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Het tweede boek Samuël
1 Na de dood van Saul bleef David, toen hij

terug was van zijn overwinning op de Amaleki-
eten, twee dagen in Sikelag. 2Daar verscheen op
de derde dag iemand uit de legerplaats van Saul:
zijn kleren waren gescheurd en aarde lag op zijn
hoofd. Bij David aangekomen, viel hij ter aarde
en boog zich tot op de grond voor hem neer.
3 David vroeg hem: Waar komt ge vandaan? Hij
antwoordde: Ik ben uit de legerplaats van Saul
ontsnapt. 4 David zeide tot hem: Vertel me toch,
wat er gebeurd is! Hij sprak: Het volk is gevlucht
uit de strijd, velen van het volk zijn gesneuveld,
en ook Saul en zijn zoon Jonatan zijn dood!
5 Toen vroeg David den jongen man, die met die
tijding kwam: Hoe weet ge, dat Saul en zijn zoon
Jonatan dood zijn? 6 En de jonge man, die met
die tijding kwam, antwoordde: Heel toevallig
was ik op het gebergte Gilbóa. Daar stond Saul,
leunend op zijn lans; en de wagens en de ruiters
waren al vlak bij hem. 7 Hij keek om, en toen
hij mij bemerkte, riep hij mij. Ik antwoordde:
Hier ben ik. 8 Hij vroeg me: Wie zijt ge? Ik
antwoordde hem: Ik ben een Amalekiet. 9 Hij
zeide tot mij: Kom hier, en steek me dood; want
een kramp heeft mij beet, ofschoon ik al mijn
krachten nog heb. 10 Ik ging naar hem toe, en
daar ik wist, dat hij zijn val niet zou overleven,
stak ik hem dood. Ik nam de diadeem, die op
zijn hoofd stond, en de armband, die aan zijn
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arm hing; ik heb ze meegebracht voor mijn heer.
11 Toen greep David zijn klederen en scheurde
ze vaneen; en heel zijn gevolg deed eveneens.
12 Wenend en vastend rouwden zij tot de avond
over Saul en zijn zoon Jonatan, over het volk
van Jahweh en het huis Israël, omdat zij door
het zwaard waren gevallen. 13 Daarop sprak
David tot den jongen man, die met die tijding
kwam: Wat is uw afkomst? Hij antwoordde: Ik
ben de zoon van een vreemdeling uit Amalek.
14 David zeide tot hem: Hoe is het dan mogelijk,
dat ge er niet voor zijt teruggeschrokken, uw
hand uit te steken en den gezalfde van Jahweh
te doden! 15 Daarop gaf David aan een van de
soldaten het bevel: Kom hier, sla hem neer!
Deze sloeg hem dood, 16 terwijl David tot hem
sprak: Uw bloed kome neer op uw eigen hoofd;
ge hebt uw eigen oordeel geveld met te zeggen:
Ik heb den gezalfde van Jahweh gedood! 17 Toen
dichtte David op Saul en op zijn zoon Jonatan
een klaaglied, 18 dat de Judeërs op zijn bevel
moesten leren. Het staat in het boek van den
Rechtvaardige. Hij sprak: 19 Op uw hoogten, o
Israël, liggen de besten gesneuveld; Ach, hoe zijn
nu de helden gevallen! 20 Bericht het niet in Gat,
Verkondigt het niet in Asjkelons straten; Anders
juichen de dochters der Filistijnen, Jubelen de
dochters der onbesnedenen! 21 Geen dauw en
geen regen, bergen van Gilbóa, Dale op uw
velden, o bergen des doods; Want daar ligt het
schild der helden verroest, Het schild van Saul
niet met olie gewreven! 22 Zonder het bloed
van verslagenen En het vet van helden Week
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de boog van Jonatan nimmer terug, Keerde het
zwaard van Saul niet ledig weer. 23 Saul en
Jonatan waren bemind en geliefd, In leven en
dood niet gescheiden! Ze waren sneller dan
adelaars, Sterker dan leeuwen. 24 Dochters van
Israël, weent over Saul, Die u hulde in karmozijn
en batist, En op uw gewaad gouden sieraden
hechtte: 25 Hoe zijn de helden gevallen in de
strijd? Ach Jonatan, ik ben zeer bedroefd om
uw dood, 26 Om u zo verslagen, Jonatan, mijn
broeder! Gij waart mij zo dierbaar, Uw liefde
telde ik meer dan de liefde van vrouwen. 27 Ach,
hoe zijn nu de helden gevallen, Hoe gingen de
wapenen verloren!

2
1Na dit alles raadpleegde David Jahweh: Moet

ik optrekken naar een of andere stad in Juda?
Jahweh antwoordde hem: Ja. David hernam:
Waarheen moet ik optrekken? Hij antwoordde:
Naar Hebron. 2 Zo trok David daarheen, met
zijn beide vrouwen Achinóam uit Jizreël, en
Abigáil, de vrouw van Nabal uit Karmel. 3 Ook
de manschappen, die hem gevolgd waren, liet
David er heen trekken, ieder met zijn gezin; en
zij vestigden zich in de verschillende wijken van
Hebron. 4 Toen kwamen de Judeërs, en zalfden
David daar tot koning over het huis Juda. Toen
David hoorde, dat de burgers van Jabesj in Gilad
Saul begraven hadden, 5 zond hij boden naar de
burgers van Jabesj in Gilad en liet hun zeggen:
Gezegend zijt gij door Jahweh, omdat gij uw heer
Saul deze liefdedienst bewezen en hem begraven
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hebt. 6 Moge Jahweh u daarom liefde betonen
en trouw! Maar ook ik zal u belonen, omdat gij
deze daad hebt verricht. 7 Houdt goede moed
en gedraagt u als helden; want al is uw heer
Saul gestorven, het huis Juda heeft mij tot koning
over hen gezalfd. 8 Abner, de zoon van Ner,
de legeroverste van Saul, had de partij van Isj-
Bósjet, den zoon van Saul, gekozen. Hij liet
hem naar Machanáim overkomen, 9 en verhief
hem tot koning over Gilad en de Aserieten, over
Jizreël, Efraïm en Benjamin, kortom over geheel
Israël. 10 Isj-Bósjet, de zoon van Saul, was
veertig jaar oud, toen hij koning van Israëlwerd,
en twee jaar heeft hij geregeerd. Alleen dus het
huis Juda hield het met David. 11 De tijd, dat
David te Hebron over het huis Juda regeerde,
bedroeg zeven jaar en zes maanden. 12 Eens trok
Abner, de zoon van Ner, met de dienaren van Isj-
Bósjet, den zoon van Saul, van Machanáim naar
Gibon. 13Ook Joab, de zoon van Seroeja, was met
de aanhangers van David uitgerukt. Zij stietten
op elkaar bij de vijver van Gibon. Daar ze elk één
kant van de vijver bezet hielden, 14 deed Abner
aan Joab het voorstel: Laat de soldaten onder ons
toezicht een steekspel houden! Joab zeide: Goed!
15 En volgens een overeengekomen getal traden
twaalf Benjamieten van Isj-Bósjet, den zoon van
Saul, en twaalf van de aanhangers van David
vooruit, en stelden zich tegenover elkander op.
16 Ze grepen elkaar bij de haren, en daar ieder
zijn zwaard in de lenden van zijn tegenstander
dreef, vielen ze allen tegelijkertijd neer. Vandaar
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dat die plek “Veld der Lenden” heet; ze ligt
bij Gibon. 17 Maar daarop ontstond toen een
buitengewoon heftig gevecht, waarbij Abner met
de manschappen van Israël de nederlaag leed
voor de aanhangers van David. 18 Nu waren
de drie zonen van Seroeja daarbij tegenwoordig:
Joab, Abisjai en Asaël. En daar Asaël vlug ter
been was als een gazel op de vlakte, 19 rende
hij Abner achterna, en liet rechts noch links
van Abner af. 20 Omkijkend riep Abner: Zijt gij
dat, Asaël? Hij riep terug: Ja! 21 Abner riep
hem toe: Ga rechts of links, pak den een of
ander van de sol daten aan, en ontneem hèm
zijn wapenrusting. Maar Asaël wilde niet van
hem wijken. 22 Daarom riep Abner tot Asaël nog
eens: Ga toch van mij weg; anders moet ik u
neerslaan, en hoe kan ik dan nog voor uw broer
Joab verschijnen? 23 Toen hij nu nog niet wilde
wijken, trof Abner hem met een achterwaartse
beweging zo in de buik, dat de lans er van
achteren weer uitkwam; hij viel neer en bleef op
de plek dood. En iedereen, die bij de plek kwam,
waar Asaël gevallen en gestorven was, bleef er
bij stil staan. 24 Ook Joab en Abisjai zetten
Abner achterna. Tegen zonsondergang bereikten
ze Gibat-Amma, dat tegenover Giach ligt, op de
weg naar de woestijn van Gibon, 25 waar de
Benjamieten zich om Abner hadden verzameld,
en in gesloten rijen op de top van Gibat-Amma
hadden postgevat. 26 Toen riep Abner tot Joab:
Moet het zwaard nu eeuwig woeden? Voelt
ge dan niet dat het tenslotte verkeerd moet
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aflopen? Hoe lang wacht ge nog, het volk te
bevelen, de achtervolging van hun broeders te
staken? 27 Joab antwoordde: Zo waar God
leeft; zo ge niet gesproken hadt, ja dan zou het
volk eerst morgenvroeg de achtervolging hebben
opgegeven. 28 Toen blies Joab de trompet, en het
hele volk maakte halt. Het achtervolgde Israël
niet langer, en de strijd werd gestaakt. 29 Abner
met zijn manschappen trokken heel die nacht
door de Jordaanvlakte verder, staken de Jordaan
over en bereikten na een mars van een halve
dag Machanáim. 30 Toen Joab de achtervolging
van Abner had opgegeven en al het volk had
verzameld, werden er van de aanhangers van
David behalve Asaël negentien man vermist;
31 maar de aanhangers van David hadden van
Benjamin, dus van Abners manschappen, drie
honderd zestig man verslagen. 32 Men droeg
Asaël weg, en begroef hem in het graf van zijn
vader te Betlehem. Daarna trok Joab met zijn
manschappen heel de nacht verder, en bereikte
Hebron, toen het dag werd.

3
1 Het werd een langdurige oorlog tussen de

familie van Saul en de familie van David. Maar
terwijl David steeds machtiger werd, verzwakte
de familie van Saul hoe langer hoe meer. 2 Te
Hebron kreeg David de volgende kinderen. De
oudste was Amnon, van Achinóam uit Jizreël;
3 de tweede Kilab, van Abigáil, de vrouw van Na-
bal uit Karmel; de derde Absalom, een zoon van
Maäka, een dochter van Talmai, den koning van
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Gesjoer; 4de vierde Adonija, de zoon van Chaggit;
de vijfde Sjefatja, de zoon van Abital; 5 de zesde
Jitream, van Davids vrouw Egla. Deze kinderen
kreeg David te Hebron. 6Terwijl de oorlog tussen
de familie van Saul en de familie van David
voortduurde, werd Abner geleidelijk heer en
meester in het huis van Saul. 7 Nu had Saul een
bijvrouw gehad, Rispa genaamd, de dochter van
Ajja, welke Abner zich tot vrouw had genomen.
Isj-Bósjet verweet Abner dan ook: Waarom hebt
ge u afgegeven met de bijvrouw van mijn vader?
8Hevig verontwaardigd over het verwijt van Isj-
Bósjet, gaf Abner ten antwoord: Ben ik soms
een Judese hondsvot? Juist ben ik bezig, aan de
familie van uw vader Saul, aan zijn broers en
verwanten een dienst te bewijzen, door u niet in
handen van David te laten vallen, en nu komt
ge me verwijten doen over een vrouw! 9 God
moge Abner zo doen en nog erger, als ik niet voor
David waar maak, wat Jahweh hem bezworen
heeft: 10 het koningschap aan de familie van
Saul te ontnemen en de troon van David op te
richten over Israël en Juda. Van Dan tot Beër-
Sjéba. 11 En Isj-Bósjet durfde Abner geen woord
meer zeggen, zo bang was hij voor hem. 12 Toen
stuurde Abner achter hem om boden naar David,
en liet hem zeggen: Wie is feitelijk meester in het
land? Sluit dus een verbond met mij; ik kan u
helpen, om heel Israël uw partij te doen kiezen.
13Hij antwoordde: Goed, ik zal een verbond met
u sluiten, maar op één voorwaarde: Ge behoeft
niet voor mij te verschijnen, of ge moet Mikal,
de dochter van Saul, meebrengen, wanneer ge
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bij mij uw opwachting maakt. 14 Daarna zond
David boden naar Isj-Bósjet, den zoon van Saul,
en liet hem zeggen: Geef mij mijn vrouw Mikal
terug, die ik mij verworven heb voor honderd
voorhuiden van Filistijnen. 15 En Isj-Bósjet liet
haar weghalen van haar man Paltiël, den zoon
van Láisj. 16 Haar man ging met haar mee, en
volgde haar al wenend tot Bachoerim. Maar
toen beet Abner hem toe: Maak dat je weg komt.
En hij keerde terug. 17 Intussen had Abner met
de oudsten van Israël als volgt onderhandeld en
hun gezegd: Al vroeger hebt gij David als koning
over u willen hebben. 18Welnu dan, zet dat plan
door; want Jahweh heeft tot David gesproken:
Door de hand van mijn dienaar David zal Ik
mijn volk uit de macht van de Filistijnen en
van al zijn vijanden bevrijden. 19 Ook met
Benjamin had Abner onderhandeld. Nu ging
Abner aan David in Hebron alles mededelen,
wat Israël en geheel het volk van Benjamin
hadden besloten. 20 En toen Abner met een
gevolg van twintig man bij David in Hebron
gekomen was, en David voor Abner en zijn
gevolg een feestmaal had aangericht, 21 zeide
Abner tot David: Ik wil heengaan, en heel
Israël bij mijn heer en koning brengen, om een
verbond met u te sluiten; zo zult gij koning zijn,
juist zoals gij het wenst. Daarop liet David Abner
ongehinderd vertrekken. 22Maar zie, daar kwam
juist Joab met de manschappen van David van
een strooptocht thuis, met een grote buit bij
zich. Abner was toen niet meer in Hebron bij
David, want deze had hem ongehinderd laten
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vertrekken. 23 Toen dan Joab met zijn gevolg was
aangekomen, en men hem vertelde, dat Abner,
de zoon van Ner, bij den koning geweest was, en
dat deze hem ongehinderd had laten vertrekken,
24meldde Joab zich bij den koning en zeide: Wat
hebt gij gedaan? Daar is Abner bij u geweest!
Waarom toch hebt gij hem laten vertrekken?
25 Begrijpt gij dan niet, dat Abner, de zoon van
Ner, gekomen is, om u te misleiden, om uw
doen en laten te bespieden, en alles te weten
te komen wat gij onderneemt? 26 En van David
heengegaan, zond Joab boden achter Abner aan,
die hem, zonder dat David het wist, terugriepen
van de Sira-put. 27 Toen Abner naar Hebron
terugkeerde, trok Joab hem in de poort terzijde,
als wilde hij rustig met hem spreken. Daar
stak hij hem in de buik en vermoordde hem,
om het bloed van zijn broer Asaël te wreken.
28 Toen David het later vernam, zeide hij: Ik en
mijn koninkrijk zullen voor Jahweh voor altijd
onschuldig zijn aan het bloed van Abner, den
zoon van Ner. 29 Het moge neerkomen op het
hoofd van Joab en van heel zijn familie. Steeds
moge er in de familie van Joab iemand zijn,
die aan vloeiing of melaatsheid lijdt, die op
krukken gaat, door het zwaard komt te vallen
of broodsgebrek heeft! 30 Joab en zijn broer
Abisjai hebben Abner vermoord, omdat hij bij
Gibon Asaël, hun broer, in het gevecht had
gedood. 31En David sprak tot Joab en tot heel zijn
gevolg: Scheurt uw klederen, slaat een zak om
uwmiddel, en treurt om Abner! Zelf ging koning
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David achter de baar, 32 toen men Abner in
Hebron begroef. De koning weende aan het graf
van Abner met luider stem en alle aanwezigen
waren bedroefd. 33 Toen hief de koning een
klaagzang aan op Abner en sprak: Moest Abner
als een goddeloze sterven? 34 Uw handen waren
nimmer geboeid, Uw voeten nimmer in ketenen
geklonken! Moest gij vallen, zoals booswichten
vallen? Daardoor betreurde heel het volk Abner
nog meer. 35 En toen heel het volk, terwijl het
nog dag was, David tot eten wilde bewegen,
zwoer David: Zo mag God met mij doen, en
nog erger, als ik voor zonsondergang brood of
wat dan ook aanraak. 36 Heel het volk merkte
het, en het maakte een goede indruk op hen,
zoals trouwens alles wat de koning deed door
heel het volk werd toegejuicht. 37 Die dag
erkende heel het volk en heel Israël, dat het
niet van den koning was uitgegaan, om Abner,
den zoon van Ner, te vermoorden. 38 Bovendien
sprak de koning tot zijn gevolg: Begrijpt gij niet,
dat heden een vorst en edelman aan Israël is
ontvallen? 39 Nu ben ik nog te zwak, ofschoon
ik tot koning gezalfd ben; die lieden, de zonen
van Seroeja, zijn mij te sterk. Moge dus Jahweh
de boosdoeners naar hun boosheid vergelden.

4
1 Toen Isj-Bósjet, de zoon van Saul, vernam,

dat Abner in Hebron vermoord was, ontzonk
hem de moed, en sloeg heel Israël de schrik
om het hart. 2 Nu had Isj-Bósjet, de zoon van
Saul, een tweetal bendeleiders in zijn dienst: de
een heette Baäna, de andere Rekab. Het waren
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zonen van Rimmon uit Beërot, en Benjamieten.
Want ook Beërot wordt tot Benjamin gerekend,
3 daar de Beërotieten naar Gittáim gevlucht
zijn en daar tot op heden als vreemdelingen
verblijven. 4 Jonatan, de zoon van Saul, had een
zoon, die slecht ter been was. Want toen hij
vijf jaar oud was, en uit Jizreël de tijding kwam
aangaande Saul en Jonatan, had zijn verpleegster
hem opgenomen, om met hem te vluchten; maar
in haar opwinding om weg te komen, was hij
komen te vallen, en kreupel geworden. Hij
heette Mefibósjet. 5 Deze Rekab en Baäna, de
zonen van Rimmon uit Beërot, begaven zich
naar het paleis van Isj-Bósjet, en kwamen daar
aan op het heetst van de dag, terwijl deze zijn
middagslaap hield. 6 De portierster van het
paleis was bij het ziften der tarwe in slaap
gevallen, zodat Rekab en zijn broer Baäna langs
haar heen konden glippen. 7 Ze drongen het
paleis binnen, en staken hem dood, terwijl hij
in zijn slaapkamer op bed lag. Ze hieuwen hem
het hoofd af, namen dat mee en spoedden zich,
de Jordaanvlakte volgend, heel de nacht voort.
8 Zij brachten het hoofd van Isj-Bósjet bij David
in Hebron, en zeiden tot den koning: Hier is
het hoofd van Isj-Bósjet, den zoon van Saul,
uw vijand, die u naar het leven stond. Heden
heeft Jahweh mijn heer en koning op Saul en
zijn geslacht gewroken! 9 Maar David gaf Rekab
en zijn broer Baäna, de zonen van Rimmon uit
Beërot, ten antwoord: Zo waar Jahweh leeft,
die mij bevrijd heeft uit alle nood! 10 Den
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man, die mij kwam melden: “Saul is dood”,
en meende, een goede tijding te brengen, heb
ik te Sikelag gegrepen en gedood, ofschoon ik
hem bodeloon had moeten geven. 11 En nu een
paar booswichten een onschuldig mens op zijn
bed hebben vermoord, in zijn eigen huis, moet
ik dan zijn bloed niet van u opeisen en u van
de aardbodem verdelgen? 12 Hierop gaf David
de soldaten bevel, hen te doden. Ze deden het,
hakten hun de handen en voeten af, en hingen
ze op bij de vijver in Hebron. Maar het hoofd
van Isj-Bósjet droegen zij weg, en begroeven het
in het graf van Abner te Hebron.

5
1 Toen kwamen alle stammen van Israël tot

David in Hebron en zeiden: Zie, wij zijn uw
vlees en bloed! 2 Reeds vroeger, toen Saul nog
koning over ons was, waart gij het, die Israël
te velde deed trekken en terugbracht. En tot
u heeft Jahweh gezegd: “Gij zult mijn volk
Israël weiden; gij zult de leider van Israël zijn!”
3 Toen alle oudsten van Israël dus tot den koning
in Hebron gekomen waren, sloot koning David
met hen een verbond voor het aanschijn van
Jahweh, en werd David door hen tot koning
over Israël gezalfd. 4 David was dertig jaar,
toen hij koning werd, en veertig jaar lang heeft
hij geregeerd. 5 Zeven jaar en zes maanden
regeerde hij over Juda in Hebron, en drie en
dertig jaar over heel Israël en Juda in Jerusalem.
6 Nu trok de koning met zijn manschappen naar
Jerusalem op, tegen de Jeboesieten, de inheemse
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bevolking. Dezen riepen tot David: Hier komt ge
niet binnen; blinden en kreupelen zouden het u
kunnen beletten! Daarmee bedoelden ze: David
kan hier onmogelijk in. 7Maar David veroverde
de Sionsvesting, de zogenaamde Davidstad. 8 Bij
die gelegenheid sprak David: Wie het eerst de
Jeboesieten verslaat, en door de tunnel daar
binnendringt, wordt opperste bevelhebber, want
David haat die blinden en kreupelen! Vandaar
dat men zegt: Blinden en kreupelen komen niet
binnen! 9 Daarna vestigde David zich in de
vesting, die hij Davidstad noemde, en hij bouwde
de stad in heel haar omvang van het Millo af
tot het paleis. 10 David werd nu hoe langer hoe
machtiger, daar Jahweh, de God der heirscharen,
met hemwas. 11Daarom zond Chirom, de koning
van Tyrus, gezanten tot David; ook cederhout,
timmerlieden en steenhouwers, om voor David
een paleis te bouwen. 12 Zo begreep David, dat
Jahweh hem tot koning van Israël had bevestigd,
en dat Hij zijn koningschap verheven had ter-
wille van Israël, zijn volk. 13 Nadat David uit
Hebron gekomen was, nam hij ook in Jerusalem
nog bij- en hoofdvrouwen, en kreeg nog meer
zonen en dochters. 14 Hier volgen de namen
van hen, die hem te Jerusalem geboren werden:
Sjammóea, Sjobab, Natan en Salomon, 15 Jibchar,
Elisjóea, Néfeg en Jafia, 16 Elisjama, Eljada en
Elifélet. 17 Maar toen de Filistijnen vernamen,
dat men David tot koning van Israël had gezalfd,
trokken alle Filistijnen op, om zich van David
meester te maken. Bij het vernemen hiervan,
trok David zich terug in de vesting. 18 Toen
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de Filistijnen gekomen waren en zich over het
dal der Refaïeten verspreid hadden, 19 vroeg
David aan Jahweh: Moet ik oprukken tegen
de Filistijnen; zult Gij ze aan mij overleveren?
Jahweh antwoordde David: Trek op; want Ik
lever de Filistijnen aan u over. 20 Zo kwam
David bij Báal-Perasim; hij versloeg ze daar
en zeide: Zoals water door een dam breekt, is
Jahweh aan mijn spits door mijn vijanden heen
gebroken! Vandaar dat die plaats Báal-Perasim
heet. 21 De afgodsbeelden, die de Filistijnen
in de steek gelaten hadden, namen David en
zijn manschappen mee. 22 Toen de Filistijnen
andermaal waren opgerukt en zich over het dal
der Refaïeten hadden verspreid, 23 raadpleegde
David Jahweh opnieuw. Hij antwoordde: Val
niet aan, maar maak een omtrekkende beweging
naar hun achterhoede, en ga op hen af van de
kant der balsemstruiken. 24 Als gij in de toppen
der balsemstruiken het geruis van schreden
verneemt, maak u dan ijlings gereed; want dan
gaat Jahweh u vóór, om het leger der Filistijnen
te verslaan. 25 David deed juist zoals Jahweh het
hem bevolen had, en hij versloeg de Filistijnen
van Géba af, tot in de nabijheid van Gézer.

6
1 Daarna verzamelde David alle strijdbare

mannen in Israël, wel dertigduizend man.
2 David trok op, en ging met al het volk, dat
bij hem was, naar Baäla van Juda, om vandaar
Jahweh’s ark te halen, wier naam naar de Naam
van Jahweh der heirscharen, die op de cherubs
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troont, is genoemd. 3 Nadat men de ark van
God had uitgedragen uit het huis van Abinadab,
dat op de heuvel lag, vervoerde men haar op
een nieuwe wagen, die door Oezza en Achjo, de
zonen van Abinadab, werd begeleid. 4 Oezza
ging naast de ark van God, Achjo ging voor de ark
uit; 5 David en heel het volk van Israël dansten
geestdriftig voor Jahweh uit, onder gezang en
het spelen van citers, harpen, tamboerijnen,
bekkens en cymbalen. 6 Maar bij de dorsvloer
van Nakon gekomen, stak Oezza zijn hand uit
naar de ark van God en hield haar tegen,
omdat de runderen haar lieten kantelen. 7 Toen
ontbrandde de toorn van Jahweh tegen Oezza, en
God sloeg hem aldaar om die onachtzaamheid,
zodat hij daar dood bleef liggen naast de ark van
God. 8 David was diep bedroefd, omdat Jahweh
zo heftig tegen Oezza was losgebroken. En men
noemde die plek Péres-Oezza: zo heet ze nog.
9 David kreeg toen vrees voor Jahweh, en sprak:
Hoe zou de ark van Jahweh naar mij kunnen
komen? 10 En hij wilde de ark niet bij zich
opnemen in de Davidstad, maar gaf haar een
onderdak in het huis van Obed-Edom, den Gatiet.
11 Drie maanden bleef de ark van Jahweh in
het huis van Obed-Edom, den Gatiet, en Jahweh
zegende Obed-Edom met heel zijn gezin. 12 Toen
nu aan koning David bekend werd, dat Jahweh
het huis van Obed-Edom, en alles wat van hem
was, zegende terwille van de ark van God, trok
David op, en bracht op feestelijke wijze de ark
van God uit het huis van Obed-Edom naar de
Davidstad over. 13 Nadat de dragers van Jah-
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weh’s ark zes schreden gezet hadden, slachtte hij
een stier en een mestkalf. 14 Geestdriftig danste
David voor Jahweh uit, slechts met een linnen
borstkleed omhangen. 15 En onder gejuich en
hoorngeschal bracht David met heel het volk van
Israël de ark van Jahweh over. 16 Toen de ark
van Jahweh in de Davidstad aankwam, gluurde
Mikal, de dochter van Saul, door het venster.
Zij zag koning David springend en dansend voor
Jahweh uitgaan, en verachtte hem in haar hart.
17Men bracht de ark van Jahweh binnen, en zette
haar op haar plaats, midden in de tent, die David
voor haar had gespannen. Daarna droeg David
brand- en vredeoffers voor Jahweh op; 18 en toen
hij de brand- en vredeoffers had opgedragen,
zegende hij het volk in de Naam van Jahweh
der heirscharen. 19 Tenslotte hield hij voor
heel het volk, voor heel de menigte van Israël,
een uitdeling; en allen, mannen als vrouwen,
kregen een broodkoek, een stuk vlees en een
druivenkoek. Toen ging heel het volk naar
huis. 20 Toen David terugkeerde, om zijn gezin
te begroeten, ging Mikal, de dochter van Saul,
hem tegemoet en zeide: Wat heeft de koning
van Israël vandaag een eerbied afgedwongen,
door zich heden onder de ogen van zijn minste
slavinnen te ontbloten, zoals de eerste de beste
van het gepeupel doet! 21 Maar David zeide
tot Mikal: Het was voor Jáhweh, dat ik danste!
Zo waar Jahweh leeft, die mij uitverkoren heeft
boven uw vader en boven heel zijn familie, en
mij heeft aangesteld tot leider van Israël, het
volk van Jahweh: voor Jahweh zal ik blijven
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dansen, 22 en mij nog dieper vernederen; zal ik
verachtelijk zijn in uw ogen, maar in ere bij de
genoemde slavinnen. 23EnMikal, de dochter van
Saul, bleef kinderloos tot aan de dag van haar
dood.

7
1 Toen Jahweh den koning rust had verleend

van al zijn vijanden in het rond, en de koning
zijn paleis had betrokken, 2 sprak hij tot Natan
den profeet: Zie eens, zelf woon ik in een paleis
van cederhout, en de ark van God staat onder
tentdoek! 3 Natan zeide tot den koning: Breng
alles ten uitvoer, wat gij van plan zijt; want
Jahweh is met u. 4 Maar in diezelfde nacht
werd het woord van Jahweh tot Natan gericht:
5 Ga aan mijn dienaar David zeggen: Zo spreekt
Jahweh! Wilt ge Mij een huis bouwen, waarin Ik
kan wonen? 6 Ik heb toch nimmer in een huis
gewoond van de dag af, dat Ik de Israëlieten
uit Egypte voerde, tot de dag van heden, maar
Ik ben rondgetrokken in een tent en tabernakel.
7 En heb Ik ooit, zolang Ik met alle Israëlieten
rondtrok, tot een van de Rechters, die Ik tot
leiders aanstelde van Israël, mijn volk, gezegd:
Waarom bouwt ge Mij geen huis van cederhout?
8 Daarom moet ge mijn dienaar David zeggen:
Zo spreekt Jahweh der heirscharen! Ik heb u uit
de weide gehaald, achter de schapen vandaan,
om de leider te zijn van Israël, mijn volk, 9 en
Ik was met u op al uw tochten, en heb al uw
vijanden voor u verdelgd. Welnu, Ik zal u een
naam schenken zo groot, als slechts de grootsten
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der aarde bezitten; 10 Ik zal een plek vaststellen
voor Israël, mijn volk, waar het wortel kan
schieten, en waar het kan wonen, zonder ooit
meer te worden opgeschrikt of door booswichten
verdrukt, zoals in vroegere tijden 11 en sinds de
dag, dat Ik Rechters heb aangesteld over Israël,
mijn volk. En Ik zal zorgen, dat al uw vijanden
u met rust zullen laten. Ook kondigt Jahweh u
aan, dat Hij u een huis zal bouwen. 12 Wanneer
uw dagen ten einde zijn, en gij bij uw vaderen
te ruste zult gaan, dan zal Ik het kind, dat van
u is uitgegaan, tot uw nazaat verheffen en zijn
koningschap bestendig doen zijn. 13 Hij zal mijn
Naam een tempel bouwen, en Ik zal zijn kon-
ingstroon voor altijd bestendigen. 14 Ik zal voor
hem een vader zijn, en hij Mij een zoon. Mocht
hij verkeerd doen, dan zal Ik hem tuchtigen met
stokslagen en plagen, zoals mensen dat doen;
15 maar nooit zal Ik hem mijn gunst onthouden,
zoals Ik dat gedaan heb met Saul, dien Ik van
mijn aanschijn heb verwijderd. 16 Uw huis
en uw koningschap zullen tot in eeuwigheid
bestendig zijn voor mijn aanschijn; uw troon zal
vast staan voor eeuwig. 17 Toen Natan al deze
woorden en openbaringen trouw aan David had
overgebracht, 18 ging koning David heen, zette
zich voor Jahweh neer en sprak: Wie ben ik,
Heer Jahweh, en wat is mijn huis, dat Gij mij
tot hiertoe hebt gebracht! 19 Maar ook dit was
nog te gering in uw ogen, Jahweh, mijn Heer.
Ook voor de verre toekomst hebt Gij over het
huis van uw dienaar gesproken, Jahweh, mijn
Heer, en mij, een mens, de toekomstige glorie
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doen zien. 20Wat kan David dan nog meer tot U
zeggen, tot U, Heer Jahweh, die uw dienaar kent?
21Terwille van uw belofte en naar de neiging uws
harten hebt Gij gehandeld, en tevens uw dienaar
al die grootheid geopenbaard. 22 Daarom, Heer
Jahweh, zijt Gij zo groot! Er is niemand als
Gij, en geen God buiten U, juist als onze oren
altijd hebben gehoord. 23 En wie kan vergeleken
worden met Israël, uw volk? Het is het enige
volk ter wereld, dat God kwam vrijkopen, om
het tot zijn volk te verkiezen, om het beroemd
te maken, en om er die grote en opzienbarende
dingen voor te wrochten, door volken en goden
voor uw volk te verdrijven, dat Gij uit Egypte
hebt vrijgekocht. 24 Voor eeuwig hebt Gij Israël,
uw volk tot uw volk gemaakt, en zijt Gij, Jahweh,
hun God. 25 Welnu dan, Heer Jahweh, laat voor
eeuwig het woord in vervulling gaan, dat Gij over
uw dienaar en over zijn huis hebt gesproken, en
doe zoals Gij beloofd hebt. 26 Dan zal uw Naam
groot zijn in eeuwigheid, en zal men zeggen:
Jahweh der heirscharen is Israëls God, en het
huis van David, uw dienaar, is bestendig voor
uw aanschijn. 27 Jahweh der heirscharen, Israëls
God, zelf hebt Gij het uw dienaar geopenbaard:
Ik zal u een huis bouwen! Daarom heeft uw
dienaar het aangedurfd, dit smeekgebed tot U te
richten. 28Welnu dan Jahweh, mijn Heer, Gij zijt
God en uw woord is waarachtig, en Gij hebt deze
weldaad aan uw dienaar beloofd. 29 Begin dan
van nu af het huis van uw dienaar te zegenen,
opdat het altijd bestendig zij voor uw aanschijn.
Want Gij, Heer Jahweh, hebt gesproken, en met
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uw zegen zal het huis van uw dienaar gezegend
zijn tot in eeuwigheid!

8
1 Daarna versloeg David de Filistijnen. Hij

onderwierp ze, en ontnam hun Gat met onder-
horige steden. 2 Ook de Moabieten versloeg
hij. Hij legde ze plat op de grond, en nam
met een snoer hun aantal op; twee derde van
de snoerlengte was ten dode gedoemd, een
volle derde mocht blijven leven. Zo werden de
Moabieten aan David schatplichtig. 3 Vervolgens
versloeg David Hadadézer, den zoon van Rechob
en koning van Soba, juist toen deze op weg
was, zijn zegeteken aan de Rivier op te richten.
4 David nam zeventienhonderd van zijn ruiters
en tienduizend man van zijn voetvolk gevangen,
en van alle paarden, op honderd na, sneed hij
de pezen door. 5 En daar de Arameën van
Damascus Hadadézer, den koning van Soba, te
hulp waren gekomen, doodde David van de
Arameën twee en twintigduizend man. 6 Hij
stelde in Aram van Damascus stadhouders aan,
en het werd aan David schatplichtig. Zo werd
David op al zijn tochten door Jahweh geholpen.
7 De gouden schilden, die Hadadézers soldaten
droegen, maakte David buit en bracht ze naar
Jerusalem, 8 terwijl hij uit Bétach en Berotai,
twee steden van Hadadézer, een zeer grote ho-
eveelheid koper meenam. 9 Toen Tói, de koning
van Chamat, vernam, dat David de gehele leg-
ermacht van Hadadézer had verslagen, 10 zond
hij zijn zoon Joram naar koning David, om hem
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te groeten en geluk te wensen met zijn overwin-
ning op Hadadézer. Hadadézer was namelijk
een tegenstander van Tói. Joram bracht zilveren,
gouden en koperen voorwerpen mede, 11 en ook
deze wijdde koning David aan Jahweh, zoals hij
gedaan had met het zilver en goud van alle door
hem onderworpen volken, 12 (van Edom, Moab,
de Ammonieten, de Filistijnen en Amalekieten),
en met de buit, op Hadadézer behaald, den
zoon van Rechob en koning van Soba. 13 Verder
heeft David zich beroemd gemaakt, door, bij
zijn terugkeer van de overwinning op Aram,
in de Zoutvallei achttienduizend Edomieten te
verslaan. 14Hij stelde in heel Edom stadhouders
aan, zodat heel Edom aan David bleef. Zo werd
David op al zijn tochten door Jahweh geholpen.
15 David regeerde dus over geheel Israël, en
handelde met heel zijn volk naar wet en recht.
16 Joab, de zoon van Seroeja, stond over het leger;
Jehosjafat, de zoon van Achiloed, was kanselier;
17 Sadok, de zoon van Achitoeb, en Ebjatar, de
zoon van Achimélek, waren priesters; Seraja
was schrijver; 18 Benajáhoe, de zoon van Jeho-
jada, ging over de Kretenzen en Peletiërs; de
zonen van David waren priesters.

9
1 Eens vroeg David: Is er van de familie van

Saul nog iemand overgebleven, aan wien ik
barmhartigheid zou kunnen bewijzen, omwille
van Jonatan? 2 Nu behoorde aan de familie
van Saul een knecht, die Siba heette. Deze
werd bij David ontboden, en de koning zeide
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tot hem: Zijt gij Siba? Hij antwoordde: Uw
dienaar! 3 Toen zeide de koning: Is er nog
niet iemand van de familie van Saul, aan wien
ik Gods barmhartigheid zou kunnen bewijzen?
Siba sprak tot den koning: Ja, er is nog een
zoon van Jonatan; hij is aan beide benen lam.
4 Toen vroeg de koning: Waar woont hij? Siba
antwoordde den koning: In het huis van Makir,
den zoon van Ammiël, in Lo-Debar. 5 Daarop
liet David hem uit Lo-Debar, uit het huis van
Ammiël, ontbieden. 6 Toen Mefibósjet, de zoon
van Jonatan, den zoon van Saul, bij David kwam,
en hem met een diepe buiging had gehuldigd,
sprak David: Mefibósjet! Hij antwoordde: Uw
dienaar! 7 David zeide tot hem: Vrees niet, want
ik wil voor u barmhartig zijn omwille van uw
vader Jonatan. Ik zal u alle landerijen van uw
vader Saul teruggeven, en ge zult geregeld aan
mijn tafel eten. 8Hij boog zich neer en zeide: Wat
is uw dienaar, dat ge u bekommert om een doden
hond gelijk ik? 9 Daarop liet de koning Siba
komen, den knecht van Saul, en zeide tot hem:
Al wat aan Saul toebehoort, en aan zijn gehele
familie, geef ik aan den zoon van uw heer. 10Met
uw kinderen en dienaren moet gij voor hem het
land bewerken, en hem de opbrengst afdragen
voor het levensonderhoud van het gezin van uw
heer. Mefibósjet zelf, de zoon van uw heer,
zal geregeld aan mijn tafel eten. Nu had Siba
vijftien kinderen en twintig knechten. 11 Siba
sprak tot den koning: Alwat mijn heer en koning
zijn dienaar beveelt, zal uw dienaar ten uitvoer
brengen. Zo at Mefibósjet aan Davids tafel als
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een van s konings eigen kinderen. 12 Mefibósjet
had een zoon, die nog jong was, en Mika heette;
allen, die in het huis van Siba woonden, waren
slaven van Mefibósjet. 13 Zelf bleef Mefibósjet
dus te Jerusalem wonen, omdat hij geregeld aan
‘s konings tafel at. Hij was aan beide benen lam.

10
1 Toen enige tijd later de koning der Ammoni-

eten te overlijden kwam, en door zijn zoon
Chanoen werd opgevolgd, 2 dacht David: Laat
mij vriendschappelijke betrekkingen aanknopen
met Chanoen, den zoon van Nachasj, zoals
zijn vader dat met mij heeft gedaan. Daarom
liet David hem door enige afgevaardigden zijn
deelneming betuigen met zijn vader. Maar toen
de afgevaardigden van David in het land der
Ammonieten waren aangekomen, 3 zeiden de
hooggeplaatste Ammonieten tot Chanoen, hun
heer: Denkt gij, dat David uw vader wil eren,
omdat hij u zijn deelneming laat betuigen? Neen,
David stuurt u zijn mensen alleen maar, om
de stad te verspieden, haar geheimen uit te
vorsen, en haar later te kunnen verwoesten.
4 Daarop liet Chanoen de afgevaardigden van
David gevangen nemen, hun baarden voor de
helft wegscheren, hun kleding halverwege, tot
aan het zitvlak, afknippen, en stuurde ze zo weg.
5 Toen dat aan David bekend werd, zond hij
die zwaar beledigde mannen boden tegemoet,
en liet hun zeggen: Blijft in Jericho, totdat
uw baard weer is aangegroeid, en komt dan
terug. 6 Daar de Ammonieten wel begrepen,
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dat ze het bij David verbruid hadden, gingen
ze onderhandelen, en namen Aram van Bet-
Rechob en Aram van Soba met twintigduizend
man voetvolk in hun dienst, en de koningen van
Maäka en Tob met twaalfduizend man. 7 Toen
David dat vernam, zond hij Joab met heel zijn
leger en het keurkorps er op uit. 8 Ook de
Ammonieten rukten uit, en stelden zich op voor
de poort van hun stad, terwijl de Arameën van
Soba en Rechob met de manschappen van Tob
en Maäka een afzonderlijke groep vormden in
het open veld. 9 Daar Joab bemerkte, dat hem
zowel van voren als van achteren een aanval
dreigde, koos hij een deel van Israëls krijgers
uit, en stelde die op tegen de Arameën, 10 terwijl
hij de rest van de manschappen aan zijn broer
Abisjai toevertrouwde en tegen de Ammonieten
opstelde. 11 Hij zeide: Als de Arameën mij te
sterk worden, moet ge mij helpen; worden de
Ammonieten u te sterk, dan zal ik u te hulp
komen. 12 Wees flink, en laat ons dapper zijn
voor ons volk en onzen God, en Jahweh zal
doen wat Hem goeddunkt. 13 Daarop bond Joab
met zijn manschappen de strijd aan met de
Arameën, en dezen sloegen voor hem op de
vlucht. 14 En toen de Ammonieten bemerkten,
dat de Arameën gevlucht waren, sloegen ook zij
voor Abisjai op de vlucht en trokken zich terug
in de stad. Daarom staakte Joab de strijd tegen
de Ammonieten, en keerde naar Jerusalem terug.
15 Toen de Arameën zagen, dat ze door Israël
waren verslagen, trokken zij al hun krachten
tezamen, 16 en liet Hadadézer zelfs de Arameën
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van de overzijde der Rivier uitrukken. En met
Sjobek, den legeroverste van Hadadézer, aan
hun spits, trokken ze naar Chelam op. 17 Toen
David dit vernam, riep hij geheel Israël op,
trok over de Jordaan en bereikte Chelam. De
Arameën stelden zich op tegen David en streden
met hem, 18 maar moesten voor Israël wijken.
En David doodde zevenhonderd paarden van
de Arameën en veertigduizend hunner ruiters;
ook Sjobek, hun legeroverste, werd op de plek
doodgeslagen. 19 Nu begrepen alle koningen,
die van Hadadézer afhankelijk waren, dat ze
het tegen Israël moesten afleggen; ze sloten
dus vrede met Israël en onderwierpen zich.
Voortaan wachtte Aram zich wel, om nog eens
de Ammonieten te helpen.

11
1 Bij de jaarwisseling, de tijd waarop de konin-

gen gewoonlijk te velde trekken, zond David Joab
met zijn eigen soldaten en geheel Israël er op
uit; ze teisterden de Ammonieten en sloegen
het beleg om Rabba. David zelf was echter in
Jerusalem achtergebleven. 2 Nu gebeurde het
eens tegen de avond, dat David, van zijn rustbed
opgestaan en rondwandelend op het dak van het
koninklijk paleis, van het dak af een vrouw zag,
die een bad nam; het was een zeer mooie vrouw.
3 David liet onderzoeken, wie de vrouw was.
Men zeide hem: Het is Bat-Sjéba, de dochter
van Eliam, de vrouw van Oerija, den Chittiet.
4 Toen liet David haar halen. Ze kwam bij hem
en hij had gemeenschap met haar, juist nadat
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ze zich gezuiverd had van haar stonden; daarna
keerde ze naar haar woning terug. 5 Maar de
vrouw was zwanger geworden, en liet David
weten, dat ze zwanger geworden was. 6 Daarom
gaf David aan Joab het bevel: Stuur Oerija, den
Chittiet, naar mij toe. En Joab stuurde Oeri-ja
naar David. 7 Toen Oerija bij hem gekomen was,
vroeg David, hoe het ging met Joab en het volk
en of de strijd voorspoedig verliep. 8 Daarna
zeide hij tot Oerija: Ga maar naar huis, en
was uw voeten. Zelfs werd Oeri-ja, toen hij het
koninklijk paleis had verlaten, een ereschotel
van den koning achterna gebracht. 9Maar Oerija
ging slapen aan de ingang van het koninklijk
paleis, bij al de andere dienaren van zijn heer,
en hij ging niet naar huis. 10 Toen men David
vertelde, dat Oeri-ja niet naar huis was gegaan,
zeide David tot hem: Ge komt toch van een reis
terug; waarom zijt ge dan niet naar huis gegaan?
11 Oerija gaf David ten antwoord: De ark en
Israël met Juda zijn in hutten ondergebracht;
mijn meester Joab en de eigen soldaten van
mijn heer hebben hun kamp in de open lucht;
en zou ik dan thuis gaan eten en drinken, en
met mijn vrouw gaan slapen? Zowaar Jahweh
leeft en bij uw leven, dat doe ik niet! 12 Nu
zeide David tot Oerija: Blijf vandaag nog hier,
dan zal ik u morgen laten vertrekken. Zo bleef
Oerija die dag in Jerusalem. 13 De volgende
dag nodigde David hem uit, om bij hem te eten
en te drinken; maar ofschoon de koning hem
dronkenmaakte, ging hij ‘s avonds slapen op zijn
plekje bij de andere dienaren des konings, en
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hij ging niet naar huis. 14 De volgende morgen
schreef David aan Joab een brief, die hij door
Oerija liet overbrengen. 15 Hij schreef in die
brief: Geeft Oerija een vooruitgeschoven post,
waar de strijd het gevaarlijkst is, en trekt u
dan van hem terug, opdat hij getroffen wordt
en sneuvelt. 16 Joab plaatste dus bij het beleg
van de stad Oerija op een punt, waarvan hij
wist, dat er geduchte krijgers stonden; 17 en toen
de burgers van de stad een uitval deden, en
slaags raakten met Joab, vielen er enigen van het
krijgsvolk en Davids eigen soldaten; ook Oerija
sneuvelde, de Chittiet. 18 Daar Joab aan David
verslag moest uitbrengen over het verloop van
het gevecht, 19 gaf hij aan den boodschapper
deze opdracht mee: Als ge het verloop van het
gevecht hebt verteld, 20 en de koning soms kwaad
wordt, Waarom hebt gij ook zo dicht bij de stad
gevochten? Gij weet toch wel, dat ze boven
van de muur met stenen gooien? 21 Wie heeft
Abimélek getroffen, den zoon van Jeroebbósjet?
Een vrouw nietwaar, die van de muur af een
molensteen op hem neerwierp, waardoor hij de
dood vond in Tébes. Waarom zijt gij dan zo
dicht bij de muur gekomen? dan moet ge zeggen:
Ook uw dienaar Oerija, de Chittiet, is gesneuveld.
22De boodschapper ging dus op weg, en bij David
gekomen, bracht hij hem het bericht over, dat
Joab hem hadmeegegeven, en het gehele verloop
van de strijd. David werd kwaad en sprak tot den
boodschapper: 23De boodschapper gaf David ten
antwoord: De mannen waren ons te sterk; ze
deden een uitval tegen ons in het open veld.
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En toen wij ze terugsloegen tot vlak voor de
poort, 24 schoten de schutters van de muur af
op uw eigen soldaten, zodat er enigen van ‘s
konings eigen soldaten zijn gesneuveld; ook uw
dienaar Oerija, de Chittiet, is gesneuveld. 25 Toen
zeide David tot den boodschapper: Zeg maar
tegen Joab, dat hij zich dat voorval niet te hard
aantrekt. Want het zwaard woedt nu hier, dan
daar. Doe nog een krachtiger aanval op de stad,
en maak haar met de grond gelijk. Zo moet ge
hem moed inspreken. 26 Toen de vrouw van
Oerija vernam, dat Oerija, haar man, gestorven
was, droeg ze rouw over haar heer. 27 En toen
de rouwtijd voorbij was, liet David haar in zijn
paleis opnemen. Zij werd zijn vrouw en schonk
hem een zoon. Maar wat David gedaan had, was
kwaad in de ogen van Jahweh.

12
1 Daarom zond Jahweh den profeet Natan tot

David. Hij kwam bij hem en sprak tot hem: Er
woonden eens twee mannen in dezelfde stad;
de een was rijk, de andere arm. 2 De rijke had
schapen en runderen in overvloed, 3 de arme
bezat niets anders dan één enkel lammetje, dat
hij gekocht en in leven had weten te houden.
Het was met hem en met z’n kinderen samen
opgegroeid; het at van zijn bord, het dronk uit
zijn nap, het sliep in zijn schoot; het was voor
hem zoveel als een eigen dochter geworden.
4 Toen kwam er bezoek voor den rijken man, en
omdat hij het niet over zijn hart kon verkrijgen,
een van zijn eigen schapen of runderen toe te
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bereiden voor den vreemdeling die hem bezocht,
nam hij het ooilam van den arme weg en maakte
dit klaar voor zijn bezoek. 5 Hevig veront-
waardigd over dien man sprak David tot Natan:
Zowaar Jahweh leeft; de man, die dat heeft
gewaagd, is des doods schuldig! 6 Hij moet het
lam zevenvoudig vergoeden, omdat hij dat stuk
heeft durven bestaan, en zo harteloos is geweest.
7Maar nu sprak Natan tot David: Gij zelf zijt die
man! Zo spreekt Jahweh, Israëls God! Ik heb u
gezalfd tot koning van Israël, Ik heb u bevrijd
uit de hand van Saul, 8 Ik heb u het huis van
uw heer gegeven en de vrouwen van uw heer in
de schoot gelegd, Ik heb u het huis van Israël en
Juda gegeven, en als dat te weinig is, dan wil Ik er
nog wel evenveel bijdoen. 9Waarom hebt ge dan
het woord van Jahweh geminacht, en gedaan
wat Hem mishaagt? Oerija, den Chittiet, hebt ge
vermoord en zijn vrouw u tot vrouw genomen
en hemzelf door het zwaard van de Ammonieten
te laten vermoorden. 10 Welnu dan, het zwaard
zal nimmermeer uit uw huis wijken, omdat ge
Mij hebt geminacht, door de vrouw van Oerija,
den Chittiet, tot vrouw te nemen, 11 Zo spreekt
Jahweh: Ja, uit uw eigen huis zal Ik de rampen
tegen u oproepen! Voor uw eigen ogen zal Ik uw
vrouwen weghalen en aan een ander geven, die
in het volle daglicht met uw vrouwen zal slapen.
12 Gij hebt in het geheim gehandeld, maar Ik zal
mijn bedreiging uitvoeren ten aanschouwen van
heel Israël, in het volle licht! 13 Toen zeide David
tot Natan: Ik heb tegen Jahweh gezondigd! En
Natan sprak tot David: Jahweh vergeeft u uw
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zonde; gij zult dus niet sterven. 14 Maar omdat
gij door deze daad Jahweh geminacht hebt, moet
het kind, dat u geboren is, sterven. 15 Toen Natan
naar huis was gegaan, sloeg Jahweh het kind,
dat de vrouw van Oerija aan David geschonken
had, met een zware ziekte. 16 David smeekte tot
God voor het kind; hij vastte streng en bracht de
nachten door op de grond. 17 En als zijn oudste
dienaren bij hem kwamen, om hem tot opstaan
te bewegen, weigerde hij; ook wilde hij niet met
hen eten. 18 Toen het kind dan ook de zevende
dag stierf, zagen de dienaren van David er tegen
op, om hem mede te delen, dat het kind was
gestorven. Want ze dachten: Toen het kind nog
in leven was, wilde hij al niet naar ons luisteren,
als we hem iets zeiden; wat gaat er gebeuren
als we hem zeggen, dat het kind dood is? Hij
begaat nog een ongeluk! 19Maar toen David zijn
dienaren geheimzinnig zag fluisteren, begreep
hij, dat het kind dood was. En daarom vroeg
hij zijn dienaren: Is het kind gestorven? En zij
antwoordden: Ja. 20 Nu stond David op van de
grond, nam een bad, zalfde zich, verwisselde van
kleren en trad het huis van Jahweh binnen, om
te bidden. Thuis gekomen liet hij zich een maal
gereed maken, en at. 21 Zijn dienaren zeiden tot
hem: Wat moet dat toch betekenen, wat gij doet?
Zolang het kind in leven was, hebt gij gevast en
geweend: zodra het gestorven is, staat gij op en
gij eet. 22 Hij antwoordde: Toen het kind nog
in leven was, heb ik gevast en geweend; want
ik dacht: misschien zal Jahweh mij genadig zijn,
en blijft het kind leven. 23 Maar waarom zou ik
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vasten, nu het gestorven is? Kan ik het soms nog
terughalen? Ik zal wel tot hèm gaan, maar hij
komt niet bij mij terug. 24 Daarna troostte David
zijn vrouw Bat-Sjéba; hij ging naar haar toe, en
had gemeenschap met haar. Zij schonk hem een
zoon, dien hij Salomon noemde. En daar Jahweh
het kind liefhad, 25 liet Hij het door den profeet
Natan op bevel van Jahweh Jedidja noemen.
26 Intussen had Joab de strijd tegen Rabba der
Ammonieten voortgezet. Toen hij de stadswijk
aan het water had ingenomen, 27 liet hij aan
David boodschappen: Ik heb Rabba bestormd en
de wijk aan het wate reeds ingenomen. 28 Wil
dus de rest van het leger bijeenroepen, het beleg
om de stad slaan en haar innemen; anders moet
ik de stad veroveren en wordt zij naar mij
genoemd. 29 Daarom riep David heel het leger
bijeen; hij ging naar Rabba, bestormde de stad
en nam haar in. 30De kroon van Milkom, die een
talent aan goud woog, en waarin een kostbare
steen zat, nam hij Milkom van het hoofd, en
droeg hem voortaan zelf; bovendien sleepte hij
een ontzaglijke buit uit de stad. 31 Ook haar
burgers voerde hij weg; hij gebruikte ze aan de
zaag, de ijzeren houwelen en de ijzeren bijlen,
en liet ze tichelstenen maken. Zo deed hij met
alle steden van de Ammonieten. Daarna keerde
David met heel zijn leger naar Jerusalem terug.

13
1 Enige tijd later gebeurde het volgende. Ab-

salom, een zoon van David, had een zuster, een
knap meisje, dat Tamar heette en op wie Amnon,
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een andere zoon van David, verliefd werd. 2 Tot
ziekwordens toe tobde Amnon zich af over zijn
zuster Tamar; want daar zij ongehuwd was, zag
Amnon geen kans, haar ook maar iets te doen.
3Nu had Amnon een vriend, die Jonadab heette,
een zoon van Sjima, den broer van David; deze
Jonadab was een geslepen mens. 4 Hij vroeg
hem: Prins, waarom ziet gij er met de dag
ellendiger uit? Wilt ge het me niet vertellen?
Amnon bekende hem: Ik ben verliefd op Tamar,
de zuster van mijn broer Absalom. 5 Jonadab gaf
hem de raad: Dan moet ge op bed blijven en u
ziek houden; en als uw vader u komt bezoeken,
zeg dan tegen hem: Kon mijn zuster Tamar
maar komen, en mij iets te eten geven! Als
ze het eten voor mijn ogen klaar wilde maken,
zodat ik het zien kon, zou ik het van haar wel
opeten. 6 Amnon bleef dus te bed, en hield zich
ziek. En toen de koning hem kwam bezoeken,
zeide Amnon tot hem: Kon mijn zuster Tamar
maar komen, en voor mijn ogen een paar koeken
bakken; dan zou ik ze wel opeten. 7 Daarom
zond David iemand naar huis, om aan Tamar
te zeggen: Ga eens naar de woning van uw
broer Amnon, om hem wat eten klaar te maken.
8 Tamar ging dus naar de woning van haar
broer Amnon, waar deze te bed lag. Zij nam
deeg, kneedde het, maakte er voor zijn ogen
koeken van, en bakte ze; 9 vervolgens nam zij
de plaat en goot de koeken voor hem uit de
vorm. Maar Amnon wilde niet eten en zeide:
Stuurt iedereen weg. Toen allen van hem waren
heengegaan, 10 zeide Amnon tot Tamar: Breng
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het eten nu maar hier in de kamer, dan eet ik
het wel van u op. En Tamar nam de koeken,
die ze had klaargemaakt, en bracht ze bij haar
broer Amnon in de kamer. 11 Maar toen ze
hem het eten aanreikte, greep hij haar vast en
zeide tot haar: Zuster, kom bij me liggen. 12 Zij
antwoordde hem: Neen broer, onteer me niet;
zo iets doet men in Israël niet. Doe toch niet zo
iets schandelijks! 13 Ik zou niet weten, waar ik
met mijn schande heen moest, en gij zoudt in
Israël als de eerste de beste dwaas bekend staan.
Spreek liever eens met den koning; hij zal me
aan u niet weigeren. 14Maar hij wilde niet naar
haar luisteren; hij overmande en verkrachtte
haar, en had gemeenschap met haar. 15 Maar
nu kreeg Amnon plotseling een geweldige afkeer
van haar; ja, de afkeer, die hij van haar kreeg,
was nog sterker dan de liefde, waarmede hij haar
had bemind. Daarom zeide hij haar: Vooruit;
maak, dat ge weg komt.

16 Zij sprak tot hem: Maar broer dan toch; mij
weg te jagen zou nog groter kwaad zijn dan het
andere, dat ge mij hebt aangedaan. Maar hij
wilde niet naar haar luisteren. 17 Hij riep zijn
oppasser en beval: Zet dat schepsel op straat, en
doe de deur achter haar dicht. 18 En ofschoon
ze het kleurig gewaad aan had, waarmede
van oudsher de ongehuwde prinsessen waren
gekleed, zette zijn oppasser haar het huis uit
en deed de deur achter haar dicht. 19 Toen
strooide Tamar stof op haar hoofd, scheurde
het kleurig gewaad, dat ze aan had, vaneen,
sloeg de hand op haar hoofd, en ging schreiend
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heen. 20 Haar broer Absalom zeide tot haar:
Is uw broer Amnon u te na gekomen? Zwijg
er maar over, zuster; het blijft uw broer. Trek
u die geschiedenis maar niet te veel aan! Zo
bleef Tamar als een verstoten vrouw in het huis
van haar broer Absalom. 21 Toen koning David
heel die geschiedenis vernam, werd hij wel erg
kwaad, maar wilde toch zijn zoon Amnon niets
doen, omdat hij zijn eerstgeborene was, en hij
veel van hem hield. 22Maar Absalom sprak geen
woord meer tegen Amnon, goed noch kwaad; hij
haatte Amnon, omdat hij zijn zuster onteerd had.
23 Twee jaar later, toen bij Absalom de schapen
werden geschoren in Báal-Chasor nabij Efraïm,
nodigde hij alle prinsen daarbij uit. 24Hij kwam
dus bij den koning en zeide: Gij weet, dat bij uw
dienaar de schapen worden geschoren; moge nu
de koning en zijn hof met uw dienaar meegaan.
25Maar de koning zeide tot Absalom: Neen, mijn
jongen; laat ons maar niet allen meegaan, om
u geen overlast te bezorgen. En hoe hij ook
bij hem aandrong, hij wilde niet mee. Toen hij
Absalom dan goede reis had gewenst. 26 zeide
deze: Laat dan tenminste mijn broer Amnon
met ons meegaan. De koning antwoordde:
Waarom zou hij met u meegaan? 27 Toch liet hij,
toen Absalom bij hem aandrong, Amnon en alle
prinsen met hem vertrekken. 28 Absalom richtte
nu een vorstelijke maaltijd aan, maar hij gaf zijn
dienaren het bevel: Let op; als Amnon vrolijk
wordt van de wijn, en ik zeg u: “Slaat Amnon
neer”, dan moet gij hem doodslaan. Weest maar
niet bang; ik ben het immers, die u het bevel
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geef. Houdt u dus goed en weest flink. 29 Toen
nu Absaloms dienaren met Amnon deden, zoals
Absalom bevolen had, sprongen alle prinsen
overeind, bestegen hun muildieren en sloegen
op de vlucht. 30 Terwijl ze nog onderweg waren,
drong het gerucht tot David door: Absalom heeft
alle prinsen vermoord; niet één is er in leven
gebleven! 31 De koning sprong op, scheurde
zijn klederen en legde zich neer op de grond;
ook al de dienaren, die om hem heen stonden,
scheurden hun klederen. 32 Maar Jonadab, de
zoon van Sjima, Davids broer, nam het woord en
zeide: Laat mijn heer en koning niet zeggen, dat
ze alle prinsen hebben vermoord; want alleen
Amnon is dood. Dat was op het gezicht van
Absalom te lezen, sinds de dag, dat zijn zuster
Tamar onteerd werd. 33 Mijn heer en koning
moet zich niet ongerust maken en denken, dat
alle prinsen zijn vermoord; alleen Amnon is
dood, 34 en Absalom zal wel gevlucht zijn. Een
knecht, die op de uitkijk stond, sloeg zijn ogen op,
en daar zag hij een massa volk op de weg naar
Choronáim de berg afkomen. Hij kwam het den
koning berichten en zeide: Ik heb mannen op de
weg naar Choronáim gezien. 35 Toen zeide Jon-
adab tot den koning: Dat zullen de prinsen zijn;
het komt precies uit, zoals uw dienaar gezegd
heeft. 36Nauwelijks had hij uitgesproken, of daar
kwamen de prinsen, die luid begonnen te wenen.
Ook de koning en heel zijn hof begonnen hardop
te schreien. 37 Absalom had intussen de vlucht
genomen en zich begeven naar Talmai, den zoon
van Ammichoer en koning van Gesjoer; al die
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tijd treurde de koning over zijn zoon. 38 Maar
toen Absalom drie jaar in Gesjoer vertoefd had,
waarheen hij de vlucht had genomen, 39 was de
koning niet langer op Absalom vergramd, daar
hij zich met de dood van Amnon had verzoend.

14
1 Toen dan ook Joab, de zoon van Seroeja,

bemerkte, dat het hart van den koning naar
Absalom trok, 2 liet hij uit Tekóa een vrouw
komen, die als zeer schrander bekend stond. Hij
zeide tot haar: Ge moet u voordoen, alsof ge in
de rouw zijt. Trek rouwkleren aan, en gebruik
geen zalfolie, zodat ge eruit ziet als een vrouw,
die al jarenlang een dode betreurt. 3 Vervoeg u
dan bij den koning, en spreek tot hem als volgt.
En Joab legde haar de woorden in de mond.
4 Bij den koning toegelaten, wierp de vrouw uit
Tekóa zich vol eerbied op de grond en sprak:
Help mij, o koning! 5 De koning vroeg haar
wat er aan scheelde. Zij hernam: Ach, ik ben
een weduwvrouw. Toen mijn man stierf, 6 had
uw dienstmaagd twee zonen; op het veld kregen
ze samen twist, en omdat er niemand was, die
tussenbeide kon komen, sloeg de een den ander
dood. 7 En nu eist de hele familie van uw
dienstmaagd: Lever den broedermoordenaar
uit! We willen zijn leven voor dat van zijn
broer, dien hij vermoord heeft, en willen ook den
erfgenaam uit de weg ruimen! Zo willen ze de
vonk uitdoven, die mij nog rest, en gunnen mijn
man naam noch nakroost op aarde. 8 De koning
zei tot de vrouw: Ga maar naar huis; ik zal



2 Samuel 14:9 xxxvii 2 Samuel 14:16

uitspraak doen in uw zaak. 9Maar de vrouw uit
Tekóa zeide tot den koning: Ja maar, mijn heer
en koning, de bloedschuld komt op mij neer en
op mijn familie; de koning en zijn troon hebben
er geen hinder van. 10 De koning antwoordde:
Als iemand iets van u wil, moet ge hem maar
naar mij toe sturen; dan zal hij het niet meer
wagen, u lastig te vallen. 11 Toen zeide de vrouw:
Laat de koning bij Jahweh, uw God, verzekeren,
dat de bloedwreker geen kwaad zal stichten, en
dat mijn zoon niet uit de weg wordt geruimd!
En hij beloofde: Zowaar Jahweh leeft; geen haar
van uw zoon zal gekrenkt worden. 12 Nu sprak
de vrouw: Mag uw dienstmaagd mijn heer en
koning nog iets zeggen? Hij antwoordde: Spreek.
13 En de vrouw hernam: Waarom zijt gij dan iets
dergelijks van plan met het volk van God? Nu de
koning deze beslissing heeft genomen, verklaart
hij als het ware zichzelf schuldig, wanneer hij
niet laat terugkeren dien hij verstoten heeft.
14 Want wij sterven toch; en evenmin als water,
dat op de grond gemorst is, nog teruggehaald
kan worden, zo geeft God geen leven terug.
Laat de koning dus maatregelen nemen, om den
verstotene niet langer van zich te verwijderen.
15 De reden, waarom ik den koning dit alles ben
komen vertellen, is, dat de mensen mij bang
maakten. Toen dacht uw dienstmaagd: Laat ik
eensmet den koning gaan praten; misschien doet
de koning wel wat zijn dienstmaagd vraagt. 16De
koning zal wel luisteren en zijn dienstmaagd
redden uit de greep van den man, die mij zowel
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als mijn zoon wil uitstoten uit het erfdeel van
God. 17 Daarom dacht uw dienstmaagd: Het
woord van mijn heer en koning zal wel een
geruststelling zijn; want mijn heer en koning
is als een engel van God, die geduldig naar
alles wil luisteren. Moge Jahweh, uw God, met
u zijn! 18 De koning hernam en sprak tot de
vrouw: Verzwijg nu eens niet, wat ik u thans
ga vragen. De vrouw antwoordde: Mijn heer
en koning spreke. 19 De koning vroeg: Heeft
Joab hier soms de hand in gehad? De vrouw
antwoordde: Zo waar gij leeft, mijn heer en
koning, rechts noch links is er een uitweg, als
mijn heer en koning iets vraagt! Ja, uw dienaar
Joab was het, die mij de opdracht gaf; hij was
het ook, die al deze woorden in de mond van uw
dienares heeft gelegd. 20 Uw dienaar Joab heeft
dat gedaan, om de zaak een ander voorkomen
te geven; maar mijn heer is zo wijs als een
engel van God, die alles weet, wat er op aarde
gebeurt. 21 Toen sprak de koning tot Joab: Goed
dan! Ik doe wat ge me voorstelt; ge kunt den
jongen Absalom terughalen. 22 Joab wierp zich
vol eerbied op de grond, wenste den koning
geluk en zeide: Nu weet uw dienaar, mijn heer
en koning, dat ik bij u in de gunst sta, omdat
de koning gedaan heeft, wat uw dienaar hem
vroeg. 23 En Joab vertrok, ging naar Gesjoer en
bracht Absalom naar Jerusalem terug. 24 Maar
de koning beval: Hij mag zich naar zijn woning
begeven, maar mij niet onder de ogen komen!
Absalom begaf zich dus naar zijn woning, en
kwam den koning niet onder de ogen. 25 Nu
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was er in heel Israël niemand, die zozeer om
zijn schoonheid geprezen werd als Absalom;
van top tot teen viel er niets op hem aan te
merken. 26 Eens per jaar liet hij zijn hoofdhaar
knippen; want dan was het zo’n vracht, dat hij
het wel moest laten korten. Als hij dan zijn
hoofdhaar liet knippen, woog het tweehonderd
sikkel, naar koninklijk gewicht. 27 Absalom had
drie zonen gekregen; bovendien een dochter, die
Tamar heette en een zeer mooie vrouw was.
28Toen Absalom twee jaar in Jerusalem gewoond
had, zonder den koning onder de ogen te zijn
gekomen, 29 ontbood hij Joab met de bedoeling,
hem tot den koning te zenden. Maar deze wilde
niet bij hem komen. Hij ontbood hem nog eens,
maar hij weigerde weer. 30 Daarom zeide hij tot
zijn dienaren: Naast het land van mij ligt een
stuk land van Joab, waarop hij gerst heeft staan;
gaat dat in brand steken. Toen de dienaren van
Absalom het stuk land in brand hadden gestoken,
31 begaf Joab zich eindelijk naar de woning van
Absalom en zeide tot hem: Waarom hebben
uw dienaren mijn akker in brand gestoken?
32 Absalom gaf Joab ten antwoord: Wel, ik heb
u laten verzoeken, eens bij me te komen. Ik
wilde u aan den koning laten vragen: Waarom
ben ik eigenlijk uit Gesjoer gekomen? Het zou
beter voor me zijn, als ik daar was gebleven. Nu
wil ik ofwel door den koning ontvangen worden,
óf hij moet memaar doden, als ik nog schuld heb.
33 Joab ging dus naar den koning, en toen hij hem
alles verteld had, liet hij Absalom roepen. Deze
begaf zich naar den koning, en boog zich voor
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den koning ter aarde neer. En de koning kuste
Absalom.

15
1 Toen dit alles geregeld was, schafte Absalom

zich paard en wagen aan, en vijftig man, die
voor hem uit moesten lopen. 2 En iedere morgen
stond Absalom vroeg aan de kant van de weg
naar de poort en sprak iedereen aan, die een
klacht had en naar den koning om recht ging.
Hij vroeg hen, uit welke plaats ze kwamen, en
als ze antwoordden: “Uit die en die stam van
Israël komt uw dienaar”, 3 dan zeide Absalom
tot hen: Ja, uw zaak ziet er goed en billijk
uit; maar de koning heeft niemand, die naar
u luistert. 4 Absalom vervolgde: Was er maar
iemand, die mij tot rechter in het land aanstelde,
zodat iedereen, die een klacht of rechtszaak
had, tot mij kon komen; ik zou hem wel recht
verschaffen! 5 En kwam iemand naderbij, om
zich voor hem neer te buigen, dan stak hij de
hand uit, trok hem naar zich toe, en kuste hem.
6 Door zo te doen met alle Israëlieten, die om
recht kwamen, palmde Absalom heel Israël in.
7 Toen er zo vier jaar waren verlopen, zeide
Absalom eens tot den koning: Ik zou wel graag
in Hebron een gelofte gaan inlossen, die ik aan
Jahweh gedaan heb. 8 Want toen uw dienaar
te Gesjoer in Aram verbleef, heb ik de gelofte
gedaan, dat ik Jahweh in Hebron zou eren, als
Hij mij veilig naar Jerusalem liet terugkeren. 9De
koning zeide tot hem: Ga in vrede. Hij vertrok
dus en begaf zich naar Hebron, 10 nadat hij door
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ijlboden aan alle stammen in Israël had laten
zeggen: Wanneer ge bazuingeschal hoort, moet
ge uitroepen: “Absalom is koning geworden in
Hebron!” 11 Met Absalom gingen tweehonderd
man uit Jerusalem mee; het waren genodigden,
die te goeder trouw meekwamen, zonder ergens
van af te weten. 12 Bovendien liet Absalom den
Giloniet Achitófel, een raadsheer van David, uit
zijn woonplaats Gilo bij het opdragen der offers
ontbieden. Zo won de samenzwering aan kracht,
en sloten steeds meer mensen zich bij Absalom
aan. 13 Toen dan ook een boodschapper aan
David kwam berichten, dat heel Israël partij had
gekozen voor Absalom, 14 gaf David aan heel
zijn hof, dat bij hem in Jerusalem was gebleven,
het bevel: Vooruit, op de vlucht; er blijft ons
geen ander middel over, om aan Absalom te
ontkomen. Haast u, om te vertrekken; anders
haast hij zich, haalt ons in, laat het onheil op
ons los, en sabelt de hele stad neer. 15 En
het hof van David zei tot den koning: Zoals
onze heer en koning verkiest; wij staan tot uw
dienst. 16 Zo vertrok de koning, gevolgd door
heel zijn huis; alleen tien bijvrouwen liet hij
in Jerusalem achter, om het paleis te bewaken.
17 Maar bij hun vertrek maakten de koning en
al het volk, dat hem volgde, halt bij het laatste
huis. 18 Daar trok hem heel het leger voorbij,
met al de Kretenzen en Peletiërs. Ook Ittai
met alle Gatieten, wel zes honderd man, die
den koning waren gevolgd uit Gat, trokken hem
voorbij. 19 Maar de koning zeide tot Ittai, den
Gatiet: Waarom gaat ook gij met ons mee? Keer
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liever terug en blijft bij den nieuwen koning;
want ge zijt een buitenlander, en bovendien uit
uw woonplaats verbannen. 20 Pas zijt ge hier
gekomen, en nu zou ik u al met ons mee laten
dwalen, terwijl ik zelf niet eens weet, waar ik
heen ga? Neen, keer terug, neem uw broeders
met u mee, en Jahweh betone u zijn genade
en trouw! 21 Maar Ittai gaf den koning ten
antwoord: Zowaar Jahweh leeft, en zowaar mijn
heer en koning leeft; op de plaats waar mijn heer
en koning is, in dood of leven, daar zal ook uw
dienaar zijn. 22 Toen zeide David tot Ittai: Trek
dan voorbij. En Ittai, de Gatiet, trok voorbij met
al zijn manschappen en al de kinderen, die bij
hem waren. 23De hele bevolking begon luidkeels
te wenen, toen heel het leger voorbijtrok. Terwijl
dus de koning bij de beek Kedron stond en al
het volk langs hem heen trok in de richting van
de woestijn, 24 kwam daar ook Sadok met alle
levieten, die de verbondsark van God droegen.
Ze zetten de ark van God neer, en Ebjatar droeg
offers op, totdat al het volk uit de stad was
getrokken. 25 Maar de koning sprak tot Sadok:
Breng de ark van God naar de stad terug. Als
ik genade vind in Jahweh’s ogen, zal Hij mij
terug laten keren, en mij de ark laten zien en
de plaats waar zij staat; 26 maar als Hij zegt,
dat Hij niets van mij wil weten, welnu, dan
moet Hij maar met mij doen, zoals het Hem
goeddunkt. 27 En de koning vervolgde tot Sadok,
den priester, en Ebjatar: Keert rustig naar de
stad terug, en neemt uw beide kinderen mee,
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Achimáas, uw zoon, en Jehonatan, den zoon van
Ebjatar. 28 Ik blijf wachten bij de overgangen
naar de woestijn, totdat een boodschap van u
mij van de stand van zaken op de hoogte stelt.
29Daarom brachten Sadok en Ebjatar de ark van
God naar Jerusalem terug, en bleven daar. 30 Nu
besteeg David al wenend de Olijfberg, het gezicht
bedekt, en barrevoets; ook heel zijn gevolg had
het gezicht bedekt en trok wenend mee. 31Maar
toen men David meldde, dat ook Achitófel zich
onder de samenzweerders bij Absalom bevond,
zuchtte hij: Moge Jahweh de raad van Achitófel
verijdelen! 32 En zie, nauwelijks was David op de
top gekomen, waarmen zich neerbuigt voor God,
of daar trad Choesjai, de Arkiet, hem tegemoet
met gescheurde klederen en stof op het hoofd.
33 David sprak tot hem: Als ge met mij mee
trekt, zijt ge mij slechts tot last; 34 maar als ge
naar de stad terugkeert en tot Absalom zegt:
“Koning, ik wil uw dienaar zijn; vroeger was ik
de dienaar van uw vader, nu wil ik uw dienaar
zijn, dan zult ge de raad van Achitófel in mijn
voordeel kunnen verijdelen. 35 Bovendien zijn
daar de priesters Sadok en Ebjatar bij de hand.
Deel dus alles, wat ge uit het paleis verneemt,
aan de priesters Sadok en Ebjatar mede. 36 Die
hebben hun twee zonen bij zich, Achimáas van
Sadok en Jehonatan van Ebjatar; en alles, wat
ge verneemt, kunt ge mij door hen laten weten”.
37 Zo kwam Choesjai, de vriend van David, in
de stad, toen Absalom zijn intocht in Jerusalem
hield.
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16
1Toen David even voorbij de top was gekomen,

kwam Siba, de dienaar van Mefibósjet, hem
tegemoet met een koppel gezadelde ezels, be-
laden met tweehonderd broden, honderd roz-
ijnenkoeken, honderd zomervruchten en een
zak wijn. 2 De koning vroeg aan Siba, wat hij
daarmee wilde. Siba antwoordde hem: Op de
ezels kan het hof van den koning rijden, het
brood en de vruchten kunnen de soldaten eten,
de wijn kan worden gedronken door hen, die
uitgeput raken in de woestijn. 3 Daarop vroeg
de koning: En waar is de zoon van uw meester?
Siba antwoordde den koning: Die is in Jerusalem
achtergebleven; hij denkt natuurlijk, dat het huis
Israël hem nu herstellen zal in het koningschap
van zijn vader. 4 Toen zeide de koning tot Siba:
Zo; dan is alles, wat aanMefibósjet behoort, voor
u! Siba antwoordde: Ik betuig u mijn hulde, mijn
heer en koning; moge ik genade vinden in uw
ogen! 5 Toen koning David Bachoerim bereikt
had, kwam iemand van het geslacht van Sauls
familie uit die plaats gelopen; hij heette Sjimi, en
was een zoon van Gera. Al vloekend kwam hij
naar buiten gelopen, 6 en gooide met stenen naar
David en naar alle dienaren van koning David,
hoewel al het volk en heel de keurbende aan zijn
rechter- en linkerhand gingen. 7 En dit kregen
ze van den vloekenden Sjimi te horen: Eruit,
bloedhond; eruit, Belialskind! 8 Jahweh wreekt
op u al het bloed van het huis van Saul, dien
ge als koning hebt verdrongen; nu geeft Jahweh
het koningschap over aan uw zoon Absalom. Ja,
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nu zit ge in de ellende, omdat ge een bloedhond
zijt! 9 Toen zeide Abisjai, de zoon van Seroeja,
tot den koning: Waarom moet die dode hond
mijn heer en koning vloeken? Zal ik er heen
gaan, om hem de kop af te slaan? 10 Maar de
koning sprak: Dat is mijn zaak niet, noch de
uwe, zonen van Seroeja! Als hij vloekt, omdat
Jahweh hem heeft ingegeven, David te vloeken,
wie mag dan zeggen: Waarom doet ge dat? 11 En
David vervolgde tot Abisjai en tot heel zijn hof:
Mijn bloedeigen kind staat mij naar het leven,
laat staan dan deze Benjamiet! Laat hem maar
vloeken; want Jahweh heeft het hem ingegeven.
12Misschien ziet Jahweh neer op mijn ellende, en
vergeldt Hij mij die vloek van vandaag met iets
goeds. 13 En David trok met zijn manschappen
verder, terwijl Sjimi op de flank van de berg
gelijk met hem op ging, vloekend, met stenen
gooiend, en stof opjagend. 14 Uitgeput bereikte
de koning met heel zijn gevolg de Jordaan, waar
hij adem schepte. 15 Intussen was Absalom,
vergezeld van Achitófel, met heel Israël te
Jerusalem aangekomen. 16 Zodra Choesjai, de
Arkiet, de vriend van David, bij Absalom kwam,
riep hij Absalom toe: Leve de koning, leve de
koning! 17 Absalom vroeg Choesjai: Is dat nu uw
trouwe vriendschap? Waarom zijt ge niet met
uw vriend meegegaan? 18 Choesjai gaf Absalom
ten antwoord: Neen, ik behoor aan hem, die
door Jahweh en dit volk en alle Israëlieten is
uitverkoren, en bij hèm blijf ik. 19 Bovendien,
aan wien kan ik beter mijn diensten aanbieden,
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dan aan zijn zoon? Zoals ik in dienst van uw
vader geweest ben, zo wil ik het ook in de
uwe zijn. 20 Nu sprak Absalom tot Achitófel:
Overlegt met elkaar, wat we moeten doen. 21 En
Achitófel gaf Absalom de raad: Begeef u naar de
bijvrouwen van uw vader, die hij achtergelaten
heeft, om het paleis te bewaken. Als heel Israël
verneemt, dat ge u bij uw vader onmogelijk
hebt gemaakt, zullen al uw aanhangers moed
vatten. 22Daaromwerd er voor Absalom een tent
gespannen op het dak, en begaf Absalom zich ten
aanschouwen van heel Israël tot de bijvrouwen
van zijn vader. 23 Immers, een raad, die Achitófel
gaf, gold in die dagen zoveel, als vroeg men een
uitspraak van God; zoveel waarde had elke raad
van Achitófel, zowel bij David als bij Absalom.

17
1 Daarop stelde Achitófel aan Absalom voor:

Laat mij met twaalfduizend uitgelezen man-
schappen vannacht nog de achtervolging van
David beginnen. 2 Door hem te overvallen,
als hij nog uitgeput en krachteloos is, jaag ik
hem schrik op het lijf; heel zijn aanhang zal
vluchten en ik hoef alleen met den koning af
te rekenen. 3 Dan zal ik maken, dat al het
volk zich tot u keert, zoals een bruid terugkeert
tot haar man; zo kost het alleen het leven
van den enen man dien ge zoekt, en blijft al
het volk behouden! 4 Ofschoon dit voorstel de
goedkeuring wegdroeg van Absalom en van alle
oudsten in Israël, 5 zeide Absalom toch: Roep
ook Choesjai, den Arkiet, en laat ons eens horen,
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wat ook hij heeft te zeggen. 6 Choesjai werd
dus bij Absalom toegelaten, en Absalom zeide
tot hem: Zo en zo is het voorstel van Achitófel.
Moeten we zijn plan uitvoeren? Zo niet, doe
gij dan een voorstel. 7 Nu sprak Choesjai tot
Absalom: Ditmaal is het geen goede raad, die
Achitófel gegeven heeft. 8 En Choesjai vervolgde:
Gij weet, dat uw vader en zijn manschappen
dappere mannen zijn, en thans verbeten als
een loslopende berin, die haar jongen kwijt is.
Bovendien is uw vader een ervaren krijger, die
met het volk niet in de open lucht overnacht.
9 Hij heeft zich nu beslist in een of andere grot
of plaats verdekt opgesteld. Er kunnen dus
aanstonds enige slachtoffers vallen; en dan zal
men het vernemen en zeggen, dat de aanhang
van Absalom een grote nederlaag heeft geleden.
10 En al is men dan nog zo dapper, en heeft
men het hart van een leeuw, dan zal men toch
zeker de moed verliezen. Want heel Israël weet,
dat uw vader een held is, en zijn medestrijders
dappere mannen. 11 Neen, mijn raad is deze:
Laat heel Israël van Dan tot Beër-Sjéba zich rond
u verzamelen, zo talrijk als het zand aan de zee,
en trek in eigen persoon met hen op. 12 Dan
overvallen we hem op de plaats, waar we hem
treffen, strijken we op hem neer als de dauw op
de grond, en laten van hem en zijn manschappen
geen enkele over. 13 En trekt hij zich terug
in een stad, welnu, dan zal heel Israël touwen
binden aan die stad, en slepen we haar naar de
stroom, totdat er geen steen meer van over is.
14 Toen zeiden Absalom en alle Israëlieten: De
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raad van Choesjai, den Arkiet, is beter dan die
van Achitófel. Want Jahweh had het beschikt,
dat de goede raad van Achitófel verijdeld werd.
Hij wilde Absalom in het ongeluk storten. 15 Nu
liet Choesjai aan de priesters Sadok en Ebjatar
zeggen: Die en die raad heeft Achitófel aan
Absalom en de oudsten van Israël gegeven, en zo
en zo heb ik geraden. 16 Laat nu zo vlug mogelijk
aan David berichten, dat hij de nacht niet moet
doorbrengen bij de overgangen naar de woestijn,
maar dat hij er dadelijk over moet trekken;
anders wordt de koning met heel zijn aanhang
vernietigd. 17 Intussen stonden Jehonatan en
Achimáas bij de bron Rogel te wachten. Een
dienstmaagd bracht hun de boodschap over, die
ze aan koning David moesten brengen; want
daar ze zich niet mochten vertonen, konden ze
de stad niet binnengaan. 18 Toch had een jongen
hen opgemerkt, en het aan Absalom bericht. Ze
maakten beiden dus gauw, dat ze wegkwamen.
Ze vluchtten in het huis van iemand in Bacho-
erim, die in zijn hof een put had; daar kropen ze
in. 19 En de vrouw nam een dekkleed, spreidde
het uit over de put, en strooide er graankorrels
op, zodat er niets van te merken viel. 20 Toen
dan ook de dienaren van Absalom bij de vrouw
binnen kwamen, en vroegen, waar Achimáas en
Jehonatan waren, zeide de vrouw: Die zijn de
bergstroom overgestoken! Ze gingen op zoek;
maar toen ze niets vonden, keerden ze naar
Jerusalem terug. 21Nadat zij waren afgetrokken,
klommen ze uit de put, en gingen koning David
de boodschap overbrengen. Ze zeiden tot David:
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Rukt op en trekt vlug het water over; want die
en die raad heeft Achitófel omtrent u gegeven.
22 David rukte dus op met heel zijn aanhang;
zij staken de Jordaan over, en bij het aanbreken
van de morgen waren allen aan de overkant, tot
den laatsten man. 23 Toen Achitófel bemerkte,
dat zijn raad niet werd opgevolgd, zadelde hij
zijn ezel en begaf zich op weg naar huis in
zijn woonplaats. Daar stelde hij orde op zijn
zaken en hing zich op. Zo stierf Achitófel; hij
werd begraven in het graf van zijn vader. 24 Zo
was David reeds te Machanáim aangekomen,
toen Absalom de Jordaan overstak, met alle Is-
raëlieten, die hem volgden. 25 In plaats van Joab
had Absalom Amasa over het leger aangesteld.
Deze Amasa was de zoon van een Isjmaëliet, die
Jitra heette, en zich verenigd had met Abigal,
de dochter van Nachasj, de zuster van Seroeja,
de moeder van Joab. 26 En de Israëlieten,
die Absalom volgden, sloegen hun kamp op in
het land Gilad. 27 Toen David te Machanáim
was aangekomen, brachten Sjobi, een zoon van
Nachasj uit Rabba der Ammonieten, en Makir,
een zoon van Ammiël uit Lo-Debar, en Barzillai,
de Giladiet uit Rogelim, 28 rustbedden en dekens,
schalen en aardewerk, tarwe en gerst, bloem
en geroosterd graan, bonen en linzen, 29 honing
en boter, en kaas van schapen en koeien. Ze
boden het aan als proviand voor David en zijn
aanhangers; want ze zeiden: Het volk zal in de
woestijn hongerig, uitgeput en dorstig geworden
zijn.
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18
1 Toen David zijn aanhang gemonsterd had,

en onder leiding gesteld van onderbevelhebbers
over duizend en honderd, 2verdeelde hij het volk
in drieën: een derde onder bevel van Joab, een
derde onder bevel van Abisjai, den zoon van
Seroeja en broer van Joab, en een derde onder
bevel van Ittai, den Gatiet. En de koning sprak
tot het volk: Ook ik wil met umeetrekken. 3Maar
het volk antwoordde: Doe dat niet! Want als wij
op de vlucht slaan, let niemand op ons; en al zou
ook de helft van ons sneuvelen, men let niet op
ons. Want gij telt evenveel als tienduizend van
ons; bovendien is het beter, dat gij ons van de
stad uit te hulp kunt komen. 4 Toen sprak de
koning tot hen: Ik zal doen, wat u het beste lijkt.
Toen nam de koning plaats opzij van de poort. En
terwijl heel het volk in afdelingen van duizend
en honderd naar buiten trok, 5 gaf de koning aan
Joab, Abisjai en Ittai bevel: Behandel den jongen
Absalom genadig! En heel het volk hoorde, hoe
de koning aan alle oversten zijn bevelen over
Absalom gaf. 6 Zo trok het volk tegen Israël te
velde, en de slag vond plaats in het woud van
Efraïm. 7 Daar werd het volk van Israël door
de aanhang van David verslagen, en het kwam
daar die dag tot een geweldige slachting van
twintigduizend man. 8 De strijd sloeg over op
die gehele streek, en het woud maakte onder het
volk meer slachtoffers, dan het zwaard die dag
had gedaan. 9 Terwijl Absalom op zijn muildier
wegreed, stiet hij plotseling op de getrouwen van
David. En toen het muildier onder het lover
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van een hoge eik doorging, raakte Absalom met
zijn hoofdhaar in de eik vast, en bleef hij tussen
hemel en aarde hangen, terwijl het dier onder
hem doorschoot. 10 Iemand, die het gezien had,
ging aan Joab vertellen: Daar heb ik Absalom
aan een eik zien hangen! 11 En Joab sprak tot
den man, die het hem kwam berichten: Waarom
hebt ge hem dan niet meteen tegen de grond
geslagen? Ik had er tien zilverstukken en een
gordel voor over gehad! 12 Maar de man gaf
Joab ten antwoord: Al had men mij duizend
zilverstukken in mijn handen geteld, dan zou ik
mijn hand nog niet uitgestoken hebben naar den
zoon van den koning; want we hebben met eigen
oren gehoord, dat de koning aan u, aan Abisjai en
Ittai bevel gaf: Spaart mij den jongen Absalom!
13 Had ik mij aan zijn leven vergrepen, dan was
de koning er zeker achter gekomen, en gij hadt u
afzijdig gehouden! 14 Joab zeide: Neen, ik had
het voor u in orde gebracht. Toen nam Joab
drie pieken mee, en boorde ze Absalom in de
borst. Daar Absalom echter nog levend aan de
eik bleef hangen, 15 stormden tien knapen, die
de wapens van Joab droegen, van alle kanten op
Absalom los, en sloegen hem dood. 16 Daarop
liet Joab, die het volk wilde sparen, de trompet
blazen, en het volk staakte de achtervolging van
Israël. 17 Ze namen Absalom op, wierpen hem
in een diepe kuil in het woud, en stapelden er
een geweldige hoop stenen boven op. Intussen
was heel Israël naar zijn tenten gevlucht. 18 En
Absalom had nog wel tijdens zijn leven voor
zichzelf het monument laten oprichten, dat in
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de Koningsvallei staat! Want hij had gedacht:
Ik heb geen zoon, om mijn naam in herinnering
te houden. Daarom had hij het monument naar
zichzelf genoemd. Ook heden heet het nog:
Absaloms gedenkteken. 19 Toen sprak Achimáas,
de zoon van Sadok, tot Joab: Ik zal den koning
eens gauw de blijde tijding gaan brengen, dat
Jahweh hem recht heeft verschaft tegenover zijn
vijanden. 20 Maar Joab zeide tot hem: Gij moet
vandaag maar geen tijding gaan overbrengen,
dat kunt ge doen op een andere dag; heden
brengt ge geen blijde tijding, want de zoon des
konings is dood! 21 Daarop gaf Joab aan een
Ethiopiër bevel, den koning te berichten, wat hij
gezien had. De Ethiopiër boog zich voor Joab
neer, en rende weg. 22 Maar Achimáas, de zoon
van Sadok, zei nog eens tot Joab: Gebeure wat
wil, ik ga achter den Ethiopiër aan! Joab sprak:
Waarom zoudt ge zo’n haast maken, mijn jongen;
het is heus geen bericht, waar ge voordeel van
trekt. 23 Maar toen hij volhield: “Gebeure wat
wil, ik loop er heen!” riep Joab hem toe: Loop
er dan heen! En daar Achimáas de weg door
de Jordaanstreek koos, kwam hij den Ethiopiër
voor. 24 David zat juist tussen de beide poorten,
toen de schildwacht, die over de muur naar
het dak van de poort was geklommen, daar
rondkeek, en iemand zag aanrennen, geheel
alleen. 25 De schildwacht riep den koning het
nieuws toe. En de koning zeide: Als hij alleen
is, heeft hij goed nieuws! Maar terwijl de
een hoe langer hoe dichterbij kwam, 26 zag de
schildwacht boven de poort nog een ander aan
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komen rennen, en hij riep: Daar komt nog een
ander aanrennen, geheel alleen! De koning
antwoordde: Ook die heeft goed nieuws. 27 Nu
riep de schildwacht: Ik herken de loop van den
voorste; het is de loop van Achimáas, den zoon
van Sadok. En de koning hernam: Een beste
man; die komt met goed nieuws! 28 Achimáas
kwam aanlopen, en riep tot den koning: Goed
nieuws! Toen boog hij zich voor den koning neer
op de grond, en sprak: Gezegend zij Jahweh, uw
God, die allen, welke hun hand tegen mijn heer
den koning hadden opgeheven, in de steek heeft
gelaten! 29 Maar de koning vroeg: Is de jonge
Absalom ongedeerd? Achimáas antwoordde:
Juist toen Joab uw dienaar wegstuurde, zag ik
een geweldige oploop, maar ik weet niet, wat
er gebeurd is. 30 Toen zeide de koning: Ga
opzij en blijf daar staan. En terwijl hij opzij
ging en wachtte, 31 kwam de Ethiopiër aan.
En deze sprak: Mijn heer en koning moge de
blijde tijding ontvangen, dat Jahweh u heden
recht gedaan heeft tegenover allen, die tegen u
waren opgestaan! 32 Maar de koning vroeg aan
den Ethiopiër: Is de jonge Absalom ongedeerd?
Toen zeide de Ethiopiër: Moge het de vijanden
van mijn heer en koning, en allen die tegen u
zijn opgestaan, op dezelfde wijze vergaan als
die jongeman! 33 Diep geschokt ging de koning
naar het vertrek boven de poort; daar liep hij
wenend heen en weer en riep aldoor: Mijn zoon,
Absalom mijn zoon, Absalom mijn zoon! Ach,
was ik zelf maar in uw plaats gestorven, Absalom
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mijn zoon, mijn zoon!

19
1 Men berichtte aan Joab, dat de koning

weende en weeklaagde over Absalom. 2 En de
overwinning van die dag veranderde in rouw
voor heel het volk, daar het volk die dag had
vernomen, dat de koning bedroefd was om zijn
zoon. 3 Tersluiks sloop het volk die dag de stad
binnen, zoals volk komt binnensluipen, dat zich
moet schamen, omdat het in de strijd is gevlucht.
4Maar de koning hield zijn gelaat bedekt en bleef
luidkeels wenen: Mijn zoon, Absalom, Absalom
mijn zoon, mijn zoon! 5Daarom ging Joab bij den
koning binnen en sprak: Vandaag hebt gij al uw
aanhangers teleurgesteld: de mensen, die heden
het leven gered hebben van u, van uw zonen
en dochters en van uw vrouwen en bijvrouwen!
6 Die u haten, trekt ge voor; die van u houden
stelt ge achter. Vandaag hebt ge laten merken,
dat legeroversten en soldaten bij u niet in tel
zijn. Heden heb ik begrepen, dat het u dán naar
de zin zou zijn, als Absalom leefde, en wij allen
vandaag maar waren gesneuveld! 7 Welnu dan,
sta op, ga naar buiten, en spreek uw mannen
vriendelijk toe. Want ik zweer u bij Jahweh; als
ge niet naar buiten gaat, blijft er vannacht geen
man bij u! Dat zou een grotere ramp voor u
zijn, dan al het onheil, dat u van uw jeugd af tot
vandaag heeft getroffen. 8Nu stond de koning op
en nam plaats in de poort. En toen heel het volk
de tijding vernam, dat de koning in de poort had
plaats genomen, liep al het volk voor den koning
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te hoop. 9 Nadat de Israëlieten dus allen naar
hun woonplaatsen waren gevlucht, ontstond er
onder alle stammen van Israël een algemene
ontevredenheid. Men zeide: De koning heeft
ons uit de hand van onze vijanden bevrijd en
ons gered uit de hand der Filistijnen; en toch
heeft hij voor Absalom uit het land moeten
vluchten. 10 Maar nu is Absalom, dien we tot
koning gezalfd hebben, in de strijd gesneuveld.
Waarom draalt gij dan nog, om den koning terug
te halen naar zijn paleis? 11 Toen koning David
van die stemming onder heel Israël hoorde, liet
hij aan de priesters Sadok en Ebjatar weten: Gij
moet tot de oudsten van Juda zeggen: Waarom
zoudt gij de laatsten zijn, om den koning terug te
halen naar zijn paleis? 12 Gij zijt mijn broeders,
gij zijt mijn vlees en bloed; waarom zoudt gij dan
de laatsten zijn, om den koning terug te halen?
13 En tot Amasa moet gij zeggen: Ook gij zijt
mijn vlees en bloed. God moge zo met mij doen
en nog erger: gij zult voortaan als legeroverste
in mijn dienst staan, in plaats van Joab. 14 Zo
won hij het hart van alle Judeërs, en ze vroegen
eensgezind aan den koning: Kom terug met heel
uw aanhang! 15 Toen begaf de koning zich op de
terugweg, en bereikte de Jordaan. En de Judeërs
waren naar Gilgal gekomen, om den koning
tegemoet te gaan, en hem te helpen bij zijn
overtocht over de Jordaan. 16Behalve de Judeërs
had ook Sjimi, de zoon van Gera, de Benjamiet
uit Bachoerim, zich haastig op weg begeven,
en was koning David 17 met duizend man uit
Benjamin tegemoet getrokken. Ook Sjiba, de
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dienaar van het huis van Saul, spoedde zich met
zijn vijftien zonen en twintig knechten naar den
koning bij de Jordaan, 18 en stak de overgang
over, om de koninklijke familie bij de overtocht
te helpen en naar ‘s konings wensen te handelen.
Toen Sjimi, de zoon van Gera, de Jordaan was
overgestoken, viel hij voor den koning neer, 19 en
sprak tot den koning: Moge mijn heer mij de
schuld niet aanrekenen, en niet denken aan wat
uw dienaar misdaan heeft, toen mijn heer en
koning uit Jerusalem trok. Dat de koning er
geen aandacht aan schenke; 20want uw dienaar
weet, dat hij misdaan heeft. Daarom ben ik nu
ook de eerste van heel het huis Josef, die mijn
heer en koning tegemoet is gesneld. 21 Abisjai,
de zoon van Seroeja, verzette zich ertegen en
zeide: Neen, Sjimi moet sterven, omdat hij den
gezalfde van Jahweh gevloekt heeft! 22 Maar
David sprak: Wat moet dat betekenen, zonen
van Seroeja? Waarom zoudt gij mij vandaag
willen tegenwerken? Mag vandaag iemand in
Israël sterven; vandaag, nu ik weet, dat ik weer
koning ben? 23 En tot Sjimi sprak de koning:
Ge zult niet sterven! En de koning bezwoer
het hem zelfs. 24 Ook Mefibósjet, de zoon van
Saul, was den koning tegemoet gekomen. Hij
had zijn voeten niet verzorgd, zijn baard niet
gekamd, en zijn kleren niet gewassen van de
dag af, dat de koning heenging, tot de dag, dat
hij ongedeerd terugkwam. 25 Toen hij nu uit
Jerusalem den koning tegemoet kwam, zeide
deze tot hem: Waarom zijt ge niet met mij
meegegaan, Mefibósjet? 26 Hij antwoordde:
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Mijn heer en koning, mijn knecht heeft mij
bedrogen! Want uw dienaar had hem bevolen,
een ezelin te zadelen, om daarop den koning
te volgen; want uw dienaar is kreupel. 27 Hij
heeft dus uw dienaar bij mijn heer en koning
belasterd. Maar mijn heer en koning is als
een engel van God! Doe dus wat u goeddunkt.
28Want ofschoon het gehele huis van mijn vader
niets anders van u te verwachten had dan de
dood, hebt gij uw dienaar een plaats gegeven bij
uw tafelgenoten. Wie zou me dus beter recht
verschaffen? Zo bleef hij bij den koning maar
aanhouden. 29 Maar de koning sprak tot hem:
Waarom nog zoveel woorden verspild? Bij deze
bepaal ik: Gij en Siba moeten het grondbezit
delen. 30 En Mefibósjet sprak tot den koning:
Hij mag alles nemen, nu mijn heer en koning
behouden is teruggekeerd. 31 ok Barzillai, de
Giladiet, was uit Rogelim gekomen, om den kon-
ing bij de overtocht over de Jordaan te helpen,
en hem aan de Jordaan uitgeleide te doen.
32 Barzillai was zeer oud, een man van tachtig
jaar. Hij was het, die den koning tijdens zijn
verblijf te Machanáim van levensmiddelen had
voorzien; want hij was een zeer welvarend man.
33 de koning sprak tot Barzillai: Ge moet met mij
oversteken; dan zal ik bij mij in Jerusalem op uw
oude dag voor u zorgen. 34Maar Barzillai gaf den
koning ten antwoord: Hoeveel jaren heb ik nog
te leven, dat ik met den koning naar Jerusalem
zou gaan? 35 Ik ben nu tachtig jaar. Kan ik
nog iets onderscheiden; proeft uw dienaar nog
iets van wat hij eet en drinkt; luister ik nog
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naar zangers en zangeressen? Waarom zou uw
dienaar mijn heer en koning tot last zijn? 36 Uw
dienaar zou ternauwernood met den koning de
Jordaan kunnen oversteken. Waarom zou de
koning mij dus op deze wijze belonen? 37 Laat
uw dienaar terugkeren, en laat mij sterven in
mijn woonplaats, bij het graf van mijn vader
en moeder. Maar hier is uw dienaar Kimham;
laat hem met mijn heer en koning oversteken,
en doe met hem wat u goeddunkt! 38 Toen sprak
de koning: Kimham zal met mij oversteken, en
ik zal met hem doen wat u goeddunkt, en al
uw wensen vervullen. 39 Terwijl al het volk
de Jordaan overstak, bleef de koning nog staan,
kuste Barzillai en nam afscheid van hem; en
deze keerde naar zijn woonplaats terug. 40 Toen
stak ook de koning over naar Gilgal, vergezeld
van Kimham; en al het volk van Juda met een
deel van het volk van Israël hielp den koning
bij de overtocht. 41 Maar nu kwamen alle
Israëlieten tot den koning, en zeiden tot hem:
Waarom hebben onze broeders, de Judeërs, u
ingepalmd en den koning met zijn familie over
de Jordaan gebracht, ofschoon álle mannen van
David zijn volk zijn? 42En heel Juda gaf Israël ten
antwoord: Omdat de koning aan ons verwant is!
Waarom zijt gij daar kwaad over? Hebben wij
soms iets van den koning genoten, of heeft hij
ons soms geschenken gebracht? 43 Maar Israël
viel tegen de Judeërs uit: Tien delen van den
koning behoren aan mij; bovendien ben ik met
meer recht de eerstgeborene dan gij. Waarom
hebt gij mij dan vernederd? Heb ik niet het eerst
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besloten, mijn koning terug te halen? Maar het
antwoord van de Judeërs was nog heftiger, dan
wat de Israëlieten hadden gezegd.

20
1 Nu bevond zich daar een Belialswicht, een

zekere Sjéba, de zoon van Bikri, een Benjamiet.
Hij stak de bazuin, en riep uit: Wij hebben
niets te maken met David, Niets uit te staan met
den zoon van Jesse: Iedereen naar zijn tenten,
Israël! 2 Nu trokken alle Israëlieten van David
weg en volgden Sjéba, den zoon van Bikri; maar
de Judeërs bleven hun koning volgen van de
Jordaan af tot Jerusalem. 3 Toen David in zijn
paleis te Jerusalem was teruggekeerd, liet de
koning de tien bijvrouwen, die hij achtergelaten
had, om het paleis te bewaken, in een huis
van bewaring zetten; hij onderhield ze wel,
maar had geen gemeenschap met haar, zodat
ze tot haar dood als onbestorven weduwen
bleven opgesloten. 4 Daarop sprak de koning
tot Amasa: Roep de Judeërs bijeen; binnen
drie dagen moet ge weer hier zijn! 5 Amasa
vertrok dus, om Juda bijeen te roepen. Maar
toen hij langer dan de vastgestelde tijd uitbleef,
6 sprak David tot Abisjai: Nu zal Sjéba, de
zoon van Bikri, ons nog gevaarlijker worden
dan Absalom! Neem dus de eigen soldaten van
uw heer en zet Sjéba achterna; anders verovert
hij nog versterkte steden en ontsnapt hij ons.
7 Zo trokken onder het bevel van Amasa zowel
Joab als de Kretenzen en Peletiërs en de hele
keurbende uit, en verlieten Jerusalem, om Sjéba,
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den zoon van Bikri, te achtervolgen. 8 Toen ze bij
de grote steen in Gibon waren gekomen, kwam
Amasa hun tegemoet. Nu had Joab onder zijn
gewaad een dolk gegord. Maar boven zijn gordel
had Joab over zijn heup een zwaard gebonden,
dat in de schede stak; en terwijl Joab dit eruit liet
glijden, zodat het op de grond viel, 9 sprak hij tot
Amasa: Gaat het u goed, mijn broeder? En met
de rechterhand greep hij Amasa bij de baard, om
hem te omhelzen. 10 Daar Amasa niet bedacht
was op de dolk, die Joab in de linkerhand hield,
stak deze hem er zo mee in de buik, dat zijn
ingewanden uitpuilden tot over de grond, en
hij zonder een tweede stoot dood was. Daarop
zetten Joab en zijn broer Abisjai de achtervolging
voort van Sjéba, den zoon van Bikri. 11 Een
van Joabs soldaten ging bij Amasa staan, en
riep: Al wie het houdt met Joab en David,
volge Joab! 12 Maar daar Amasa badend in zijn
bloed midden op de weg lag, bleef iedereen, die
voorbij kwam, staan kijken. Toen de soldaat
dus bemerkte, dat al het volk bleef stilstaan,
sleepte hij Amasa van de weg af, de berm op,
en wierp een kleed over hem heen. 13 Zodra
hij nu van de weg was verwijderd, trokken alle
manschappen verder achter Joab aan, om Sjéba,
den zoon van Bikri, te achtervolgen. 14 Deze had
alle stammen van Israël doorkruist, maar men
wilde niets van hem weten; zo kwam hij te Abel-
Bet-Maäka, gevolgd door al de Bikrieten. 15Maar
de mannen van Joab kwamen hem in Abel-Bet-
Maäka belegeren, wierpen een wal om de stad,
en ondermijnden de muur, om hem te laten
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instorten. 16 Toen ging een wijze vrouw uit de
stad op de verschansing staan, en riep: Luistert,
luistert! Zegt tegen Joab, dat hij hierheen komt;
ik moet met hem spreken! 17 Toen deze naderbij
was gekomen, vroeg de vrouw: Zijt gij Joab?
Hij antwoordde: Ja! Ze zeide tot hem: Luister
dan naar uw dienstmaagd. Hij antwoordde: Ik
luister. 18 Toen begon ze: Vroeger was men
gewend te zeggen: Laat men in Abel en Dan
gaan vragen, of er ooit afgeschaft wordt, 19 wat
de echte Israëlieten hebben vastgesteld. Wilt gij
dus een stad vernietigen, die als een moederstad
geldt in Israël? Waarom wilt ge het erfdeel van
Jahweh vernielen? 20 Joab antwoordde: Ik denk
er niet aan, iets te vernietigen of te vernielen;
21 dit is mijn bedoeling niet. Maar iemand
uit het gebergte van Efraïm, Sjéba genaamd en
zoon van Bikri, heeft zijn hand opgeheven tegen
koning David. Hem alleen hebt ge uit te leveren;
dan trek ik weg van de stad. Toen zeide de vrouw
tot Joab: Wacht maar; zijn hoofd zal u over de
muur worden toegeworpen. 22 De vrouw keerde
terug naar de stad, en wist met al haar slimheid
de bevolking te overreden; ze sloegen Sjéba het
hoofd af, en wierpen het Joab toe. Toen liet deze
de trompet steken; en allen trokken weg van de
stad naar hun woonplaats, en Joab keerde naar
den koning in Jerusalem terug. 23 Joab stond over
heel de legermacht van Israël; Benaja, de zoon
van Jehojada, over de Kretenzen en de Peletiërs;
24 Adoram over de herendiensten. Jehosjafat, de
zoon van Achiloed was kanselier; 25 Sjewa was
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schrijver, en Sadok en Ebjatar waren priesters.
26 Ook Ira, de Jaïriet, was priester voor David.

21
1 Tijdens de regering van David heerste er

eens een hongersnood, drie jaren achtereen.
En toen David Jahweh daarover raadpleegde,
sprak Jahweh: Op Saul en zijn huis rust een
bloedschuld, omdat hij de Gibonieten gedood
heeft 2 Toen ontbood de koning de Gibonieten
en onderhield zich met hen. Deze Gibonieten
waren geen Israëlieten, maar een overblijfsel
van de Amorieten; de Israëlieten hadden zich
onder ede met hen verbonden, maar in zijn ijver
voor Israël en Juda had Saul getracht, ze uit te
roeien. 3 David zeide tot de Gibonieten: Wat
moet ik voor u doen, en hoe kan ik het goed
maken, opdat gij zegen afroept over het erfdeel
van Jahweh? 4De Gibonieten antwoordden hem:
We hebben van Saul en zijn familie geen goud of
zilver nodig; van de andere kant is het ons niet
geoorloofd, iemand in Israël te doden. Hij vroeg
daarop: Wat bedoelt gij dan, dat ik voor u doen
zal? 5 Toen zeiden ze tot den koning: De man,
die ons heeft uitgemoord, en ons geheel wilde
uitroeien, zodat we in geen enkele streek van
Israël meer zouden voorkomen, 6 van dien man
moet men ons zeven nakomelingen uitleveren!
We willen ze ophangen voor Jahweh in Gibon,
op de berg van Jahweh. De koning beloofde:
Ik zal ze geven. 7 De koning wilde echter
Mefibósjet sparen, den zoon van Jonatan, den
zoon van Saul, omdat David en Jonatan, de
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zoon van Saul, een eed bij Jahweh aan elkander
hadden gezworen. 8 Daarom koos de koning
twee kinderen, Armoni en Mefibósjet, die Rispa,
de dochter van Ajja, aan Saul geschonken had,
met de vijf kinderen, die Merab, de dochter van
Saul, geschonken had aan Adriël, den zoon van
Barzillai, den Mecholatiet. 9Hij liet ze uitleveren
aan de Gibonieten, die ze voor Jahweh op de berg
ophingen. Zo kwamen alle zeven tegelijk om het
leven. Het was in de eerste dagen van de oogst,
bij het begin van de gerstenoogst, dat ze ter dood
werden gebracht. 10 Toen nam Rispa, de dochter
van Ajja, het rouwkleed, spreidde het op de rots
uit, en bleef er op zitten van het begin van de
gerstenoogst af, totdat het hemelwater op hun
lijken neerstroomde. Zo belette ze, dat overdag
de vogels uit de lucht, en s nachts de wilde dieren
er op aanvielen. 11 Toen David vernam wat
Rispa, de dochter van Ajja en bijvrouw van Saul,
gedaan had, 12 liet hij bij de burgers van Jabesj-
Gilad het gebeente weghalen van Saul en zijn
zoon Jonatan, die door hen waren weggenomen
van het plein in Bet-Sjean, waar de Filistijnen ze
hadden opgehangen, toen ze Saul op de Gilbóa
hadden verslagen. 13 En toen het gebeente
van Saul en zijn zoon Jonatan vandaar was
overgebracht, legde men er het gebeente van
de gehangenen bij, 14 en begroef het met het
gebeente van Saul en zijn zoon Jonatan te Sela,
in het land van Benjamin, in het graf van zijn
vader Kisj. Nadat men alles volgens voorschrift
van den koning had volbracht, erbarmde Jahweh
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Zich over het land. 15 Toen er weer eens oorlog
was tussen de Filistijnen en Israël, en David en
zijn manschappen uitrukten, bezetten ze Gob,
en raakten slaags met de Filistijnen. 16 Daar
stond iemand op van de Refaïeten! Zijn lans
woog driehonderd sikkels aan koper, en hij was
met een nieuw pantser omgord. Toen hij David
dreigde neer te slaan, 17 werd hem dat belet
door Abisjai, den zoon van Seroeja, die den
Filistijn doodsloeg. Maar Davids manschappen
bezwoeren hem: Gij moogt niet meer met ons
ten strijde trekken; anders dooft gij het licht van
Israël nog uit! 18 Later kwam het in Gob nog
eens tot een gevecht met de Filistijnen. Bij die
gelegenheid versloeg Sibbekai, de Choesjatiet,
een zekeren Saf, die tot de Refaïeten behoorde.
19 Toen de strijd met de Filistijnen weer in Gob
losbarstte, versloeg Elchanan, de zoon van Jaïr
den Betlehemiet, Goliat den Gatiet, ofschoon de
schacht van zijn lans gelijk eenweversboomwas.
20 En toen er weer oorlog uitbrak in Gat, was er
een reus, die aan zijn handen zes vingers, aan
zijn voeten zes tenen had, in het geheel dus vier
en twintig. Ook hij behoorde tot de Refaïeten.
21 Toen hij Israël uitlachte, sloeg Jonatan, de
zoon van Sjamma, den broer van David, hem
neer. 22 Deze vier waren allen Refaïeten uit
Gat; zij vielen door de hand van David en zijn
manschappen.

22
1 Ook heeft David tot Jahweh de woorden van

dit lied gericht, toen Jahweh hem verlost had
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uit de hand van al zijn vijanden en ook uit
de hand van Saul. 2 En hij sprak: 3 Jahweh,
mijn toevlucht, mijn burcht en mijn veste; Mijn
God, mijn rots, waarop ik kan schuilen. Mijn
schild, de hoorn van mijn heil, mijn schutse
en mijn toevlucht, Mijn redder heeft mij uit de
verdrukking verlost. 4 Ik roep: Geprezen zij
Jahweh! En ben van mijn vijand verlost. 5 De
branding van de dood had mij al gegrepen, De
golven van de onderwereld sloegen over mij
heen; 6 De strikken van het dodenrijk hielden
mij vast, De klemmen van de dood lagen voor
mij gereed: 7 Maar ik riep tot Jahweh in mijn
nood, En tot God verhief ik mijn stem. En Hij
hoordemijn stem in zijn vorstelijke woning, Mijn
hulpgeroep drong door tot zijn oren: 8 Daar
schudde en beefde de aarde, Rilden en dreunden
de fundamenten des hemels; Want Hij was in
woede ontstoken. 9 Rook steeg op uit zijn
neus, Verslindend vuur spoot uit zijn mond, En
gloeiende kolen spatten er uit. 10 Hij boog de
hemel, en daalde neer, Grauwe wolken onder
zijn voeten. 11 Hij besteeg den cherub en vloog
in het rond, Zwevend op de windewieken. 12Hij
sloeg de duisternis als een dek om zich heen,
Donkere nevels, dreigende wolken waren zijn
tent. 13 En door de gloed, die voor Hem uitging,
Braakten zijn wolken vurige kolen. 14 En in de
hemel donderde Jahweh, Verhief de Allerhoogste
zijn stem; 15 Hij schoot zijn pijlen en strooide
ze rond, Slingerde bliksems en joeg ze uiteen:
16 Open lag de bedding der zee, Het fundament
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van de aarde kwam bloot; Door het dreigen
van Jahweh, Door het snuivend gebries van zijn
neus. 17 Van boven boog Hij Zich neer, greep
mij vast, En trok mij weg uit de onstuimige
wateren; 18Hij verloste mij van mijn grimmigen
vijand En van mijn haters, want ze waren te
machtig. 19 Ze waren uitgetrokken op de dag
van mijn rampspoed, Maar Jahweh was mijn
beschermer; 20 Hij beveiligde mij, En bracht
mij redding, omdat Hij mij liefhad. 21 Toen
werd mijn gerechtigheid door Jahweh beloond,
Mijn reinheid van handen vergolden: 22 Want
ik had de wegen van Jahweh bewandeld, Niet
gezondigd tegen mijn God; 23 Ik had al zijn
geboden voor ogen gehouden, Niet zijn wetten
ontweken; 24 Ik was voor Hem zonder smet,
Had mij zuiver van zonde bewaard. 25 Daarom
werd mijn gerechtigheid door Jahweh beloond,
En mijn reinheid in zijn ogen. 26 Want voor
getrouwen toont Gij U trouw, Voor rechtschape-
nen rechtschapen, 27 Rein voor den reine, Maar
voor de listigaards listig; 28 Want Gij redt het
deemoedige volk, Maar vernedert hovaardige
blikken. 29 Gij zijt, o Jahweh, mijn lamp, Mijn
God, die licht in mijn duisternis straalt; 30 Met
U durf ik de stormloop beginnen, Met mijn God
de wallen bespringen. 31 God! Volmaakt zijn
Zijn wegen, Jahweh’s woord is gelouterd. Hij
is voor allen een schild, Die vluchten tot Hem.
32 Wie toch is God, dan Jahweh alleen; Wie een
rots, dan alleen onze God! 33 God! Hij omgordt
mij met kracht, En baant mij een veilige weg;
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34 Hij maakt mijn voeten vlug als hinden, En
doet mij de hoogste toppen beklimmen; 35 Hij
oefent mijn handen ten strijde, Mijn armen
tot het spannen van de koperen boog. 36 Zo
hebt Gij mij het schild van uw heil gereikt; Uw
goedheid maakte mij groot. 37 Gij hebt een
weg voor mijn stappen gebaand, En mijn voeten
wankelden niet. 38 Ik vervolgde mijn vijanden,
haalde ze in, En keerde niet terug, eer ik ze had
verslagen. 39 Ik heb ze verslagen, verpletterd,
zodat ze niet opstaan, Maar onder mijn voet
blijven liggen. 40Gij hebt mij met kracht omgord
tot de strijd, Mijn tegenstanders voor mij doen
bukken; 41 Gij liet mij de rug van mijn vijanden
zien. Mijn haters heb ik verdelgd. 42 Nu huilen
ze, maar niemand helpt: Tot Jahweh zelfs, maar
Hij antwoordt hun niet; 43 Ik vermaal ze als stof
der aarde, Vertrap en vertreed ze als slijk op de
straten. 44 Gij hebt mij gered uit de strijd met de
volkeren. En mij aan het hoofd van de naties
gesteld: Volkeren, die ik niet kende, werden
mij dienstbaar, 45 Vreemden brachten mij hulde;
Nauwelijks hadden ze van mij gehoord, Of ze
gehoorzaamden mij; 46 Anderen lagen uitgeput
neer, En kropen sidderend uit hun burchten.
47 Leve Jahweh! Gezegend mijn Rots; Hoogver-
heven de God, de Rots van mijn heil! 48 Gij
hebt mij gewroken, o God, Volkeren aan mij
onderworpen; 49Mij van mijn grimmigen vijand
verlost, Zege over mijn bestrijders verleend, mij
van geweldenaars bevrijd. 50 Daarom wil ik U
prijzen, o Jahweh, Uw naam verheerlijken onder
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de volken! 51 Machtige hulp verleent Hij zijn
koning, En genade aan zijn Gezalfde, Aan David
en zijn geslacht Voor altijd!

23
1 Hier volgen de laatste woorden van David:

Een spreuk van David, den zoon van Jesse; Een
spreuk van den held, zo hoog verheven: Den
gezalfde van Jakobs God, Den zanger van Israëls
psalmen. 2 De geest van Jahweh heeft door mij
gesproken, Zijn woord ligt nog op mijn tong;
3 Gesproken heeft de God van Jakob, Tot mij
heeft Israëls Rots gezegd: “Wie rechtvaardig de
mensen regeert, En heerst in de vreze des Heren;
4Hij is als het morgenlicht bij het stralen der zon
Op een wolkenloze morgen; Als de zonneschijn
na de regen, Die het groen uit de grond doet
ontluiken.” 5 Zo blijft mijn huis bestendig voor
God, Want Hij sloot met mij een eeuwig verbond;
Onder ieder opzicht vast en verzekerd Is heel
mijn geluk, zijn al mijn verlangens. 6 Maar
Belialskinderen zal Hij niet doen gedijen, Als
doornen werpt men ze allen weg: Men vat ze
niet met de hand, 7 En niemand grijpt ze vast,
Tenzij met ijzer en hout, Om ze tenslotte in de
vlammen te werpen. 8 Hier volgen de namen
van Davids helden. Isj-Bósjet uit Chakmon was
de aanvoerder van de Drie. Hij zwaaide zijn
bijl tegen achthonderd man, die hij in één keer
versloeg. 9 Na hem kwam Elazar, de zoon van
Dodo, den Achochiet, ook een van de drie helden.
Hij bevond zich met David te Pas-Dammim,
toen de Filistijnen zich daar verzameld hadden
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voor de strijd. En toen de Israëlieten voor
hen terugtrokken, 10 sprong hij op, en sloeg de
Filistijnen, totdat zijn spieren zo stijf waren, dat
hij zijn zwaard niet meer los kon laten. Die
dag verleende Jahweh een grote overwinning;
het volk sloot zich weer bij hem aan, maar het
was toch alleen om te plunderen. 11 Na hem
kwam Sjamma, de zoon van Aga uit Harari. Eens,
toen de Filistijnen zich voor de strijd te Lechi
verzameld hadden, waar een stuk land was, vol
met linzen, was het volk voor de Filistijnen op
de vlucht geslagen. 12 Maar hij ging midden op
het veld staan, en wist het te behouden, door de
Filistijnen te verslaan. Zo verleende Jahweh een
grote overwinning. 13 Een andere keer daalden
ze met hun drieën af, en kwamen tegen de
oogst bij David in de spelonk van Adoellam,
terwijl een bende Filistijnen in de vallei der
Refaïeten gelegerd was. 14 David bevond zich
toen in de bergvesting, en de Filistijnen hadden
Betlehem bezet. 15 Toen nu David eens het
verlangen te kennen gaf, of iemand hem water
te drinken kon geven uit de bron bij de poort
van Betlehem, 16 drongen de drie helden in de
legerplaats van de Filistijnen, putten water uit
de bron bij de poort van Betlehem, namen het
mee en brachten het bij David. Maar hij wilde
het niet drinken, en goot het uit voor Jahweh,
17 terwijl hij uitriep: Bij Jahweh; ik denk er niet
aan, zo iets te doen. Dat is het bloed van de
mannen, die met gevaar van hun eigen leven er
op uit zijn gegaan! Daarom wilde hij het niet
drinken. Zulke dingen deden de drie helden.
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18 Abisjai, de broer van Joab en de zoon van
Seroeja, was de aanvoerder van de Dertig. Hij
zwaaide zijn lans tegen driehonderd man, die hij
doodde. 19 Ongetwijfeld was hij beroemder dan
de Dertig, zodat hij hun aanvoerder werd; maar
tegen de Drie kon hij niet op. 20 Benaja, de zoon
van Jehojada, was een dapper man uit Kabseël,
met een rijke staat van dienst. Hij versloeg de
twee zonen van Ariël uit Moab. Ook doodde
hij midden in een kuil een leeuw op een dag,
dat er sneeuw lag. 21 Verder versloeg hij een
Egyptenaar, een man van ongewone afmetingen,
die met een lans was gewapend; hij ging met een
stok op hem af, wrong hem de lans uit de vuist
en stak hem met zijn eigen lans dood. 22 Zulke
dingen deed Benaja, de zoon van Jehojada!
23 Daardoor was hij beroemder dan de Dertig,
maar tegen de Drie kon hij niet op. Hem stelde
David over zijn lijfwacht aan. 24 Tot de Dertig
behoorden Asaël, de broer van Joab; Elchanan,
de zoon van Dodo uit Betlehem; 25 Sjamma uit
Charod; Elika uit Charod; 26 Chéles uit Bet-Pélet;
Ira de zoon van Ikkesj uit Tekóa; 27 Abiézer uit
Anatot; Meboennai uit Choesja; 28 Salmon uit
Achochi; Maharai uit Netófa; 29 Chéleb, de zoon
van Baäna uit Netófa; Ittai, de zoon van Ribai uit
Géba der Benjamieten; 30 Benajáhoe uit Piraton;
Hiddai uit Nachale-Gáasj; 31 Abibáal uit Bet-
Arba; Azmáwet uit Bachoerim; 32 Eljachba uit
Sjaälbon; Jasjen uit Goen; Jehonatan; 33 Sjamma
uit Harar; Achiam, de zoon van Sjarar, uit Harar;
34 Elifélet, de zoon van Achasbai, uit Bet-Maäka;
Eliam, de zoon van Achitófel, uit Gilo; 35 Chesrai
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uit Karmel; Paärai uit Arbi; 36 Jigal, de zoon
van Natan, uit Soba; Bani uit Gad; 37 Sélek, de
Ammoniet; Nacharai uit Beërot, de wapendrager
van Joab, den zoon van Seroeja; 38 Ira uit Jéter;
Gareb uit Jéter; 39 Oerija de Chittiet. In het
geheel waren er dus zeven en dertig.

24
1 Nog eens ontbrandde de toorn van Jahweh

tegen Israël. Daarom zette Hij David tegen hen
op. Hij sprak: Ga een volkstelling houden in
Israël en Juda. 2 Toen zeide de koning tot Joab en
de bevelhebbers van zijn leger: Ge moet onder
alle stammen van Israël rondgaan, van Dan af tot
Beër-Sjéba, en een volkstelling houden. Ik wil
weten, hoe talrijk het volk is. 3 Joab antwoordde
den koning: Jahweh, uw God, moge het volk
nog honderdmaal talrijker maken, en het mijn
heer en koning laten beleven! Maar waarom
heeft mijn heer en koning zijn zinnen gezet op
een volkstelling? 4 Daar zij zich echter tegen het
bevel van den koning niet konden verzetten, ver-
lieten Joab en de bevelhebbers van de legerma-
cht den koning, om een telling te houden van het
volk Israël. 5Na de Jordaan overgestoken te zijn,
begonnen zij met Aroër, en de stad die midden
in het dal ligt, en trokken over Gad verder naar
Jazer. 6 Vervolgens bereikten ze Gilad, daarna
Kadesj in het land der Chittieten. Vandaar
gingen ze naar Dan, en van Dan ombuigend naar
Sidon. 7 Vervolgens kwamen ze aan de vesting
Tyrus en alle chiwwietische en kanaänietische
steden. Tenslotte vertrokken ze naar Beër-Sjéba
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in de Négeb van Juda. 8 Nadat zij zo het
gehele land hadden doorkruist, kwamen zij na
verloop van negen maanden en twintig dagen
in Jerusalem terug. 9 Joab gaf de uitslag van
de volkstelling aan den koning op: Israël telde
achthonderdduizend weerbare mannen, die het
zwaard konden hanteren; het aantal Judeërs
bedroeg vijfhonderdduizend man. 10 Maar toen
David de volkstelling had laten houden, begon
hem het geweten te knagen; en hij zeide tot
Jahweh: Ik heb zwaar gezondigd met wat ik
gedaan heb! Ach Jahweh, vergeef de zonde van
uw dienaar; want ik ben dwaas geweest. 11 Nu
werd het volgende woord van Jahweh gericht tot
den profeet Gad, den ziener van David: 12 Ga
aan David zeggen: Zo spreekt Jahweh! Drie
dingen stel Ik u voor, waar ge uw keus uit kunt
doen; daarmee zal Ik u treffen! 13 Toen David
dan de volgende morgen opstond, begaf Gad zich
naar David, bracht hem het woord van Jahweh
over, en sprak tot hem: Wilt ge drie jaar lang
hongersnood in uw land laten heersen; of wilt ge
drie maanden lang vluchten voor uw vijanden,
die u op de hielen zitten; of wilt ge drie dagen
lang de pest in uw land laten woeden? Bedenk
u, en overleg, wat ik moet antwoorden aan Hem,
die mij zendt. 14 Toen zeide David tot Gad: Ik
weet geen raad; maar ik wil toch liever vallen
in de hand van Jahweh, wiens barmhartigheid
groot is, dan in de hand van mensen! Zo
koos David de pest. 15 Daarom liet Jahweh van
die morgen af tot aan de vastgestelde tijd de
pest los op Israël, waardoor van Dan tot Beër-
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Sjéba zeventigduizend mensen stierven. 16 Ook
naar Jerusalem zond Jahweh den engel, om er
verderf te stichten. Toen kreeg Jahweh spijt
over het onheil, en Hij sprak tot den engel, die
onder het volk verderf stichtte: Genoeg nu, trek
uw hand terug! De engel van Jahweh bevond
zich toen nabij de dorsvloer van Arawna, den
Jeboesiet. 17 En bij het zien van den engel die
het volk sloeg, sprak David tot Jahweh: Ach
Heer, ik heb gezondigd, ik deed verkeerd; maar
wat hebben deze schapen voor schuld? Keer
liever uw hand tegen mij en tegen het huis van
mijn vader! 18 Nog diezelfde dag ging Gad naar
David en sprak tot hem: Ga voor Jahweh een
altaar oprichten op de dorsvloer van Arawna,
den Jeboesiet. 19 Op het woord van Gad ging
David op weg, zoals Jahweh het bevolen had.
20 Toen Arawna, die juist aan het dorsen was,
rondkeek en den koning met zijn gevolg naar
hem toe zag komen, trad hij vooruit en boog zich
voor den koning neer tot op de grond. 21Arawna
vroeg: Met welk doel is mijn heer en koning bij
zijn dienaar gekomen? David antwoordde: Om
van u de dorsvloer te kopen en een altaar voor
Jahweh te bouwen, opdat de plaag van het volk
moge wijken. 22Nu sprak Arawna tot David: Laat
mijn heer en koning nemen en offeren wat hem
goeddunkt! Daar staan de runderen voor het
brandoffer, en de dorssleden en jukken kunnen
voor brandhout dienen; 23 dit alles, o koning,
geeft Arawna den koning om niet. En Arawna
besloot: Moge Jahweh, uw God, u welgevallig
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zijn! 24Maar de koning sprak tot Arawna: Neen,
kópenwil ik het van u, en wel voor de volle prijs;
ook wil ik aan Jahweh, mijn God, geen offers
opdragen, die mij niets kosten. Zo kocht David
de dorsvloer en de runderen voor vijftig zilveren
sikkels. 25 Hij liet daar een altaar voor Jahweh
oprichten; en toen hij brand- en vredeoffers
had opgedragen, erbarmde Jahweh Zich over het
land, en de plaag week van Israël.
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