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5. Huilende David

Toen hief David (…), hun stem op en weenden,  

totdat er geen kracht meer in hen was om te wenen. 

1 Samuël 30 vers 4

Wat is er veel verdriet! Niet zomaar vluchtig verdriet. Maar verdriet dat niet snel overgaat. 

Verdriet waar je om huilen kunt.

Huil jij weleens hardop? Je hoeft niet hard te huilen om toch verdriet te hebben. Je kan ook 

vanbinnen huilen. Dan word je juist stil. Of je gaat om alles zuchten. Het kan ook dat je snel 

boos wordt om de kleinste dingen. 

Er zijn veel redenen voor verdriet. Zo kun je verdrietig zijn omdat …

Je verhuisd bent. Omdat je geen goede cijfers haalt op school. Omdat je 

vaak ziek of moe bent. Omdat je een beperking hebt. Omdat iemand in 

jullie gezin ziek is. Omdat je geen vrienden of vriendinnen hebt. Omdat 

je anders bent dan andere kinderen. Omdat je ouders gaan scheiden. 

Omdat er thuis zorgen zijn. Omdat je op school wordt gepest.
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David is ook verdrietig. Terwijl hij en zijn mannen niet thuis zijn, wordt hun woonplaats 

(Ziklag) met vuur verbrand. Hun vrouwen en kinderen zijn meegenomen. David en zijn 

mannen hebben niets meer. Geen vrouwen, geen bezittingen, geen plaats om te wonen. 

Alles is weg. 

David weent. Alle mannen wenen. David huilt totdat er geen kracht meer in hem over is.

Zestien maanden lang leefde David zijn eigen gekozen leven. Maar door deze gebeurtenis 

komt David weer op zijn knieën terecht. Voor het eerst, na lange tijd, bidt hij een echt ge-

bed. In al het verdriet gaat de hemel open. De Heere daalt met Zijn gunst in Davids hart.  

Zo wordt David gesterkt in de Heere zijn God. David hoeft niet meer verder in zijn eigen kracht.  

David is sterk in de Heere! 

Jij kunt ook wel huilen van verdriet. Huilen zoals David. Je kan iets leren van deze huilende 

David. In al zijn verdriet sterkt hij zich in de Heere. Zo wil de Heere jou ook kracht schenken 

voor de zware weg die jij gaat. Hij kan je sterk maken. Sterk zoals David. 

David doet nog meer. Hij vraagt de Heere om hulp. ‘Leer mij, Heere, Uw weg! Wat wilt U dat 

ik doen zal?’ De Heere wijst David Zijn weg. Doe net als David, en vraag steeds naar Gods 

weg! Die weg is niet altijd gemakkelijk. Soms is het een verdrietige weg. Maar het is wél een 

veilige weg. Want het is de weg van de Heere.




