
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                               Jos Douma, 28 juni 2009 
                                                 1 Samuël 17 

 

Trek de wapenrusting van 
God aan om stand te 

kunnen houden tegen de 
listen van de duivel. 

Efeziërs 6:11. 

Geprezen zij de Heer, dag 
aan dag, deze God draagt 

ons en redt ons, onze God 
is een reddende God. Bij 

God, de HEER, is bevrijding 
uit de dood. 

Psalm 68:20-21 

 

HOE GROOT IS  
JOUW GOD? 
(Ontmoetingen met David 2) 
 
 
 
De geschiedenis van David en Goliat – 
misschien we het bekendste verhaal uit 
de kinderbijbel – verloopt 
tegenovergesteld aan wat er meestal 
gebeurt, want in onze wereld wint de 
sterkste. De ‘survival of the fittest’: de 
slimste, de snelste, de sociaalste, de 
sterkste, de stoerste overwint. Het 
verhaal van de overwinning van David 
op Goliat opent onze ogen (weer) voor 
een diepere werkelijkheid: de geestelijke 
werkelijkheid van God die echter is dan 
de aardse werkelijkheid. 
 

Goliat 
Goliat (zijn naam betekent: ‘groot’, hij is 
een gigant) daagt het volk Israël uit, 
veertig dagen lang. Imponerend en 
angstaanjagend is hij, overmachtig en 
onoverwinnelijk (1 Sam. 17:4-10). Hij is 
een meter langer dan Saul, die al met kop 
en schouders boven iedereen uitstak. Hij 
is een rasechte heiden, een onbesneden 
Filistijn, iemand die hoort in het rijtje dat 
begint met de torenbouwers uit Babel 
(Gen. 11) en eindigt met het beest uit 
Openbaring (Openb. 12-13). Hij is dé 
illustratie van de alomtegenwoordige 
vijandschap tegen God en zijn volk. De 
reacties die hij oproept: de Israëlieten 
waren ‘verlamd van schrik’, en ‘renden 
angstig weg’. 
 

David 
David (de man naar Gods hart! 
doordrenkt van de geest van de HEER! 
Zie 1 Sam. 16) verschijnt op het toneel. 
Hij ziet (David analyseert de situatie 

Geestelijk) niet een reus die een volk 
vernedert, maar een godslasteraar die de 
levende God tart (17:26). David kent de 
lévende God (niet een God die uit 
dogma’s en tradities bestaat): hij gaat 
intens en intiem met hem om. ‘Een 
mens die de Geest wel bezit, kan alles 
beoordelen, en zelf wordt hij door 
niemand beoordeeld’ (1 Kor. 2:15). 
David laat zich niet angstig maken: ‘Ik 
vrees geen gevaar, want u bent bij mij’ – 
hier wordt Psalm 23 geboren. 
 

In de naam van de HEER 
David ziet niet (alleen en vooral) een 
gigantisch probleem, hij ziet God! De 
HEER die hem hielp om leeuwen en 
beren te verslaan is zijn redder (17:36-
37). Zo getuigt David in het gesprek met 
Saul. Met Sauls zegen (‘moge de HEER 
je bijstaan’) kan David wat, niet met zijn 
uitrusting die een paar maatjes te groot 
is. David bereidt zich voor: een stok, vijf 
stenen (de vijf boeken van Mozes, de vijf 
feestrollen?), zijn herderstas en een 
slinger. De centrale uitspraak van David 
als hij oog in oog staat met de gigant 
Goliat: ‘Ik daag je uit in de naam van de 
HEER van de hemelse machten’ (17:45). 
En Davids geloof (een geloof dat bergen 
verzet: ‘niets zal voor jullie onmogelijk 
zijn’, Mat. 17:20) wordt niet beschaamd! 
 

Jezus 
In David zien we al iets van Jezus. Jezus 
is de boze tegemoet getreden (zie ook de 
verzoeking in de woestijn, Mat. 4:1-11), 
door de gestalte van een dienstknecht 
aan te nemen. Zijn slinger was het kruis, 
zijn ronde stenen de volkomen 
toewijding aan zijn Vader. Door zijn 
kruisdood is de boze gevallen en 
verslagen. Daarin werd het koninkrijk 
zichtbaar 
 

Hoe groot is jouw God? 
Hoe kunnen we het evangelie van dit 
Bijbelverhaal toepassen in ons leven? 
Vertel God niet hoe groot je probleem is, maar 
vertel je probleem hoe groot God is! Het grote 
verschil tussen David en de anderen was 
dat hij God zag en de HEER groot 
maakte door over hem te getuigen. Zo 
kunnen wij leren om God niet (alleen) te 
vertellen hoe groot ons probleem is 
(mijn zonde, mijn verslaving, mijn ziekte, 
mijn roddelzucht, mijn verdriet, mijn 
huwelijksmoeite, mijn eenzaamheid, 
mijn strijd, mijn angst, mijn bezorgdheid, 
mijn schuldgevoel, mijn aanvechting 
enz.) maar om ons probleem te vertellen 
hoe groot God is. Maar zit daar 
misschien niet ons diepste probleem? 
Hebben wij wel woorden voor Gods 

grootheid (of vinden we dat abstract en 
vaag)? Als aanbidding (God en Jezus 
groot maken) ontbreekt in ons leven, 
zullen we niet opgewassen zijn tegen de 
Goliats die zich in ons leven aandienen 
en die ons uitdagen om het zonder God 
klaar te spelen (wat hopeloos mislukt). 
 

Vijf stenen 
Gods inzet om ons te redden vraagt om 
onze inzet (vijf stenen verzamelen en in 
je herderstas doen). Stap 1: benoem je 
probleem oprecht voor God (concreet 
maar kort).  Stap 2: breng de volgende 
Geestelijke oefeningen in de praktijk (dat 
kost tijd – heb je die tijd ervoor over?): 
1. Denk groot over de HEER: lees 

en zing Davids Psalm 68. 
2. Aanbid Jezus: hoe groter Jezus 

wordt voor jou, hoe krachtiger je 
zult zijn in de geestelijke strijd (2 
Kor. 3:18; maak gebruik van de 
boekenlegger ‘Jezus aanbidden’). 

3. Trek je wapenrusting aan: ‘Zoek 
uw kracht in de Heer, in de kracht 
van zijn macht’. Hoe doe ik dat? 
Lees, prent in en doe wat er staat in 
Efeziërs 6:10-20. 

4. Ga bidden en blijf bidden: ‘Bid 
onophoudelijk, dank God onder 
alle omstandigheden, want dat is 
wat hij van u, die één bent met 
Christus Jezus, verlangt’ (1 
Tes.5:17-18). 

5. Geloof in de overwinning: ‘Wij 
zegevieren in dit alles glansrijk, 
dankzij hem die ons heeft liefgehad’ 
(Rom. 8:37). 

 
 
 
 
 

 

Voor geloofsgroei… 

1. Lees 1 Samuël 17.  Kom onder de 
indruk van het geloof van David en 
van de grootheid van de HEER. 

2. Als je wilt groeien in geloof, wees 
dan niet passief, maar word door 
de Geest actief: gebruik de 
handreikingen die je in deze 
Bronwater vindt! 

 
 

 


