SAUL ACHTERVOLGT

DAVID

of DE MUIS DIE DE KAT SPAARDE
Personen
•

2 Bijbelvertellers

•

Jered, neefje van generaal Abner

•

Soldaten van Saul;
o Seba
o Armoni
o Seth
o Keruch
o Micha
o Enos

•

2 woestijnbewoners

•

Abner, generaal van Saul

•

David

•

Davids helden;
o Joab
o Asaël
o Ahimelech

•

Schildwacht 1

•

Schildwacht 2

•

Koning Saul
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EERSTE TONEEL
VERTELLER 1
En zo moest David vluchten voor Koning Saul.
Hij zwierf door de woestijn, met als enig wapen het zwaard
dat hij had veroverd op Goliat. Een machtig zwaard was het,
hoewel het wel wat groot was voor David! Hij bleef gelukkig
niet helemaal alleen, want hij kreeg heel wat aanhang van
mensen die ook op de vlucht waren voor de koning.
VERTELLER 2
Zelfs zijn broers kwamen bij hem.
Ze noemden hem nu niet meer 'die snotaap die maar net komt
kijken'. O nee, ze zouden niet durven!
VERTELLER 1
En voor zijn vader en moeder had hij voorlopig een veilig plekje
gevonden bij de koning van het land Moab. Die had beloofd
dat ze in zijn land mochten wonen tot het weer veilig was.
VERTELLER 2
Maar Saul bleef op David loeren en achter hem aanjagen.
Elke keer als hij hoorde dat David zich ergens ophield,
trok hij er met zijn beste troepen op uit om David te vangen.
VERTELLER 1
Ja, en zo zitten we dan nu met zijn allen aan de rand van de
woestijn van Judea, helemaal in het Zuiden van Israël, vlak bij de
Dode Zee. Het is er behoorlijk heet maar het loopt al tegen de
avond, dus het begint al een beetje af te koelen.
Kijk, hier zijn we in het tentenkamp van Saul.
VERTELLER 2
Laten we daar maar eens een kijkje nemen. Of laten we eens gaan
luisteren bij dit groepje soldaten. Ze zitten voor hun tent, of liever
gezegd, ze hangen er wat rond, drinken hun soldatenwijn, en twee
van hen spelen een spelletje op een soort bord.
VERTELLER 2
Seba en Armoni heten ze. Dat spel lijkt verdraaid veel
op ons tik-tak-tor-spelletje, maar dan met schijven.
VERTELLER 2
Ja, eigenlijk hoort het wat ingewikkelder te zijn,
maar het principe is hetzelfde. Wie hoor ik daar praten?
VERTELLER 1
Dat jonge soldaatje daar. Wat, hoort die bij de keurtroepen van
Saul? Dat kan toch haast niet. Dat zijn allemaal geharde strijders!
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VERTELLER 2
Het zal wel een schildknaapje zijn,
of een beschermeling van een van de hoge pieten.
VERTELLER 1
Ja, nu zie ik het al, dat is Jered, het is een neefje van generaal
Abner, die heeft hem natuurlijk meegebracht.
Laten we eens luisteren naar wat hij te zeggen heeft.
JERED
Seth, wanneer gaat er nou eindelijk eens wat gebeuren?
SETH
Heb je haast, Jered? Heb je het niet naar je zin?
KERUCH
Jongen, je zal gauw genoeg in actie moeten komen.
VERTELLER 1
Dat is Keruch. Eigenlijk is hij op de hand van David,
maar ja, hij is nou eenmaal uit de stam Benjamin, net als Saul.
SEBA
(al spelend)

Jered wil graag zijn eerste gevecht leveren.

SETH
Hm, een gevecht van drieduizend man tegen één man.
Drieduizend keurtroepen.
Ik snap overigens niet dat jij als jong broekje mee mocht.
KERUCH
Je weet toch dat hij een neefje is van generaal Abner,
die heeft daar natuurlijk voor gezorgd.
SETH
Hij wou hem zeker laten zien hoe we David gingen vangen.
Drieduizend katten op jacht naar één muis.
ENOS
Een rotkarwei is het! Wat heeft die David nou helemaal gedaan?
KERUCH
Hij heeft teveel Filistijnen in de pan gehakt, dàt heeft hij gedaan.
Hoorde je de meisjes niet zingen?
(zingt)

Leve prins David, leve prins David, in de gloria, in de gloria!
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MICHA
Ik zou mijn kop maar houden, Keruch. Saul zal best zijn mannetjes
hebben die rondlopen en luisteren naar wat wij te zeggen hebben.
En wat denk je van dit jochie hier?
KERUCH
Kan mij wat schelen, Micha. Het is dat ik een Benjaminiet ben,
net als koning Saul, maar anders....
MICHA
Kop houden!
JERED
Hoe weet de koning nou dat David hier in de buurt moet zitten?
ARMANI
(al spelend)

Dat weet je toch.
Een paar woestijnbewoners zijn het Saul gaan vertellen.

2 WOESTIJNBEWONERS
Majesteit, David houdt zich bij ons verstopt,
hij zwerft rond op de heuvel Chakila.
SEBA
(al spelend)

Reken maar dat ze hun beloning hebben gekregen,
die woestijnratten.

ARMONI
Hij is natuurlijk niet helemáál alleen, die David. Ik hoorde via-via
dat hij al vierhonderd man om zich heen heeft verzameld.
JERED
Hoe komt hij daar dan aan?
ENOS
Jongen, jij weet ook niks.
Om te beginnen zijn al zijn broers naar hem toegegaan.
SETH
Natuurlijk, die waren bang voor koning Saul
omdat ze familie zijn van David.
MICHA
En verder is hij natuurlijk een verzamelpunt voor alle mensen die
moesten vluchten omdat ze wat op hun kerfstok hadden.
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JERED
Wat is kerfstok?
KERUCH
Omdat ze een of andere misdaad op hun
geweten hadden, groentje! En er zijn natuurlijk
ook anderen op wie Saul het heeft gemunt.
SETH
Er is zelfs een priester bij, Abiathar heet hij.
KERUCH
Je weet waarom: Saul heeft zijn hele familie laten doden,
omdat ze David hadden geholpen -- een priesterfamilie notabene!
Hij was de enige die ontsnapte.
MICHA
Kop houden! Denk erom, kleine potjes hebben grote oren.
Hier komt trouwens je oom, Jered.
JERED
Ik zal heus niets verklappen. Dag oom. Fijn is het hier, hè?
ABNER
Zo, Jered, ben je tevreden dat je erbij bent?
JERED
Nou en of, oom. Maar er gebeurt zo weinig.
ABNER
Morgen sturen we de verkenners erop uit om hem
op te sporen, en dan gaan we er op af.
JERED
Mag ik mee met de verkenners?
ABNER
Nee jongen, daar ben je nog niet aan toe.
Het is helemaal niet makkelijk om een goeie verkenner te zijn, hoor.
(Hij loopt verder)

Nog een paar jaartjes wachten, dan mag je het leren, Jered.

SETH
Zeg jongens, laten we eens gaan kijken of we
wat te bikken kunnen krijgen voordat we gaan slapen.
SEBA
Goed idee. Kom op, jongens, ik rammel van de honger.
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KERUCH
En morgen gaan we er met zijn allen op af.
Muizen vangen. of liever gezegd: één muis. Wat een karwei!
MICHA
Kop houden! Jered, kom maar met mij mee, we moeten goed voor
je zorgen, jonkie. Anders krijgen we last met je oom!

TWEEDE TONEEL

VERTELLER 2
Ja die arme David, morgen gaat hij eraan.
Dan krijgt kat Saul muis David te pakken.
Maar wacht eens, muizen zijn soms slimmer dan je denkt.
Laten we maar eens een kijkje gaan nemen in David's kamp.
VERTELLER 1
Saul weet het niet, maar David zit helemaal niet zo ver
van hem vandaan. En David weet méér dan Saul,
want hij weet precies waar Saul's kampement is.
VERTELLER 2
David heeft óók verkenners, en die hebben hem kunnen
vertellen waar Saul ligt met zijn drieduizend man. David
is er zelfs al een kijkje wezen nemen en is nu net terug.
VERTELLER 1
Kijk, daar zie ik een paar van zijn helden, zoals David's
soldaten genoemd worden. Ze zitten daar te eten.
Stuk voor stuk zijn het echte vechtjassen.
VERTELLER 2
Herken je er een paar?
VERTELLER 1
Jazeker, die drie daar zijn broers. Joab en Asaël en Abishai,
dat zijn Davids trouwste makkers. Die Asaël kan toch hard
lopen, zeg! Nog sneller dan een gazelle!
VERTELLER 2
En verder?
VERTELLER 1
Nou, daar heb je bijvoorbeeld Ahimelech de Hittiet, die
komt uit het hoge Noorden. Ook een vechtersbaas, hoewel
hij voorzichtiger is dan Joab en Abishai. Die Joab is me
toch een ruwe kerel, ontzettend. Maar ongelooflijk dapper.
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JOAB
Zo, David, en, hoe zag het eruit?
DAVID
Het was net zoals de verkenners zeiden: hij ligt met zijn leger aan
de kant van de weg tegenover de Jesimon-steppe. Ik kon het
hele kamp zo zien liggen. De tenten staan in een grote kring en
middenin staat apart de tent van Saul. Saul zelf zag ik niet.
Ik zag wel dat de soldaten zich klaarmaakten om te gaan slapen.
ABISHAI
Dan zullen ze ons morgen wel aanvallen.
ASAËL
We kunnen er natuurlijk ook vannacht vandoor gaan.
Drieduizend man is niet niks.
JOAB
Ha, ja, jij kan in elk geval hard genoeg lopen, Asaël.
Wat vind jij, Ahimelech? Vluchten of blijven?
AHIMELECH
Vluchten zou wel het verstandigst zijn.
Maar al dat weglopen, ik word het wel zat.
JOAB
Ja, ik zou ook mijn handen wel eens willen
gebruiken in plaats van mijn voeten.
ABISHAI
Jouw handen jeuken altijd om te vechten, broer.
Je bent een ouwe ijzervreter.
JOAB
Jij soms niet? David, zeg één woord en ik ga erop af.
Drieduizend man of niet. Nou, wat doen we?
DAVID
Laten we eerst maar eens gaan eten. Ik heb een plan.
En na het eten wil ik eens even praten met,
laat eens kijken, met Abishai en Ahimelech.
VERTELLER 2
En na het eten nam David die twee apart en zei:
DAVID
Wie van jullie durft het aan om vannacht met me mee
te gaan en de leeuw in zijn hol op te zoeken?
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AHIMELECH
Saul zelf opzoeken? Dat is wel link. Maar natuurlijk durf ik het wel...
ABISHAI
(haastig)

Nee Ahimelech, laat mij maar gaan. David, neem mij mee.
Ik houd wel van een waagstuk.

DAVID
Abishai gaat mee. Jij een andere keer, Ahimelech.
VERTELLER 2
En zo slopen David en Abishai 's nachts naar het kamp
van Saul. Ze passeerden ongemerkt de schildwachten,
-- nou ja, bijna ongemerkt.....
SCHILDWACHT 1
Hee, hoor ik daar iets?
SCHILDWACHT 2
Welnee, er zal wel een vos zitten in de struiken.
Of dacht je soms dat David ons op kwam zoeken?
SCHILDWACHT 1
Grappenmaker!
VERTELLER 1
Hij wist niet hoe dicht zijn makker bij de waarheid zat!
VERTELLER 2
En al kruipend kwamen ze zelfs ongemerkt bij Saul's tent.
Ze lichtten het tentdoek op en ja hoor, daar lag Saul in diepe slaap,
met zijn trouwe speer en waterkruik naast zich.
En aan zijn zijde lag Abner de generaal te snurken.
Abishai werd helemaal opgewonden.
ABISHAI
(zacht)

Daar ligt hij, David, je aartsvijand. Laat mij Saul met zijn eigen
speer aan de grond nagelen. Eén steek en het is met hem
gebeurd, dan ben je voorgoed van hem verlost.

VERTELLER 1
Maar David fluisterde verontwaardigd terug:
DAVID
Raak hem niet aan! Wat dacht je, dat ik de door God gekozen
koning zou willen doden? God beware me ervoor! Vooruit, pak die
speer maar en zijn waterkruik. En dan maken dat we wegkomen.
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VERTELLER 2
En zo gebeurde het. Ongezien en ongemerkt kwamen ze het kamp
weer uit. Alleen de schildwachten zeiden:
SCHILDWACHT 1
Die vos ruikt zeker het overgebleven vlees in het kamp.
Ik hoor hem weer.
SCHILDWACHT 2
Gun hem ook eens een lekker maal.
VERTELLER 1
Veilig kwamen ze terug in hun eigen kamp.
Joab zat ongeduldig op ze te wachten, met nog
een paar van Davids "helden". David had maar aan enkelen
verteld wat hij van plan was, en Joab vond het maar niets.
JOAB
Goddank, daar zijn jullie. Heelhuids. Waaghalzen! En, wat doen we
nou, David? Zitten blijven of de benen nemen? En wat hebben jullie
daar in vredesnaam? Een speer en een kruik? Hoe komen jullie
daar aan? Heeft meneer Saul die soms aan jullie meegegeven?
DAVID
Niet meegegeven, Joab, maar ze zijn wel van Saul afkomstig.
ABISHAI
Onder zijn neus weggehaald, Joab!
JOAB
Allemachtig! Maar wat moet je ermee?
DAVID
Wacht maar af, tot morgenochtend. Nu gaan we eerst een poosje
slapen. Nee, ik denk niet dat we deze keer hoeven te vluchten.
VERTELLER 2
En de volgende morgen, bij het aanbreken van de dag,
stak David behoedzaam het dal over en klom aan de andere
kant een heuvel op. Beneden hem, aan de overkant, lag Sauls
kamp. David bleef wachten tot er langzamerhand beweging
kwam in het kamp. En plotseling begon David luid te roepen,
zijn stem schalde over het dal heen:
DAVID
Abner, Abner!
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VERTELLER 1
Je zag enige beroering in Sauls kamp.
Een paar soldaten stonden in Davids richting te staren,
en een ander rende naar de tent die in het midden stond.
DAVID
Abner, Abner, word eens wakker, kom eens voor de dag!
VERTELLER 2
En ja hoor, daar kwam Abner, slaperig maar verschrikt, de tent uit.
DAVID
Abner, mooie generaal ben je!
Kun je niet beter op je koning passen?
ABNER
Hoe durf je je aan ons te vertonen en zelfs nog naar ons te roepen!
DAVID
Abner, je hebt je plicht niet gedaan. Foei, een generaal die niet
eens zijn koning kan beschermen. Je hebt zomaar iemand je kamp
laten binnendringen die je koning had kunnen doden!
VERTELLER 1
Je zag Abner een gebaar maken van schrik.
DAVID
Jullie verdienen de doodstraf, Abner. Jij en je soldaten,
omdat jullie zijne majesteit, Gods eigen koning, niet hebben
beschermd. Kijk maar eens waar de speer en waterkruik
zijn die bij de koning aan zijn hoofdeinde stonden.
VERTELLER 2
Abner dook de tent in en kwam even later weer tevoorschijn.
Met een gezicht vol ontzetting..
DAVID
Ze zijn er niet, wel, Abner? Nee, want hier zijn ze, kijk maar!
VERTELLER 2
En hij zwaaide met de speer en de waterkruik.
VERTELLER 1
Intussen was ook Saul geschrokken de tent uitgekomen.
Hij staarde naar de heuvel en de man die daar stond
te zwaaien met zijn speer en zijn kruik.
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DAVID
Zie je ze wel, Abner?
Ik heb ze uit de tent weggehaald en je hebt er niets van gemerkt!
SAUL
David, is dat jouw stem?
Ben jij het die daar roept, mijn zoon David?
DAVID
Ja, koning, ik ben het. Waarom vervolgt u me toch, majesteit?
Wat heb ik gedaan, wat heb ik op mijn geweten?
Waarom gaat mijn koning met zijn hele leger op jacht om me op te
sporen, alsof ik een stuk wild was in de bergen?
Een hele legermacht, om één vlo te vangen!
SAUL
David, David, ik heb verkeerd gedaan.
Je had me kunnen doden en je hebt het niet gedaan.
Ik ben een dwaas geweest. Kom terug, David,
ik zal je geen kwaad meer doen!
VERTELLER 2
Maar dat was David toch net iets te gortig.
Voor hetzelfde geld kreeg Saul straks weer een boze bui en
probeerde hij hem opnieuw te doden! Dus hij riep:
DAVID
Hier is uw speer, koning! Laat iemand van uw manschappen hem
maar komen halen. De speer en de waterkruik. Dan zult u uw leven
lang weten dat David u geen kwaad wil doen. Ik hoop dat God mij
net zo zal sparen als ik nu u heb gespaard!
SAUL
Daar ben ik zeker van, mijn zoon.
Ik weet zeker dat alles wat je doet zal slagen.
Dank je, dank je, mijn zoon David, ik zal je nooit meer bedreigen.
VERTELLER 1
En zo stuurde Saul iemand om de speer en kruik te halen.
Zijn troepen trokken diezelfde morgen nog af en David en zijn
helden waren veilig. Voor zolang het duurde, tenminste, want die
Saul kennen we zo langzamerhand!
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