
2	  SAMUEL	  
	  
Kern	  
David,	  de	  man	  naar	  Gods	  hart	  en	  de	  koning	  uit	  Woord	  en	  Geest,	  is	  ook	  een	  man	  van	  vlees	  en	  bloed.	  
Zolang	  hij	  bij	  alles	  het	  aangezicht	  van	  God	  zoekt,	  gaat	  het	  hem	  en	  zijn	  volk	  goed.	  Er	  komt	  radiostilte	  
naar	  de	  hemel,	  nadat	  David	  bewust	  tegen	  Gods	  regels	  ingaat	  en	  zolang	  hij	  zijn	  zonden	  niet	  belijdt.	  
Ook	  David	  heeft	  zijn	  Zoon	  Jezus	  nodig	  als	  Redder.	  
	  
Scharnierpunt	  
2	  Samuel	  geeft	  de	  geschiedenis	  van	  David	  als	  koning	  weer.	  2	  Sam.	  11	  is	  het	  scharnierpunt	  in	  het	  boek	  
en	  ook	  in	  het	  leven	  van	  David.	  In	  dat	  hoofdstuk	  lezen	  we	  over	  zijn	  overspel	  met	  Batseba	  en	  de	  moord	  
op	  haar	  man	  Uria.	  Tot	  die	  tijd	  zegent	  God	  zijn	  leven	  en	  het	  volk.	  Na	  die	  gebeurtenis	  speelt	  David	  als	  
koning	  niets	  meer	  klaar.	  En	  heeft	  hij	  ook	  geen	  gezag	  meer	  over	  zijn	  kinderen.	  
	  
Kerntekst	  
Net	  als	  1	  Samuel	  kan	  2	  Samuel	  worden	  samengevat	  met	  de	  tekst	  uit	  Joh.	  1:13,	  ‘Niet	  uit	  vlees	  en	  
bloed,	  maar	  door	  het	  Woord	  en	  de	  Geest’.	  David	  is	  een	  man	  naar	  Gods	  hart.	  Hoewel	  ook	  hij	  zondigt.	  
Maar	  hij	  keert	  wel	  steeds	  naar	  God	  terug:	  ‘Ik	  heb	  gezondigd	  tegen	  de	  HEER’.	  (2	  Sam.	  12:13)	  
	  
Lijnen	  
− Voordat	  David	  koning	  over	  heel	  Israel	  is,	  is	  hij	  eerst	  een	  aantal	  jaren	  koning	  over	  Juda.	  Isboset,	  

een	  zoon	  van	  Saul,	  is	  dan	  koning	  over	  Israel.	  Na	  koning	  Salomo	  wordt	  deze	  potentiële	  scheur	  
werkelijkheid.	  Ook	  Jezus	  is	  er	  eerst	  alleen	  voor	  de	  Joden	  en	  later	  ook	  voor	  de	  andere	  volken.	  

− In	  veel	  bekende	  psalmen	  	  herkennen	  we	  geschiedenissen	  uit	  2	  Samuel,	  o.a.:	  psalm	  18	  (2	  Sam.	  
22),	  32	  (2	  Sam.	  12),	  51	  (2	  Sam.	  12),	  89	  (2	  Sam.	  7).	  In	  psalm	  62	  zegt	  David	  ‘God	  is	  mijn	  heil’	  (heil	  =	  
Joshua	  =	  Jezus):	  Jezus,	  de	  Zoon	  van	  David	  en	  de	  Redder	  van	  David.	  

	  
Uitgelicht	  
David	  rekent	  steeds	  weer	  met	  God	  
− Nadat	  Abner	  door	  Joab	  wordt	  gedood,	  zegt	  hij	  tegen	  zijn	  soldaten:	  ‘Besef	  dat	  Israël	  vandaag	  een	  

groot	  bevelhebber	  is	  ontvallen.	  Ik	  ben	  nog	  zwak,	  al	  ben	  ik	  dan	  tot	  koning	  gezalfd;	  tegen	  deze	  
mannen,	  de	  zonen	  van	  Seruja,	  ben	  ik	  niet	  opgewassen.	  Moge	  de	  HEER	  de	  misdadiger	  naar	  zijn	  
misdaad	  vergelden.’	  (3:38,39)	  

− Na	  de	  dood	  van	  Isboset	  zegt	  hij:	  ‘Zo	  waar	  de	  HEER	  leeft,	  die	  mij	  steeds	  uit	  de	  nood	  heeft	  gered!	  	  
[	  -‐	  ]	  Nu	  hebben	  sluipmoordenaars	  als	  jullie	  een	  onschuldig	  man	  in	  zijn	  huis	  op	  zijn	  bed	  vermoord!	  
Zou	  ik	  dan	  niet	  zijn	  bloed	  aan	  jullie	  wreken	  en	  jullie	  van	  de	  aarde	  wegvagen?’	  (4:9,11)	  

− Voordat	  hij	  ten	  strijde	  trekt	  wendt	  hij	  zich	  tot	  de	  HEER	  en	  vraagt:	  ‘Zal	  ik	  de	  Filistijnen	  aanvallen?	  
Zult	  u	  ze	  aan	  mij	  uitleveren?’	  (5:18)	  

	  
David	  zoekt	  het	  goede	  voor	  God	  
Nadat	  David	  zijn	  eigen	  paleis	  heeft	  gebouwd,	  zegt	  hij	  tegen	  de	  profeet	  Nathan:	  ‘Kijk	  nu	  toch!	  Ik	  woon	  
in	  een	  paleis	  van	  cederhout,	  terwijl	  de	  ark	  van	  God	  in	  een	  tent	  staat.’	  (7:2)	  Hij	  krijgt	  als	  antwoord	  dat	  
niet	  hij,	  maar	  zijn	  zoon	  een	  huis	  voor	  God	  mag	  bouwen.	  David	  heeft	  teveel	  bloed	  aan	  zijn	  handen.	  
	  
David	  heeft	  ontzag	  voor	  de	  gezalfde	  van	  God	  
David	  blijft	  trouw	  aan	  het	  huis	  van	  Saul.	  Hij	  vraagt:	  ‘Is	  er	  nog	  iemand	  over	  van	  de	  familie	  van	  Saul?	  
Die	  zal	  ik	  dan	  goed	  behandelen,	  dat	  ben	  ik	  aan	  Jonathan	  verplicht.’	  (9:1)	  Mefiboset	  komt	  bij	  David.	  
	  
David	  bouwt	  aan	  het	  rijk	  van	  God	  
David	  is	  behalve	  een	  goed	  strateeg,	  ook	  een	  goed	  diplomaat.	  Hij	  steekt	  zijn	  hand	  uit	  naar	  zijn	  
vijanden:	  Enige	  tijd	  later	  stierf	  de	  koning	  van	  Ammon.	  Zijn	  zoon	  Chanun	  volgde	  hem	  op.	  Toen	  zei	  



David:	  ‘Ik	  wil	  Chanun,	  de	  zoon	  van	  Nachas,	  op	  gepaste	  wijze	  behandelen,	  zoals	  zijn	  vader	  mij	  
behandeld	  heeft.’	  (10:1,2)	  
	  
David	  zondigt	  
David	  is	  ook	  een	  man	  uit	  vlees	  en	  bloed.	  Wanneer	  hij	  de	  schoonheid	  van	  zijn	  badende	  buurvrouw	  
Batseba	  ziet,	  roept	  hij	  haar	  bij	  zich	  en	  slaapt	  hij	  met	  haar.	  Ze	  wordt	  zwanger.	  David	  roept	  haar	  man	  
Uria	  terug	  van	  de	  strijd,	  in	  de	  hoop	  dat	  hij	  bij	  zijn	  vrouw	  gaat	  slapen.	  Uria	  weigert,	  uit	  solidariteit	  met	  
de	  andere	  manschappen.	  Daarop	  laat	  David	  Uria	  teruggaan	  naar	  het	  slagveld	  en	  geeft	  hij	  orders	  om	  
hem	  in	  de	  frontlinie	  op	  te	  stellen.	  Uria	  sneuvelt.	  (11)	  
	  
David	  wordt	  gestraft	  en	  belijdt	  schuld	  
God	  vraagt	  ‘Waarom?’	  (12:7-‐9)	  Er	  volgt	  een	  harde	  sanctie:	  ‘Welnu,	  voortaan	  zullen	  moord	  en	  
doodslag	  in	  je	  koningshuis	  om	  zich	  heen	  grijpen,	  omdat	  je	  mij	  hebt	  getrotseerd	  en	  de	  vrouw	  van	  Uria	  
tot	  vrouw	  hebt	  genomen.	  [	  -‐	  ]	  Je	  eigen	  familie	  zal	  een	  bron	  van	  ellende	  voor	  je	  worden.’	  (12:10,11)	  
David	  belijdt:	  ‘Ik	  heb	  gezondigd	  tegen	  de	  HEER.’	  (12:13).	  Hierop	  zegt	  de	  profeet	  Nathan:	  ‘De	  HEER	  
vergeeft	  u	  die	  zonde,	  u	  zult	  niet	  sterven.	  Maar	  omdat	  u	  de	  vijanden	  van	  de	  HEER	  aanleiding	  hebt	  
gegeven	  tot	  laster,	  moet	  wel	  uw	  pasgeboren	  zoon	  sterven.’	  (12:13-‐14)	  
	  
Davids	  gezag	  als	  koning	  en	  als	  vader	  neemt	  af	  
Na	  deze	  geschiedenis	  is	  er	  getouwtrek	  om	  de	  koning	  tussen	  Juda	  en	  Israel	  (19),	  verliest	  David	  van	  zijn	  
vijanden	  (21),	  grijpen	  moord	  en	  doodslag	  in	  zijn	  koningshuis	  om	  zich	  heen	  -‐	  Absalom	  doodt	  Amnon	  
(13)	  en	  Salomo	  doodt	  Adonai	  (1	  Kon.),	  alle	  vier	  zonen	  van	  David	  -‐,	  pleegt	  Absalom	  een	  staatsgreep	  en	  
moet	  David	  opnieuw	  vluchten	  (15).	  Absalom	  wordt	  later	  door	  Davids	  generaal	  Joab	  vermoord	  (18).	  
	  
David	  gaat	  nog	  een	  keer	  de	  fout	  in	  
Aan	  het	  einde	  van	  zijn	  leven	  neemt	  David	  het	  besluit	  om	  het	  volk	  te	  tellen.	  (24)	  God	  laat	  hem	  zijn	  
straf	  kiezen.	  David	  kiest	  de	  pest,	  en	  niet	  de	  hongersnood	  of	  de	  vijand:	  ‘Liever	  vallen	  we	  in	  de	  handen	  
van	  de	  levende	  HEER,	  want	  groot	  is	  zijn	  mededogen'.	  Wanneer	  de	  pest	  Jeruzalem	  nadert,	  krijgt	  God	  
berouw	  en	  vindt	  Hij	  het	  genoeg.	  David	  zegt	  daarop	  ‘Ik	  heb	  gezondigd,	  maar	  wat	  hebben	  deze	  arme	  
schapen	  misdaan?’	  Ook	  hiermee	  lijkt	  hij	  op	  Jezus.	  Hoewel	  de	  schapen	  ook	  fout	  waren.	  
	  
Opgemerkt	  
Vergeving	  en	  sanctie	  
Er	  is	  vergeving	  voor	  David,	  maar	  er	  volgt	  ook	  een	  sanctie.	  Vergeving	  gaat	  over	  leven	  en	  dood.	  Maar	  
David	  moet	  ook	  voelen	  dat	  hij	  fout	  is	  geweest.	  
Er	  is	  daarna	  ook	  weer	  veel	  genade:	  de	  volgende	  zoon	  van	  Batseba,	  Salomo,	  wordt	  de	  troonopvolger.	  
God	  geeft	  Salomo	  de	  naam	  Jedidja	  =	  lieveling	  van	  de	  HEER.	  
	  
Omgaan	  met	  Gods	  heiligheid	  
In	  1	  Sam.	  5	  gebruiken	  de	  Israelieten	  de	  ark	  als	  mascotte.	  De	  Filistijnen	  veroveren	  de	  ark,	  maar	  de	  ark	  
brengt	  hen	  ongeluk.	  De	  Filistijnen	  zetten	  de	  ark	  daarom	  op	  een	  ossenwagen	  en	  de	  dieren	  lopen	  terug	  
naar	  Israel.	  (1	  Sam.	  6)	  
In	  2	  Sam.	  6	  wil	  David	  de	  ark	  terughalen	  naar	  Jeruzalem.	  Ook	  hij	  plaatst	  de	  ark	  op	  een	  ossenwagen.	  
Maar	  dat	  gaat	  fout.	  Wanneer	  Uzza	  wil	  tegenhouden	  dat	  de	  ark	  van	  de	  wagen	  glijdt,	  valt	  hij	  dood	  
neer.	  David	  is	  hierom	  boos	  op	  God,	  maar	  God	  is	  boos	  op	  David.	  David	  had,	  in	  tegenstelling	  tot	  de	  
Filistijnen,	  moeten	  weten	  hoe	  God	  wil	  dat	  de	  ark	  moet	  worden	  vervoerd.	  
Vertaald	  naar	  nu:	  kerkmensen	  horen	  te	  weten	  hoe	  de	  naam	  van	  God	  gebruikt	  mag	  worden,	  zij	  
mogen	  niet	  vloeken.	  Mensen	  van	  buiten	  de	  kerk	  vloeken	  in	  onwetendheid.	  
	  
Soms	  is	  het	  beter	  om	  iets	  te	  worden,	  dan	  om	  iets	  te	  zijn.	  
Voordat	  David	  koning	  is	  (1	  Sam.),	  is	  hij	  geestelijker,	  meer	  een	  man	  uit	  Woord	  en	  Geest,	  dan	  in	  de	  
jaren	  dat	  hij	  koning	  is	  (2	  Sam.).	  In	  2	  Sam.	  voelt	  hij	  zich	  sterk	  en	  minder	  afhankelijk	  van	  God.	  


