
Wat verwacht je?

Wacht je of verwacht je?



MICHAL en MEFIBOSETH
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Een verschil in houding



MICHAL

◈ “Wie is als God?”

◈ Dochter van Saul

◈ Vrouw van David

◈ Ze had David lief, heeft hem geholpen

◈ Sloot zich niet bij David aan

◈ Teruggevraagd door David
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2 Samuel 6: 16, 20, 23  (HSV)
En het gebeurde, toen de ark van de HEERE in de stad van David kwam, dat Michal, de 

dochter van Saul, door het venster naar beneden keek. Toen zij koning David zag 

springen en huppelen voor het aangezicht van de HEERE, verachtte zij hem in haar hart.

[…]

Toen David terugkwam om zijn gezin te zegenen, kwam Michal, de dochter van Saul, 

naar buiten, David tegemoet en zei: Wat zal de koning van Israël vandaag geëerd zijn, 

die zich vandaag voor de ogen van de slavinnen van zijn dienaren heeft uitgekleed, zoals 

een leegloper zich schaamteloos uitkleedt!

[…]

Michal nu, de dochter van Saul, kreeg geen kind tot op de dag van haar dood.
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Geestelijke toepassing:
◈ De ark Jezus

◈ Dochter van Saul gericht op wat de mens wil

naar het vlees, oude natuur

◈ Het venster beperkt kader, eigen inzicht

werelds denken

kijkt op de vreugde neer

◈ David priester-koning: gelovigen!

◈ Geen kinderen geestelijke onvruchtbaarheid:

onbruikbaar voor God, 

geen deel aan de vreugde
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Michal

De mens die Jezus’ hart niet 

kent. Zet Hem niet centraal. Is 

innerlijk gericht op de wereld en 

het eigen denken. Afkeer van de 

vreugde van gelovigen. 

Geestelijk onvruchtbaar.

HOUDING & GEVOLG
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MEFIBOSETH

◈ “Hij die schande ademt, verspreidt” of 

“Uitstraling van Baäl”

◈ Zoon van Jonathan, geslacht van Saul

◈ Verlamd, kreupel geraakt als kind

◈ Weggevlucht van David
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2 Samuel 9: 3-8 (HSV)
De koning zei: Is er soms nog iemand van het huis van Saul, zodat ik de goedertierenheid van God aan 

hem kan bewijzen? Toen zei Ziba tegen de koning: Er is nog een zoon van Jonathan, die aan beide 

voeten verlamd is.

De koning zei tegen hem: Waar is hij? En Ziba zei tegen de koning: Zie, hij is in het huis van Machir, 

de zoon van Ammiël, in Lodebar.

Toen stuurde koning David boden en liet hem uit het huis van Machir halen, de zoon van Ammiël, uit 

Lodebar.

Toen Mefiboseth, de zoon van Jonathan, de zoon van Saul, bij David binnenkwam, wierp hij zich met 

zijn gezicht ter aarde en boog zich neer. David zei: Mefiboseth! En hij zei: Zie, hier is uw dienaar.

David zei tegen hem: Wees niet bevreesd, want ik zal u zeker goedertierenheid bewijzen omwille van 

uw vader Jonathan. Ik zal u alle akkers van uw vader Saul teruggeven, en ú zult voortdurend aan mijn 

tafel de maaltijd gebruiken. 

Toen boog hij zich en zei: Wat is uw dienaar dat u aandacht schenkt aan een dode hond als ik ben?
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2 Samuel 9: 3-8 (HSV)
De koning zei: Is er soms nog iemand van het huis van Saul, zodat ik de goedertierenheid van God 
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Geestelijke toepassing:
◈ Huis van Saul mens met zondige natuur 

◈ Verlamd kan niets op eigen kracht betekenen

◈ Machir, zoon Ammiël, verkocht, Gods volk

Lodebar geen weide, geen woord

◈ Akkers erfgrond, wereld, leefgebied

◈ Maaltijd avondmaal: Jezus’ offer →

gemeenschap met God, voeding

boven tafel

◈ Dienaar, dode hond besef van afkomst en situatie

neemt het aan, vraagt naar Jezus’ hart 11



Michal

De mens die Jezus’ hart niet 

kent. Is innerlijk gericht op de 

wereld en het eigen denken. 

Afkeer van de vreugde van 

gelovigen. Geestelijk 

onvruchtbaar.

HOUDING & GEVOLG

12

Mefiboseth

De mens die zijn positie beseft: 

zondige natuur, kan niets op 

eigen kracht voor God 

betekenen. Neemt het aanbod 

van Jezus’ offer aan, kent Zijn 

hart. Deel aan Zijn zegeningen, 

samen zijn met Hem. Nieuwe 

gezindheid.
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