
 

 

1 Kon 1:1 Koning David nu was oud en op dagen gekomen. Men dekte hem met dekens toe, maar hij werd niet warm. 

2Toen zeiden zijn dienaren tegen hem: Laat men voor mijn heer de koning een meisje zoeken, een maagd, om de koning bij te staan en een verzorgster voor hem te zijn. Laat 
haar in uw schoot liggen, zodat mijn heer de koning weer warm wordt. 

3Zo zochten zij in heel het gebied van Israël naar een mooi meisje, en zij vonden Abisag uit Sunem en brachten haar bij de koning. 

4Het meisje was buitengewoon mooi. Zij werd de verzorgster van de koning en diende hem, maar de koning had geen gemeenschap met haar. 

 

1 Kon 2:8 En zie, bij jou is ook Simei de zoon van Gera, de Menjaminiet uit Bahurim. Hij vervloekte mij met een verschrikkelijke vloek op de dag dat ik naar Mahanaim 
ging. Hij kwam echter ook naar de Jordaan mij tegemoet. Toen zwoer ik hem bij de Heere: ik zal u niet met het zwaard doden. Maar nu, houd hem niet onschuldig, want je 
bent een wijs man. Jij zult wel weten wat je met hem moet doen om zijn grijze haar met bloed in het graf te doen neerdalen. 

Toen David en zijn metgezellen langs Bahurim trokken, kwam er een man uit het dorp die hen begon te vervloeken. Het was Simi, de zoon van Gera, een familielid van 
Saul. 6 Hij gooide stenen naar de koning en zijn officieren en alle bekende strijders die om hem heen liepen! 7,8 ‘Maak dat je hier wegkomt, moordenaar, smeerlap!’ krijste hij 
naar David. ‘De HERE zet je nu de moord op Saul en zijn familie betaald: jij stal zijn troon en nu heeft de HERE die troon aan je zoon Absalom gegeven! Nu krijg je je 
verdiende loon, moordenaar!’ 9 ‘Hoe durft zoʼn dode hond de koning te vervloeken?’ zei Abisaï kwaad. ‘Laat mij maar even mijn gang gaan, dan zal ik zijn hoofd 
afslaan!’ 10 ‘Nee, waar bemoeit u zich mee!’ zei de koning. ‘Als de HERE hem heeft gezegd dat hij mij moet vervloeken, wie ben ik dan dat ik dat zou verhinderen? 11 Mijn 
eigen zoon probeert mij te doden, wat verwacht u dan anders van deze Benjaminiet? Laat hem zijn gang gaan, want zonder enige twijfel heeft de HERE hem daartoe opdracht 
gegeven. 12 En misschien zal de HERE mijn schuld zien en mij toch zegenen ondanks deze vervloekingen.’ 13 Zo trokken David en zijn mannen verder, terwijl Simi op een 
tegenover gelegen heuvelrug gelijke tred met hen hield. Hij slingerde vervloekingen en stenen naar Davids hoofd en gooide voortdurend stof in de lucht. 14 De koning en zijn 
metgezellen waren erg vermoeid tegen de tijd dat zij Ajéfim bereikten, daarom bleven zij daar een poosje rusten. 

 

Hand 13:22 God zegt: Ik heb David, de zoon van Isai gevonden, een man naar Mijn hart, die al mijn bevelen zal volbrengen 

 

1 Sam 16: 7 Tegen Samuel: Kijk niet naar zijn uiterlijk en ook niet naar de hoogte van zijn gestalte want Ik heb hem verworpen. Het is namelijk niet wat de mens ziet, want de 
mens ziet aam wat voor ogen is, maar de Heere ziet het hart aan. 

 


