2.

Dawid word koning
2 Samuel 2 - 12 en Kronieke 11: 19

God is genadig
Dawid se regering is voorspoedig. Tog oortree hy die wet van God. Sy
ongehoorsaamheid hou vir hom slegte gevolge in. God straf hom, maar
betoon ook genade. Hierdie hoofstuk fokus op die volgende hoofgedagtes:
 Gelowiges sondig ook.
 Sonde het slegte gevolge.
 Die Here bewys genade as daar berou is by die sondaar.

Dawid - koning in Hebron
Na Saul se dood hoef Dawid nie meer in die land van die Filistyne te bly nie.
Hy raadpleeg die Here deur middel van die Urim en Tummim en die Here
beveel hom om na Hebron te gaan. Dawid is reeds deur die Here tot koning
geroep. Daarom gee die inwoners van Juda aan hom die opdrag om hul
koning te wees. Dawid aarsel nie om aan hierdie opdrag te voldoen nie. Vir
VHZHHQƌKDOIMDDUUHJHHUK\VOHJVRRU-XGD

Dawid - koning in Israel
Dawid word eers na baie stryd koning oor die ander stamme. Abner, die
leërowerste van Saul, maak Isboset, die veertigjarige seun van Saul, koning
oor Israel. Israel en Juda het dus twee afsonderlike konings wat tot baie
onderlinge verdeeldheid en stryd aanleiding gee. In die derde jaar na Saul
se dood begin Abner die burgeroorlog, want hy wil Juda ook onder die
heerskappy van Isboset bring.
/DWHU NRP GDDU UXVLH WXVVHQ $EQHU HQ ,VERVHW HQ $EQHU VOXLW ƌ YHUERQG
met Dawid. Joab, Dawid se leërowerste, vermoor egter vir Abner, omdat
hy vroeër sy broer doodgemaak het. Dawid maak dit duidelik dat hy geen
DDQGHHOLQKLHUGLHPRRUGKHWQLHGHXUƌYORHNRRUGLHKXLVYDQ-RDEXLWWH
spreek weens Joab se optrede. Dawid laat ook die volk toe om oor Abner
se dood te rou.
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Ná die dood van Abner is Isboset se magte nie meer in staat om weerstand
teen Dawid se magte te bied nie. Twee van sy leërowerstes, Baëna en
Regab, probeer om Dawid se guns te wen deur Isboset op sy bed te vermoor.
Hulle bring sy kop wat hulle afgekap het, na Hebron en gee dit aan Dawid.
Hy gee egter opdrag dat ook hulle dood gemaak moet word. Hulle lyke met
afgekapte hande en voete laat hy ophang by die dam in Hebron.

Jerusalem word die nuwe hoofstad
1i GLH GRRG YDQ ,VERVHW LV QHW 0H¿ERVHW GLH VHXQ YDQ -RQDWDQ RRU ZDW
nog aanspraak kan maak op die troon. As gevolg van sy kreupelheid is hy
ongeskik daarvoor. Daarom besluit die volk nou eenparig om Dawid tot
koning oor die hele Israel uit te roep. Die oudstes van al die stamme kom na
+HEURQZDDU'DZLGƌYHUERQGPHWKXOOHVOXLWHQNRQLQJYDQGLHKHOH,VUDHO
word.
Die eerste ding wat Dawid as koning van Israel doen, is om Jerusalem in te
QHHPDVKRRIVWDGYDQV\KHOHNRQLQNU\N%LQQH-HUXVDOHPLVGDDUƌYHVWLQJ
Jebus, wat nog aan die heidense Jebusiete behoort. Dawid belowe om die
man wat eerste die vesting Jebus kan binnedring, as sy leërowerste aan te
stel. Joab is eerste in die vesting, en Dawid en sy manne slaag daarin om
GLH-HEXVLHWHWHYHUGU\I'DDUQDERX'DZLGKLHUYLUKRPƌSDOHLVHQJDDQ
woon in die vesting van Jebus.
Die Filistyne trek op om teen Dawid te veg toe hulle verneem dat hy Jerusalem
ingeneem het. Die Here help Dawid om hulle in twee groot veldslae te
verslaan. Daardeur verbreek Dawid die mag van hierdie ou vyand van Israel.

Dawid bring die ark na Jerusalem
Ná die vestiging van sy koninkryk gee Dawid veral aandag aan die volk se
godsdiens. Die Israeliete se godsdiens het geweldig agteruitgegaan, ook as
gevolg daarvan dat die verbondsark nie meer in die heiligdom van die Here
staan nie. Dawid besluit om die ark te laat haal van Kirjat-Jearim, waar dit
nog altyd in die huis van Abinadab staan.
2QGHUOHLGLQJYDQ$ELQDGDEVHVHXQV$JMRHQ8VVDZRUGGLHDUNRSƌQXZH
wa vervoer. Toe een van die osse struikel, steek Ussa sy hand uit om te keer
dat die ark val, maar Ussa slaan dood op die grond neer. God het dit duidelik
gestel dat enige persoon wat aan iets heiligs van die ark raak, sekerlik sal
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sterf.6 Hierdie geskiedenis leer dat gelowiges eerbied moet hê vir die heilige
dinge van die Here. Dawid skrik so groot dat hy die ark net daar in die huis
YDQ2EHG(GRPƌ*LWWLHWODDWEO\'LH+HUHVHsQ2EHG(GRPHQDOOHVZDW
aan hom behoort ter wille van die ark. Dawid hoor hoe die Here Obed-Edom
VHsQHQODDWGLHDUNQD-HUXVDOHPEULQJZDDUGLWLQƌWHQWJHSODDVZRUG
Toe die ark Jerusalem binnekom, huppel koning Dawid self kaalvoet saam
met die volk rondom die ark. Maar sy vrou Migal, die dogter van Saul, verag
Dawid toe sy hom deur haar venster sien. Skimpend verwyt sy Dawid oor sy
onwaardige optrede. Dawid antwoord haar dat hy hom in die Here verheug.
Die Here straf Migal hieroor sodat sy kinderloos bly tot haar dood.

Dawid mag nie die tempel bou nie.
1DGDW'DZLGYLUKRPVHOIƌSDOHLVJHERXKHWZLOK\YLUGLH+HUHRRNƌWHPSHO
LQ-HUXVDOHPERXZDQWGLHDUNVWDDQQRJVWHHGVLQƌWHQW'LH+HUHVWXXU
GLH SURIHHW 1DWDQ QD 'DZLG RP DDQ KRP WH Vr GDW K\ QLH YLU GLH +HUH ƌ
tempel mag bou nie, want hy het te veel oorloë gevoer. Dan belowe die
Here aan hom dat daar vir altyd iemand uit sy nageslag op die troon sal sit.
Hier ontvang Dawid ook die belofte dat die Messias, die Verlosser, uit sy
nageslag sal voortkom.7 Verder sê die Here dat Dawid se seun, wat ná hom
VDOUHJHHUYLUGLH+HUHƌWHPSHOVDOERX

Dawid se verdere oorloë
Nadat hy die Filistyne heeltemal verslaan het, verslaan Dawid ook die
0RDELHWH VRGDW VOHJV ƌ GHUGH YDQ KXOOH EO\ OHZH  ,Q GLH QRRUGRRVWH
verslaan hy die magtige koning van Soba. Ook die Siriërs of Arameërs
van Damaskus, wat die koning van Soba kom help het, verslaan hy sodat
Damaskus in sy hande val. Die Edomiete wat Juda inval, is deur Abisai,
Dawid se leëraanvoerder, ook verslaan.
Met die dood van Nahas, die pa van Hanun, die koning van die Ammoniete,
VWXXU 'DZLG ƌ DIYDDUGLJLQJ QD KRP RP VLPSDWLH PHW GLH DIVWHUZH YDQ V\
pa te betoon. Hanun beledig egter sy dienaars, waarop Dawid sy leër laat
6 Num. 4: 15

7 Matt. 1: 1
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En eers nadat Aäron en sy seuns, by die opbreek van die laer, klaar is met die
toemaak van die heiligdom en van al die gereedskap van die heiligdom, moet
die seuns van Kehat kom om te dra; maar hulle mag nie aan die heilige dinge
raak nie, sodat hulle nie sterwe nie. Hierdie dinge is dit wat die seuns van Kehat
moet dra van die tent van samekoms.
Die geslagsregister van Jesus Christus, die seun van Dawid, die seun van
Abraham:

optrek na Rabba om hulle aan te val. Die Siriërs kom die Ammoniete te
hulp. Joab deel sy leër in twee. Die een deel veg onder Abisai teen die
Ammoniete en die ander deel onder Joab self teen die Siriërs. Die Siriërs
word verslaan en die Ammoniete vlug terug na hulle vesting in Rabba. Toe
die Siriërs weer optrek om oorlog te maak, trek Dawid self oor die Jordaan
HQYHUVODDQKXOOHLQƌEORHGLJHRRUORJ0HHUDVYDQGLHY\DQGHOLNH
ruiters sneuwel in die geveg.
So moet al die volke wat rondom Israel woon, uiteindelik aan Dawid
belasting betaal. Tydens die regering van Dawid en Salomo bereik Israel
sy hoogtepunt van mag. Dawid se koningskap waartydens hy al die vyande
van Israel verslaan het, is die skadubeeld van die koningskap van Christus,
waarin Hy alle mag in die hemel en op die aarde verwerf het.8

'DZLGHQ0H¿ERVHW
Dawid het aan Jonatan beloof dat hy goed sal doen aan sy nakomelinge.
+\KRRUQRXGDWGDDUQRJƌVHXQYDQ-RQDWDQOHHIHQGDWK\DDQV\YRHWH
verlam is. Dawid laat hom haal en gee hom al die vroeëre landerye van Saul
HQRRNGLHYRRUUHJRPYDQGLHNRQLQJVHWDIHOWHHHW+LHURRULV0H¿ERVHW
EDLHGDQNEDDU³:DWLVXGLHQDDU´VrK\³GDWXQDƌGRRLHKRQGVRRVHNLV
omsien?”

Dawid regeer sy volk goed
'DZLGLVƌJRHLHHQJHOLHIGHNRQLQJZDWRRNYLUV\YRONDOOHVJRHGUHsO+\VWHO
mense aan om hom te help met die regering van die land. Sy leërowerste is
Joab, en die hoof van sy lyfwag is Benaja, die seun van Jojada. Die persoon
wat ons sy eerste minister kan noem, is Josafat, en Dawid se eie seuns tree
as sy raadgewers op. Die hoëpriesters in sy tyd is Sadok en Abjatar.

Dawid se sonde
8LW'DZLGVHOHZHQVYHUKDDOLVGLWGXLGHOLNGDWK\KRHZHOƌPDQQD*RGVH
KDUWLVWRJRRNƌVRQGDDUZDV'DZLGVHVRQGHVWDDQDVƌZDDUVNXZHQGH
voorbeeld vir ons opgeteken.

8 Matt. 28: 18 En Jesus het nader gekom en met hulle gespreek en gesê: Aan My is gegee
alle mag in die hemel en op aarde.
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Toe Joab in Rabba met sy leër teen die Ammoniete veg, bly Dawid tuis. Een
DDQGWHUZ\OK\RSGLHSODWGDNYDQV\SDOHLVURQGVWDSVLHQK\ƌYURXZDWEHVLJ
is om in haar huis se binneplaas te bad. Dawid begeer om hierdie vrou te besit
en hy laat haar roep. Sy is Batseba, die vrou van Uria die Hetiet, een van sy
GDSSHURI¿VLHUHLQ-RDEVHOHsU'LHIHLWGDWV\GLHYURXYDQ8ULDLVODDWV\
hartstog vir haar nie tot bedaring bring nie. Hy pleeg owerspel met haar en sy
word swanger. Sy laat Dawid weet dat hulle die gevolge van die sonde moet
besef, want die wet bepaal dat altwee van hulle gestenig moet word.9
Dawid toon nie dadelik berou oor sy sonde nie. Gevolglik pleeg hy nog
meer onreg en kom daar groter ellende oor hom. Hy laat Uria, die man van
Batseba uit die leër terugroep, met die voorwendsel dat hy verslag van die
oorlog moet doen. Dawid wil nou dat Uria na sy huis moet gaan, sodat die
gevolge van sy sonde bedek kan word. Maar Uria weier en gaan slaap by
die ingang van die paleis. Die volgende dag nooi Dawid hom om aan sy
tafel te eet en maak hom dronk, in die hoop dat hy dan na sy huis sal gaan
om by sy vrou te slaap. Maar Uria slaap die nag ook by die dienaars van
die koning.

Die Here wil dat die misdaad van Dawid openbaar sal
word.
Nou besluit Dawid om Uria om die lewe te bring. Dan kan hy dadelik met
%DWVHEDWURXHQVRGLHJHKHLPYDQV\VRQGHEHGHN8ULDZRUGPHWƌEULHI
van Dawid na Joab teruggestuur. In dié brief versoek Dawid vir Joab om
Uria vooraan in die oorlog te plaas sodat hy deur die vyand doodgemaak
kan word.
Joab voldoen aan die versoek van Dawid en Uria sneuwel in die geveg. So
word Dawid ook moordenaar. Na Batseba sewe dae lank oor Uria gerou het,
neem Dawid haar as sy vrou. Dawid dink hy het die probleem opgelos, maar
hierdie saak is verkeerd in die oë van die Here.

Die straf oor Dawid se sonde
9LU'DZLGHQ%DWVHEDLVƌVHXQWMLHJHERUHƌ3DDUPDDQGHODWHUNRP1DWDQ
GLHSURIHHWE\'DZLG1DWDQYHUWHODDQKRPGLHJHVNLHGHQLVYDQƌDUPPDQ
wat net een ooilam het, terwyl sy buurman baie skape besit. Toe die ryk man
besoekers kry, laat haal hy die ooilam van die arm man en slag dit vir sy gaste.
/HY (QDVLHPDQGRZHUVSHOGRHQPHWƌPDQVHYURXRZHUVSHOGRHQPHWV\QDDVWH
se vrou, moet hy en sy wat owerspel doen, sekerlik gedood word.
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Toe Dawid dit hoor, is hy baie kwaad en sê vir Natan dat die onregverdige
ryk man moet sterf. Op hierdie woorde van Dawid antwoord Natan: “U is die
man!”
Natan laat Dawid so sy eie doodsvonnis uitspreek. Hy wys Dawid op al die
seëninge wat die Here hom geskenk het en hoe skerp sy misdaad daarteen
afsteek. Hy het baie vroue en tog ontneem hy Uria sy enigste vrou en laat
hom doodmaak. Dawid het dubbele sonde begaan, egbreuk en moord. Hy
sal deur die Here ook dubbel gestraf word.
Die straf vir die moord is dat die swaard nooit meer uit sy huis sal weggaan
nie. Die vervulling hiervan sien ons in die feit dat Absalom sy eie broer
Amnon vermoor. Later kom hy in opstand teen Dawid en word self vermoor.
Ook in die lewe van Salomo leef hierdie straf voort as Adonia deur Salomo
ter reggestel word.
Die Here se straf vir Dawid se egbreuk is eerstens te sien in die sterwe van die
kind wat hy by Batseba verwek het. Toe Natan van Dawid se huis vertrek, laat
die Here die kind siek word. Later sal Dawid ook verneder word as sy byvroue
deur sy eie seun Absalom, voor die oë van die hele Israel misbruik word.10

Dawid se berou
$V'DZLGƌRQJHORZLJHZDVVRXK\VHNHUYLU1DWDQGRRGJHPDDNKHWRPGDW
hy dit durf waag om die koning te bestraf oor sy sonde. Dawid vrees egter
die Here en bely sy skuld: “Ek het gesondig teen die Here”. Natan sê aan
hom dat die Here sy sonde vergewe, maar dat die kindjie wat vir hom en
Batseba gebore is, sal sterf. Toe die kind ernstig siek word, vas en bid Dawid
en pleit by die Here dat Hy die kindjie moet spaar, maar die kindjie sterf tog.
In hierdie tyd dig hy Psalm 51. Die mooi psalm waarin hy sy sonde bely en
die Here smeek om sy sonde te vergewe.
In hierdie geskiedenis sien ons hoe God die sonde straf, maar ook genade
betoon vir die sondaar wat opregte berou toon. Later word Salomo gebore
uit die huwelik van Dawid en Batseba. Salomo beteken vredevors. Die Here
noem hom Jedidja wat “beminde van die Here” beteken.
10 2 Sam. 16: 22 en 23

+XOOHKHWWRHYLU$EVDORPƌWHQWRSGLHGDNRSJHVODDQHQ$EVDORP
het voor die oë van die hele Israel by die byvroue van sy vader
ingegaan. En die raad wat Agitófel in dié dae gegee het, was asof
ƌPHQVGLHZRRUGYDQ*RGJHUDDGSOHHJKHW6RZDVHONHUDDGYDQ
Agitófel vir Dawid sowel as vir Absalom.
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