
2 Samuel 1:1-27 

Agtergrond 

1 en 2 Samuel vertel die verhaal van Israel in die beloofde land. Dit gaan oor die laaste leier (rigter), Samuel, en die 

oorgang na die eerste koning, Saul. Daarna vertel dit die verhaal van Dawid. Dit was in die elfde eeu v.C.  Hierdie drie 

– Samual, Saul en Dawid - is  die vernaamste karakters in die boeke. Die boeke van 1 & 2 Konings vertel die verhaal 

van die ander konings van Israel en Juda tot en met die ballingskap in 586 v.C. 

’n Belangrike tema in 1 en 2 Samuel is die koningskap. Dit vertel van die oorgang van charismatiese leiers wat God 

telkens voorsien het tot konings. Tog is die leierskap van God heeltyd in die agtergrond. Hy is die eintlike leier van 

Israel. 

Inleiding 

Gedurende die vervolging van die Armene deur die Turke is ’n Armeense dogtertjie en haar broer deur ’n 

bloeddorstige Turkse soldaat agtervolg. Hy het hulle in ’n doodloopstraat vasgekeer en die broertjie voor haar 

vermoor. Sy het daarin geslaag om te ontsnap deur oor ’n muur te spring en in ’n woud in te hardloop. Sy het later ’n 

verpleegster geword.  

By geleentheid is ’n erg gewonde soldaat na die hospitaal gebring waar sy gewerk het. Sy het hom erken as die 

soldaat wat haar broer vermoor het en haar ook probeer vermoor het. Sy toestand was so ernstig dat die geringste 

verwaarlosing of agtelosigheid aan die kant van die verpleegster sy lewe sou kos, maar sy het hom net die beste sorg 

gegee. Eendag, op sy pad na herstel, het hy haar herken as die suster van die seuntjie wat hy vermoor het. Hy vra 

haar toe: “Warom het jy dit aan my gedoen terwyl ek jou broer vermoor het?” Haar antwoord was: “Want ek het ’n 

godsdiens wat leer dat ek my vyande moet vergeef.”  

Hierdie verpleegster se optrede is bepaal deur haar geloof en liefde vir 

God. Sy het nie toegelaat dat iemand anders en wat hy gedoen het, haar 

optrede bepaal nie. 

Ons kry iets soortgelyk by die optrede van Dawid teenoor Saul. Sy 

verhouding met God bepaal sy optrede teenoor Saul. Hy laat nie toe dat 

Saul se dade sy optrede beïnvloed nie.  

Dit is ons tema vandag: Laat God jou maatstaf wees. 

1. Saul en Dawid 

Die laaste hoofstuk van 1 Samuel vertel die verhaal van Saul se dood. Die Filistyne en Israel was in ’n geveg betrokke 

by Gilboaberg. Israel het die geveg verloor en baie Israeliete het omgekom. Drie van Saul se seuns, Jonathan, 

Abinadab en Malkisua, het ook gesterf.  Die Filistyne het hulle aandag op Saul toegespits en hy het homself 

doodgemaak.  

Die eerste hoofstuk van 2 Samuel vertel vir ons wat intussen met Dawid gebeur het. Hy het die Amalekiete verslaan 

en daarna teruggekeer na Siklag. Daar het die Amalekiet vir hom die verhaal van Saul en Jonathan se dood kom 

vertel. 

Saul en Dawid het op geen goeie voet met mekaar verkeer nie. Julle ken die verhaal van Dawid wat as jong man die 

held van die Israeliete geword het toe hy Goliat doodgemaak het. Daarna was hy harpspeler vir Saul. Mettertyd het 

Saul vir Dawid as bedreiging gesien en begin agtervolg. Dawid moes vlug vir sy lewe.   

Ons moet teen hierdie agtergrond kyk na Dawid se reaksie op Saul en Jonathan se dood. ’n Mens sou verwag dat 

Dawid opgewonde en bly sou wees. Sy vyand is dood.  Hy kan op hou vlug en ontspan. En tog is dit nie Dawid se 



reaksie nie. Hy skeur sy klere, treur en vas. Hy en sy manskappe rou oor die dood van hulle koning, sy seuns en 

soldate. Dawid sing ’n klaaglied. Hy gee selfs opdrag dat hierdie klaaglied aan die inwoners van Juda geleer moet 

word. Hulle moet saam met hom rou oor Saul en Jonathan se dood.  

Dit is vreemd. Die rede vir hierdie vreemde optrede word duidelik uit die res van die verhaal. Die verhaal vertel 

verder hoe Dawid die boodskapper – wat ook die moordenaar van Saul was – laat doodmaak. Sy rede is: hy het die 

swaard opgelig teen die gesalfde van die Here; hy het die gesalfde van die Here doodgemaak. 

Hierdie optrede van Dawid  stem ooreen met sy vroeëre optrede. In 1 Samuel 26 lees ons ’n verhaal van hoe Dawid 

een nag in Saul se kamp ingesluip het en Saul se swaard en waterkruik gesteel het. Hy kon daar vir Saul doodmaak. 

Inteendeel sy volgelinge wou, maar Dawid keer hulle. Sy argument is: Hulle kan nie die swaard oplig teen die 

gesalfde van die Here nie.   

Dawid se optrede word deur sy verhouding met God bepaal. Sy geloof in God, sy respek vir God maak dat hy agting 

het vir God se gesalfde - selfs al het Saul hom te na gekom; selfs al wou Saul hom doodmaak. 

2. Dawid se klaaglied 

Die feit dat Dawid se optrede deur sy verhouding met God, en nie deur ander mense se dade bepaal word nie, word 

ook duidelik uit sy klaaglied.  Die sing van die klaaglied en die inhoud van die lied beklemtoon Dawid se gehoorsame 

lewe aan God. 

Sy lied bevestig dat dit uit sy hart kom. Dit is ’n lied, ’n gedig, ’n stuk poësie. Dit gee die ware en egte emosie van 

Dawid weer. Hy gee nie maar voor dat hy hartseer is nie. Hy speel nie maar net hartseer nie. Hy is hartseer. Ons weet 

tog dat digkuns na binne gerig is. Dit is ’n egte, innerlike worsteling. ’n Belydenis van myself, aan myself. 

Kom ek sê net vir interessantheid iets oor die klaaglied as gedig. In die klaaglied kry ons ’n verskynsel wat in 

Hebreeus as ’n parallelisme beskryf word. Elke keer word iets gesê en dan opgevolg met ’n uitbreiding daarop wat 

bietjie meer sê. Kyk sommer na vers 20. Moet dit nie Gat vertel nie word uitgebrei met moet dit nie bekend maak in 

Askelon se strate nie. Feitlik elke vers word so saamgestel. 

Saul word as held in die klaaglied voorgehou. Drie keer in die lied word Saul, sy seuns en sy soldate as helde wat 

geval het beskryf. Daar word verwys hoe dapper Saul en sy seuns en manskappe was. En eintlik was dit nie so nie. 

Hulle het gevlug. Saul het homself om die lewe gebring.  

Nie eintlik helde nie. Maar net mense met foute. Inteendeel, die grootste deel van Saul se koningskap was vol foute. 

Hy was eintlik maar ’n mislukking as koning. Maar Dawid kyk nie vas teen Saul en sy mislukkings nie. Hy kyk vas teen 

God wat Saul gesalf het as koning. Hy sien God raak vir wie Saul veronderstel was om te verteenwoordig. Hy eer God 

namens wie Saul regeer het. En omdat Hy God eer, respekteer hy God se gesalfde.       

Sy optrede word deur sy verhouding met God bepaal – nie deur mense en hulle mislukkings en foute nie. Selfs al het 

Saul se foute die lewe vir homself nogal ongemaklik, selfs ondraaglik, gemaak nie.  

Voor ons afstap van Dawid se klaaglied, wil ek graag nog iets van die klaaglied uitwys. Die geleerdes beklemtoon dat 

hierdie klaaglied naas die poëtiese en persoonlike element, nog ’n belangrike element bevat. Dit is wat ons ’n 

openbare of politiese element kan noem. Saul se dood was ’n draaipunt in Israel se geskiedenis. Na sy dood sou 

Dawid koning word en het daar ’n tyd van ongekende voorspoed en sukses vir Israel aangebreek. Dawid sou 

mettertyd die hele Israel verenig en hulle grondgebied uitbrei en ook die wêreldmag van daardie tyd word.  

In die klaaglied is Dawid besig om sy eie politieke agenda te dien. Hy wys aan sy onderdane dat hy nie Saul se dood 

begeer of goedkeur nie. Saul was immers die gesalfde van God. Hy is besig om sy kaarte reg te speel. Sommige 

geleerdes sê: Tipies politikus. 



Mens wil dit dadelik negatief interpreteer, so asof Dawid met oppertunistiese politiek besig is. Ons kan dit egter 

positief interpreteer. Dawid sien die deur wat oopgaan en gebruik die geleentheid wat na sy kant toe kom. Dit is ’n 

deur wat God oopgemaak het en in gehoorsaamheid gebruik hy die kans. Dit is nie dat hy vir Saul se ondergang 

veratwoordelik is nie. Hy verlekker homself nie eens daaroor nie. Hy rou – en is beskikbaar om God te dien as God 

hom roep om koning te wees. 

3.       Laat God jou maatstaf wees 

Wat leer ons uit Dawid se optrede en treurlied?  

Laat God se liefde jou maatstaf wees – en nie ander mense nie.  

Laat jou optrede bepaal word deur jou verhouding met God – en  nie deur ander mense se optrede nie. 

Dawid het dit reggekry. Die verpleegster waarvan ek in die begin vertel het, het dit reggekry. Ons kan dit ook doen.  

Ons moet ons fokus op God stel. Ons geloof in God, ons liefde vir God, ons respek vir God moet ons optrede bepaal. 

God en God alleen moet ons maatstaf wees. Vergeet van ander mense as maatstaf. Vergeet van ander mense se 

optrede. Selfs al het hulle jou te na gekom of skade aangedoen. Die Bybel is tog baie duidelik dat wraak nie plek het 

in ’n gelowige se lewe nie. 

Ons moet raak sien dat dit presies God en Jesus se werkswyse met ons is. God hanteer ons nie op grond van ons 

dade nie. Dan sou ons lewe maar ellendig gewees het. God hanteer ons op grond van sy liefde. Dit is hoekom 

Christus vir ons gesterf het. Dit is hoekom ons God se kinders kan wees wat totaal vergewe is vir al ons foute. 

Om God die maatstaf te maak, beteken dat ons verby mense en hulle foute kyk en God raaksien. Soos Dawid God en 

Saul as sy gesalfde gesien het, moet ons God en sy skepsele raaksien. In enige situasie moet ons nie die mense en 

hulle mislukkings raaksien nie, maar God as Skepper en Eienaar van alle mense. Ons moet dit doen deur juis mense 

met hulle foute en mislukking mis te kyk. As ons dit doen, eer ons God as die Skepper. Die teendeel is ook waar, as 

ons op mense en hulle mislukkings fokus, dan misken ons God as die Skepper en Eienaar van mense.  

Daarom: Laat God ons maatstaf wees. Vergeet van mense as dit by die rede en motivering vir optrede kom. Fokus op 

God. Vergeet van mense se foute. Henry Ward Beecher stel dit mooi: Alle mense behoort iewers ’n redelike groot 

kerkhof te hê waar hulle hulle naaste en vyand se foute kan begrawe. 

Ons kerk – die NG Kerk – juis in ’n seisoen van menswaardigheid. Ons fokus daarop om nog  meer te leer en te 

ontdek wat dit beteken om alle mense menswaardig te hanteer. Ons wil mense raaksien vir wat hulle is: geskep deur 

God, skepsels wat iets van hulle Skepper weergee. Daarom wil ons alle mense respekteer; luister na almal, almal 

omarm; selfloosheid. Dit geld almal: vriend en vyand, familie en onbeklendes, wit en swart, ryk en arm. Elke liewe 

mens wil ons menswaardig hanteer omdat hy/sy deur God geskep is. 

Ons as gelowiges, ons as kerk moet hierin die voorbeeld vir almal stel. Dink vir ’n oomblik watter wonderlike plek die 

wêreld sal wees as almal mekaar menswaardig hanteer – mekaar hanteer as mede-skepsels van God. Dink hoe sal 

die wêreld daar uitsien as ons God die maatstaf maak van ons optrede. 

Indien ons so kan leef, hou dit vir ons die heerlike belofte in. Ons sal dan self nie behandel en hanteer word volgens 

ons foute nie. Ons sal hanteer word vanuit ons status as mense wat deur God geskep is. Hoe heerlik sal dit nie wees 

nie.   

Om ander so te hanteer is ook bevrydend. Dit maak dat ons self daardeur verryk word. Dit is mos so dat hoe meer 

mens gee, hoe meer ontvang jy. Anders hou jy jouself gevange. Ek lees dat Ronnald Reagan na sy die aanslag op sy 

lewe in 1981 gesê het: Ek weet dat my fisieke genesing direk afhang van my vermoë om die skieter onvoorwaardelik 

te vergewe.    

 



Slot 

Dawid se optrede is byna onbegryplik. Om te rou en treur as jou vyand sterf. So was daar deur die geskiedenis talle 

verhale net so onbegryplik. Verhale soos die van die Armeense verpleegster wat die moordenaar van haar broer met 

die grootste liefde verpleeg het.  

Hoe is dit moontlik? Dit is moontlik as ons God die maatstaf maak van al ons optrede en mense se foute begrawe.  

Dawid het dit gedoen. Kom ons doen dit. 

Ek sluit af met nog ’n storie: 

’n Man het langs die rivier gesit toe hy sien ’n skerpioen vasgevang is tussen die wortels van ’n boom en sou 

verdrink. Hy het nadergaan om die skerpioen te red. Elke keer as hy wou help, wou die 

skerpioen hom steek. Iemand anders sê toe: “Weet jy nie dat  dit ’n skerpioen is en dat 

dit sy aard is om te steek nie?” Toe antwoord die man: “Dit mag so wees, maar my aard 

is om te red. Moet ek nou verander omdat die skerpioen nie wil verander nie?”  


