	  doodden	  Jonathan,	  Abinadab	  en	  Malchisua,	  
de	  zonen	  van	  Saul.	  

•  12	  	  stonden	  alle	  strijdbare	  mannen	  op.	  Zij	  liepen	  de	  hele	  nacht	  
door	  en	  namen	  het	  lichaam	  van	  Saul	  en	  de	  lichamen	  van	  zijn	  
zonen	  weg	  van	  de	  muur	  van	  Beth-‐San.	  Zij	  kwamen	  in	  Jabes	  en	  
verbrandden	  ze	  daar.	  



WAAR	  BEN	  JIJ?	  
•  1	  Kron.	  12:22	  	  Want	  er	  kwamen	  die	  tijd	  van	  dag	  tot	  dag	  mensen	  
naar	  David	  toe	  om	  hem	  te	  helpen,	  tot	  het	  een	  groot	  leger	  werd,	  
als	  een	  leger	  van	  God.	  

•  Hand.	  2:	  41	  	  Zij	  nu	  die	  zijn	  woord	  met	  vreugde	  aannamen,	  
werden	  gedoopt;	  en	  ongeveer	  drieduizend	  zielen	  werden	  er	  op	  
die	  dag	  aan	  hen	  toegevoegd.	  

•  47	  En	  de	  Heere	  voegde	  dagelijks	  mensen	  die	  zalig	  werden,	  aan	  
de	  gemeente	  toe.	  	  
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