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Michal (ook wel Mikal) is de jongste dochter van ko-

ning Saul. Zij is dus opgegroeid aan het hof. Haar 

moeder Ahinoam is een verre nazaat van Aäron 

(1Sam14:50;1Kron6:50-53), maar  onverdeelde eerbied 

voor en toewijding aan de God van Israël is helaas niet te 

vinden in dit gezin. Vader Saul heeft herhaaldelijk bewe-

zen dat hij zijn eigen eer belangrijker vindt dan de eer 

van God (1Sam15:30). Hij, de koning, gebruikt de mensen 

om zich heen - zelfs zijn eigen dochter - als pionnen op 

zijn schaakspel.

Bruidsprijs
Saul belooft zijn dochter (Merab? 1Sam17:25) te geven aan 

degene die Goliath verslaat, maar David kan naar haar 

fluiten. Saul stelt nieuwe voorwaarden (18:17-19); het-

zelfde verhaal. Zijn jongste dochter Michal echter krijgt 

David lief (:20,28) en dat is een kolfje naar Sauls hand, 

want hij ziet hierin een mogelijkheid om David te doden. 

Als bruidsprijs vraagt hij namelijk honderd voorhuiden 

van Filistijnen. Welke bruidegom heeft ooit zoiets voor 

zijn bruid betaald? David verdubbelt uit zichzelf de prijs, 

hij verslaat tweehonderd Filistijnen, en zo wordt Michal 

(‘dochter van Saul’) zijn vrouw (:27). 

Breuk
Iemand zei over David: ‘Je moet van die man houden óf 

hem haten’. Nou, dat zien we bij Saul: zijn eerdere ge-

negenheid slaat om in bittere haat en moordzucht. En 

diezelfde lijn merken we op bij zijn dochter. Aanvankelijk 

neemt zij haar man – met een leugen, en gebruik ma-

kend van een afgodsbeeld(!) - in bescherming tegen haar 

vader (1Sam19), maar dan al blijkt de eerste scheur in wat 

zo mooi begon. Michal beweert dat David haar zou doden 

als zij hem niet wilde helpen vluchten. Paulus schrijft 

later in zijn prachtige hoofdstuk over de liefde: ‘zij is blij 

met de waarheid’ (1Kor13:6). Je kunt je afvragen of deze 

daad van Michal een daad van liefde is of van zelfbehoud. 

De scheur wordt al snel een breuk als David genoodzaakt 

is om te leven als vluchteling, zonder Michal. Waarom 

kiest zij niet voor David? Mogelijk omdat zij altijd ‘doch-

ter van Saul’ blijft en nooit van harte ‘vrouw van David’ 

wordt. Althans, niet van de verworpen, de nederige en 

gelovige David. Ook in dat opzicht ligt er tussen hen een 

(geestelijke) kloof. David wordt gevormd in de leerschool 

van God, Michal geeft nergens blijk van vertrouwen op 

God. Geloof versus ongeloof, dat is vragen om problemen.

Bergafwaarts
Terwijl David op de vlucht is voor zijn schoonvader, wordt 

Michal door haar vader aan een andere man gegeven. 

Als David later koning wordt, haalt hij haar terug; maar 

Michal blijft door de jaren heen ‘de dochter van Saul’. Zij 

blijkt duidelijk een aardje naar haar vaartje te hebben, en 

dat is bepaald geen compliment. Ook bij haar is de liefde 

omgeslagen in haat en verachting. Ook voor haar is de eer 

van mensen belangrijker dan de eer van God.  Als name-

lijk op een dag David zonder gêne voor de ark van God 

danst, spreekt Michal haar minachting voor hem uit. Mis-

schien kun je zeggen dat voor God de maat vol is: Michal 

blijft kinderloos tot haar dood (2Sam6:14-23).

Jammer! Bij Michal ontbrak vanaf het begin een radicale 

keuze voor David, de gezalfde van God. En hoe zit het 

met ons? Wie radicaal de Koning volgt, mag delen in Zijn 

heerlijkheid. 

Vraag: Welke verbintenis is in jouw leven het sterkst, en waaruit 

blijkt dat?

Vrouwen in de Bijbel: 
Michal
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