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FEITEN, TENACHVERHALEN en MIDRASJIEM over de MELACHIEM en PERSONEN uit hun tijd 

 

 

 

Sjmoeëel, profeet en rechter (sjofeet), leider van Jisraëel. 

Hij is een zoon van Channa en Elkana en groeit op in het heiligdom in Silo bij de priester Eli, 

die hij opvolgt. Sjmoeëel is de laatste van de sjoftiem van Israël, hij zalft Sjaoel tot koning en 

na diens verwerping David (1 Sam. 1:20 e.v./ 1 Kron. 6:13 e.v./ 2 Kron. 35:18) 

 
SJMOEËEL EN DAVID 

Toen Sjmoeël een oude man was moest hij van God een van de acht zonen van Jisjai tot 

koning zalven. Sjmoeëel wist niet wie hij moest kiezen.  

Hij liet hen daarom één voor één langs hem lopen en probeerde ondertussen olijfolie op hun 

hoofd te gieten. Maar zodra hij het kruikje met olie boven hun hoofd hield werd de vloeistof 

stijf en kon hij er niet mee gieten. 

Toen het de beurt aan de jongste - de kleine David – was, vloeide de olijfolie onmiddellijk 

over zijn hoofd. 

 

 

 

Sjaoel afstammeling van Benjamin. Door Sjmoeëel gezalfd tot eerste koning van de 

stammen van Israël, opgevolgd door David. Vader van o.a. Jonatan en Michal. 
(1 Sam. 9:2 e.v./ 2 Sam. 1:1 e.v./ 1 Kron. 5:10 e.v.) 

 
SJAOEL EN DAVID 

Toen David op een dag de schapen aan het hoeden was zag hij een spin die een web aan het 

maken was. Je hebt eigenlijk helemaal niets aan zo’n spin, hij heeft geen enkel nut dacht 

David. Zo’n spin doet niets anders dan een web maken, wat heb je daar nu aan. Waarom 

heeft God zo’n nutteloos dier geschapen? Toen zei de Eeuwige: ‘David, vind jij de spin een 

diertje zonder nut? Wacht maar er komt een dag dat een spin jou zal redden’. 

 

Later toen koning Sjaoel jaloers werd op David moest David vluchten voor de woede van de 

koning. Op een dag zaten Sjaoel en zijn soldaten weer achter David aan. David was moe en 

uitgeput en verstopte zich in een grot. Al gauw hoorde hij de koning en zijn soldaten de berg 

opkomen waar de grot was. De spin die in de grot zag had medelijden met David. Razendsnel 

maakte hij een prachtig web in de opening van de grot. Koning Sjaoel kwam als eerste 

boven, zag het web en riep naar zijn mannen: ‘Het web in de ingang van de grot is niet kapot 

dus David hier kan hier niet zijn! Laten we maar snel verder zoeken’. 

Zo werd David gered en begreep hij dat niets dat God heeft gemaakt nutteloos is. 

 

 

 
JONATAN EN DAVID 

 

Jonatan zoon van Sjaoel en vriend van David.(1 Sam. 13:e.v. +, 1 Kron. 10:2) 

 

Jonatan de zoon van koning Sjaoel is de beste vriend van David. Jonatan weet dat de 

Eeuwige wil dat niet hij maar David later koning over Jisraëel zal worden. Hij vindt dat niet 

erg, hij weet dat David een goede koning zal zijn.  

Sjaoel de vader van Jonatan is wel heel jaloers op David. 

Opeen dag zegt David tegen zijn vriend:’Ik moet bij jouw vader eten maar jouw vader wil mij 

doden’. ‘Echt waar?, dat ga ik uitzoeken’, zegt Jonatan. ‘David, jij moet je verstoppen op het 

veld. Als ik kom, schiet ik een pijl af. Let goed op hoe ver de pijl gaat en wat ik zeg’.  

Jonatan gaat naar zijn vader. ‘Waar is David?’ vraagt koning Sjaoel. ‘Hij kan niet komen’ 

antwoordt Jonatan. Sjaoel wordt vreselijk kwaad. ‘Breng David hier! Ik maak hem dood!’ 

schreeuwt hij. Verdrietig loopt Jonatan weg. Hij neemt zijn pijl en boog en gaat naar het veld 

waar David verstopt zit. Jonatan schiet een pijl weg en roept tegen zijn knechtje dat de pijl 

moet halen: ‘de pijl ligt verder weg!’ David snapt het, hij moet verder weg van koning Sjaoel. 

Als de knecht weg is nemen David en Jonatan vlug afscheid. David weet nu dat Jonatan zijn 

allerbeste vriend is en dat hij nooit een betere vriend zal krijgen. 
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AVIGAJIL EN DAVID 

 

Avigajil letterlijk: '(mijn) vader verheugt zich'. 

Vrouw van Naval en na diens dood van David. (1 Sam. 25:3 e.v./ 2 Sam. 2:2 e.v./ 1 Kron. 3:1). 

 

Op de vlucht voor koning Sjaoel die hem wilde doden had David samen met zijn mannen 

wekenlang rondgezworven. Zij kwamen in de buurt van de plaats waar Naval woonde. Naval 

was een erg rijk man en David had hem altijd goed behandeld. Daarom durfde hij Naval wel 

om eten te vragen ook al was Naval niet een aardige man. Naval deed inderdaad niet aardig, 

hij wilde David niet ontvangen en zeker niets te eten te geven. Avigajil, de vrouw van Naval 

was een vriendelijk, slim en erg mooi meisje. Toen zij hoorde wat er was gebeurd, vond zij 

dat heel erg. In het geheim belaadde zij vijf ezels met vlees, wijn, brood,vijgenkoeken en 

rozijnen en bracht die naar David en de mannen die bij hem waren. 

Later vroeg David aan Avigajil (nadat haar man dood was) om zijn vrouw te worden. 

 

 

 
DAVID EN JEROESJALAJIM 

 

David letterlijk: 'vaders broer' of 'beminde'; 

Achterkleinzoon van Ruth, zoon van Jisjai, vader van onder anderen Avsjalom en Sjlomo. 

Opvolger van Sjaoel als koning van alle stammen van Jisraëel. Maakt Jeroesjalajim tot 

hoofdstad. Dichter van psalmen  
(1 Sam. 16:13 e.v./2 Sam. 1:1 e.v./1 Kon. 1:1 e.v./2 Kon. 8:19 e.v./1 Kron. 2:15 e.v./2 Kron. 1:1 e.v.) 

 

Toen David koning van Jisraëel was geworden, zag hij dat Jeroesjalajim een goede hoofdstad 

voor zijn koninkrijk zou zijn. De stad was op heuveltoppen gebouwd en kon goed verdedigd 

worden. Daarom veroverde David de stad op de Jevoesieten. 

Maar David wilde niet een hoofdstad die met geweld was gesticht. Hij wilde echt dat het een 

stad van sjalom, vrede, zou zijn. Dus ook al had hij de stad al veroverd, bood David de 

Jevoesietische koning aan de stad voor 600 goudstukken te kopen. De koning nam het bod 

van 600 goudstukken aan en verkocht Jeroesjalajim aan koning David. 

David wist dat als één stam de stad zou kopen de andere stammen jaloers konden worden. 

En dan vonden ze Jeroesjalajim misschien niet echt hun hoofdstad. Daarom liet hij alle 

stammen 50 goudstukken bijdragen aan de aankoopprijs van de stad. Op deze manier werd 

Jeroesjalajim op vreedzame wijze de hoofdstad van alle Benee Jisraël. 

 

 

 
BAT SJEVA EN DAVID 

 

Bat Sjeva letterlijk: 'dochter van vol(komen)heid'; 

Vrouw van Oeria. David zorgt ervoor dat Oeria sneuvelt, daarna trouwt hij zelf met Bat Sjeva. 
(2 Sam. 11:3 e.v./ 1 Kon. 1:11 e.v./ Ps. 51:2) 

 

David was koning van Jisraeel. Op een dag zag hij in Jeroesjalajim vanaf het dak van zijn 

paleis een erg mooie vrouw een bad nemen. ‘Wie is dat?’ vroeg hij aan een dienaar, ‘Ik vind 

haar erg mooi en wil haar wel als vrouw hebben’. ‘Dat is Bat Sjeva de vrouw van uw 

legeraanvoerder Oeria’, antwoordde de dienaar. David dacht er eens over na hij was tenslotte 

in oorlog met een van zijn buurlanden. Vervolgens moest Oeria daar vechten waar het gevaar 

het grootst was. En zo gebeurde het dat Oeria werd gedood. Nu kon koning David met zijn 

vrouw Bat Sjeva trouwen en dat deed hij.  

De profeet Natan vertelde hoe verkeerd het was wat hij had gedaan en David kreeg spijt. 

David en Bat Sjeva kregen later een zoon: Sjlomo. 
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SJLOMO 

 

Sjlomo zoon van David en Bat Sjeva. Opvolger van David als koning van alle stammen van 

Jisraëel. Bouwt de tempel; Regeert veertig jaar. Bekend om zijn wijsheid. Verondersteld auteur 

van de van Tanach deeluitmakende boeken Misjlee (Spreuken), Kohelet (Prediker) en  

Sjier Hasjiriem (Hooglied), dus van vooral wijsheidsliteratuur.  
(2 Sam.5:14 e.v./ 1 Kon.1:10 e.v./ 2 Kon. 21:7 1/ Kron. 3:5 e.v./2 Kron. 1:1) 

 

Koning David had veel zonen. Een van hen was Sjlomo. Sjlomo werd de nieuwe koning van 

Jisraëel. Toen Sjlomo net koning was geworden, verscheen de Eeuwige hem in een droom.  

‘Vraag wat je wilt en Ik zal het je geven,’ zei de Eeuwige. Sjlomo antwoordde dat hij graag 

goed wilde leren luisteren zodat hij goed van kwaad kon onderscheiden en op de juiste 

manier leiding kon geven aan de mensen. 

De Eeuwige was blij dat Sjlomo niet iets voor zichzelf vroeg maar om wijsheid om een goede 

koning te worden voor de mensen. Daarom gaf Hij Sjlomo niet alleen een wijs en verstandig 

hart maar beloofde Hij hem ook nog grote rijkdom en eer. 

Sjlomo’s wijsheid werd overal bekend en er wordt gezegd dat hij zo wijs was dat hij zelfs de 

taal van de dieren kon spreken. Hij werd ook een machtige en rijke koning en er was vrede in 

heel het koninkrijk van Dan tot Beër Sjeva. 

Het grootste werk van Sjlomo was de bouw van de tempel, het prachtige Beet Hamikdasj, in 

Jeroesjalajim. 

 

 

 
SJLOMO EN DE KONINGIN VAN SJEVA 

 

Sjeva is een volk en gebied in het zuiden van Arabië dat handel drijft.  

De koningin van Sjeva bezoekt koning Sjlomo (1 Kon. 10:1 e.v./ Ps. 72:10 e.v./ 2 Kron 9:1 e.v.) 

 

Koning Sjlomo’s wijsheid en rijkdom werden ver buiten Jisraëel bekend. Ook de koningin van 

Sjeva hoorde over koning Sjlomo vertellen. Zij wilde wel eens weten of het allemaal waar was 

wat over hem werd vertelt. Zij ging daarom op reis om met eigen ogen de tempel te zien en 

met eigen oren de wijsheid uit de mond van de koning te horen. 

De koningin van Sjeva ging met een hele karavaan kamelen op weg naar de koning van 

Jisraëel. Toen zij bij Sjlomo was gaf zij hem drie moeilijke raadsels op. De koning wist ze 

allemaal op te lossen. De koningin van Sjeva prees Jisraëel gelukkig met een koning die nog 

wel tweemaal zo wijs was als zij had gehoord. Koning Sjlomo en de koningin van Sjeva 

vonden elkaar erg aardig en gaven elkaar een heleboel geschenken. 

Na een tijdje in het paleis van Sjlomo te zijn geweest, reisde de koningin van Sjeva weer 

terug naar haar eigen land. 

 

 


