
2 Samuel 5:1-16 

Agtergrond 

Danie Mouton skryf dat die hele verhaal van die stryd tussen Saul en Dawid stof vir ’n spannende TV 

reeks is. Hy beskryf die gedeelte wat ons vanoggend gaan saam lees as die spannende slottoneel . 

Aan die een kant was daar die jong gesalfde wat op God vertrou het. Aan die ander kant die 

hardkoppige koning Saul wat alles dikwels in sy eie hande geneem het en gemaak het wat hy wou. 

Inleiding 

Eddie Rickenbacker was ’n Amerikaanse multi-miljoenêr met ’n kleuryke geskiedenis. Hy het op 

dertigjarige ouderdom as vakleerling by ’n grafsteenmaker gaan werk. Later het hy ’n 

motorwerktuigkundige en renjaer geword. Toe die Eerste Wêreldoorlog uitbreek, is Eddie as 

motorbestuurder van generaal John Pershing na die Europese front. Hier het hy met 

oorlogsvlieëniers kennis gemaak. Toe moes Eddie sy slag as vlieënier wys. Hy het spoedig daarin 

geslaag om die een Duitse vliegtuig na die ander af te skiet. Na die oorlog het hy sy eie motorfabrtiek 

begin. Hy het sy eie motor, die Rickenbacker, ontwerp en skatryk geword. Met die depressie het hy 

bankrot gespeel. 

Maar Eddie het nie moed op gegee nie. Met behulp 

van vriende het hy die Indiannapolis renbaan gekoop 

en mettertyd al sy skuldeisers terug betaal. Saam 

met ene Douglas het hy die Douglasvliegmaatskappy 

begin en die beroemde D.C.-vliegtuie begin 

vervaardig. Hy het later die hoof van Eastern Airlines 

geword  en ook die beherende aandeel in Trans 

World Airlines verkry. 

Hy skryf in sy outobiografie: “Sukses het alles met God te make. Ek het baie maal geval en baie maal 

weer opgestaan; baie maal gehoop en baie maal gewanhoop. Ek het ondernemings opgebou, gesien 

hoe hulle groei en saam met een of twee bankrot gegaan. Die son het altyd weer deur die wolke 

gebreek, soms wel na ’n lang en senutergende wag. God het gesorg, dikwels wanneer die nood op sy 

hoogste was”  (Uit Die Groot Boek van Illustrasie van die lewe vir die lewe – Solly Ozrovech) 

“Sukses het met God te doen.” Ek dink koning Dawid sou daarmee saamgestem het. Daar word 

immers van hom gesê: Die Here was met hom... 

1. Saul ... die Here was nie met hom nie 

’n Mens kan hierdie spannende slottoneel nie verstaan as jy nie die vorige episodes ken nie. Die volk 

Israel is deur leiers (rigters) gelei na hulle vestiging in die beloofde land. God het telkemale as daar 

een of ander krisis gedreig het so ’n leier voorsien wat hulle gelei het. Samuel was die laaste van die 

leiers. Die volk het aangedring op ’n koning en alhoewel Samuel hulle daar teen gewaarsku het, het 

dit gebeur.  Samuel se redenasie was dat God hulle eintlike leier was en dat ’n koning sou beteken 

dat hulle God as Koning sou verwerp en dat die nuwe koning sekere regte sou hê. 



Saul was die eerste koning. Aanvanklik het dit goed gegaan met Saul. Maar mettertyd het die 

situasie verander. Die verandering het gekom omdat Saul al meer God eenkant toe geskuif het en op 

sy eie insigte begin staat maak het.  

In 1 Samuel 13 lees ons van twee insidente wat die oorsaak was van die verandering. Saul besluit om 

in sy ongeduld self ’n offer aan God te bring voor ’n oorlog teen die Filistyne. Hy wag nie vir die 

profeet Samuel om dit te doen nie. Die tweede insident was toe Saul ongehoorsaam was aan God se 

opdragte oor die Amalekiete en sy eie kop volg. 

Ons lees dat God na hierdie insidente vir Saul as koning verwerp. Hy gee selfs vir Samuel opdrag om 

Dawid as nuwe koning van Israel te salf. God het hom van Saul onttrek. Die res van Saul se lewe en 

koningskap was maar een lang treurmare. So het dit tot met sy dood gegaan. 

2. Dawid ... die Here was met hom 

Dawid was maar  9 of 10 jaar oud toe hy gesalf is as koning. ’n Paar jaar later wiord Dawid die held 

van die volk as hy vir Goliat, die Filistynse se meestersoldaat doodmaak. Hy land nog later in die 

paleis waar hy die harpspeler vir Saul word. Hy is dan die een wat met sy musiek Saul moet kalm hou 

en laat bedaar. 

Dawid se sukses veroorsaak dat Saul hom as ’n bedreiging sien en hom begin agtervolg. Die gevolg 

daarvan is dat Dawid met ’n klompie volgelinge begin vlug en rondswerf. Maar deur alles bly Dawid 

suksesvol. Hy wen verskeie oorloë en word later -  op dertigjarige ouderdom van Juda. 

Die hoogte van die verhaal is as Dawid koning word oor al die stamme van Juda. En dit is maar net 

die begin. Hy verenig Israel as politieke mag. Hy verower Jerusalem en maak dit die sentrum van 

Israel. Jerusalem was een van die veiligste vestings. Dit het baie goeie en stewige mure reg rondom 

gehad. So veilig dat hulle gedink het dat selfs kreupel mense die stad sou kon beskerm. Maar Dawid 

en sy manskappe het vermoedelik deur die water tonnels toegang tot die stad gekry.  

In Jerusalem bou hy ’n paleis. Ons lei ook af dat die ander volke Dawid en die Israeliete hoog geag 

het. So voorsien Hiram, die koning van Tirus materiaal en werkers om te help met die paleis-bouery. 

In die verhaal is daar ’n hele paar verwysings na Dawid se sukses. Koning op ’n jong ouderdom. 

Koning vir veertig jaar. Geag deur die ander volke. Hy het al hoe sterker geword. Hy het meer 

vrouens en kinders gehad. Die verhaal van ’n suksesvolle koning. 

As mens die verhaal verder lees, kom sy sukses al duideliker na vore. Hy was suksesvol in oorloë. Jare 

later sou al die ander konings se sukses getoets en gemeet word aan die van Dawid. Nie een was ooit 

weer so suksesvol  nie. Nooit weer het ’n koning of Israel weer dieselfde hoogtes bereik nie. 

Die rede vir al Dawid se sukses? Die Here was met hom...  

3. Die Here was met hom... die Here was nie met hom nie? 

Dit kan maklik lyk asof dit God is wat maar willekeurig kies om met of nie met iemand te wees nie. 

Dit impliseer dat God dan willekeurig gekies het om met Dawid, maar nie met Saul te wees nie. En 

dit beteken weer dat God willekeurig vir Dawid se sukses en vir Saul se mislukkings verantwoordelik 

was.  



Dit is nie so nie. Die keuse het by Dawid en Saul self berus. Saul het gekies om sy eie kop te volg en 

nie op God staat te maak nie. Daarteenoor, het Dawid voortdurend gekies om op God te vertrou. 

Dawid het God se teenwoordigheid gekies terwyl Saul op sy eie insigte staat gemaak het. 

Ons lees dat Dawid in teenwoordigheid van God die verdrag met die leiers sluit om wel koning van 

Israel te wees. Hy soek God se teenwoordigheid op. Wat meer is, dit is die kenmerk van sy 

koningskap wat sou volg. Soos wat hy tevore – ons het dit verlede week gelees – in sy optrede 

teenoor Saul, hom respekteer en geëer het as gesalfde van God,  gaan hy voort om God te dien en te 

respekteer. 

Saul en Dawid se sukses was dus die gevolg van hulle eie keuse. Dawid het God gekies, terwyl Saul 

sonder God wou voortgaan. Daarom was Dawid suksesvol en Saul onsuksesvol. 

Hier is twee sake wat ons verdere aandag vra: 

 As ek dit sê, is ek natuurlik op gevaarlike terrein. Dit sou beteken dat alle gelowiges baie 

suksesvolle mense sou wees en alle ongelowiges, onsuksesvol. En dit weet ons is nie waar 

nie.  Daar is baie gevalle van gelowiges wat onsuksesvol is en daar is net so baie voorbeelde 

van ongelowiges wat baie suksesvol was. Dink ook maar aan die verhaal van Eddie 

Rickenbacker. Hy was soms baie suksesvol en soms nie. 

Daar is vandag iets wat genoemd word die sogenaamde voorspoedsteologie. Die 

voorstanders daarvan verkondig dat geloof in God jou resep is tot sukses. Glo net, en dit sal 

goed gaan. Ons weet tog dat dit nie so eenvoudig is nie. Inteendeel Fred Smith is oortuig: Ek 

dink nie God is so geëteresseerd in ons suksesse nie. Hy is geïnteresseerd in ons groei tot 

volwassenheid. 

Hoe moet ons dit verstaan? Ek dink dadelik aan die woorde van Psalm 127: As die Here die 

huis nie bou nie, swoeg die wat daaraan bou tevergeefs. As die Here die stad nie beskerm 

nie, waak die wat dit beskerm tevergeefs.  

Ek dink dat die antwoord lê in ons definisie van sukses. As ons aan sukses dink as rykdom en 

besittings, of bekendheid of beroemdheid, of dalk ’n lang en sorgelose lewe, maak ons ’n 

fout. Sukses in ’n Bybelse sin is iemand wat sy of haar roeping en taak verstaan. Dit is 

iemand wat weet wat God se doel met sy of haar lewe is en daaraan voldoen. Dawid het sy 

roeping en taak as koning verstaan en in afhanklikheid van God Israel regeer. Het het 

verstaan dat hy namens God die koning van Israel is. En in daardie taak en roeping het God 

vir hom gebruik en gesorg. Daarom dat hy van die begin af God se teenwoordigheid gesoek 

het. 

 Die tweede saak wat ons aandag vra is die feit dat Dawid beslis nie sonder foute was nie. 

Ons ken die res van sy verhaal. Hy het owerspel my Batseba gepleeg, haar man laat 

doodmaak en met haar getrou.  Eintlik skokkende gedrag. Hy erken egter sy sonde voor God. 

En deur dit alles kies hy steeds om afhanklik van God te wees. Daarom vergeef God sy 

oortreding. En ten spyte van Dawid se sonde, was hy steeds suksesvol. Hy het sy taak en 

roeping om koning namens God te wees, vervul. 



Vir ons om suksesvol te wees – in die Bybelse sin – vra dit dat ons roeping moet verstaan en 

uitoefen. Al het ons foute en doen ons sonde. Ons moet verstaan dat ons elkeen God se 

verteenwoordiger is. Ons is dit in ons werk, in ons gesin, in elke fasset van ons lewe. En indien ons in 

alles God se teenwoordighjeid soek, dan sal ons suksesvol wees. Indien ons in alles van God 

afhanklik bly, dan sal ons suksesvol wees.  

As ons dit begryp, dan word ons werk, ons gesin, ons ontspanning, ons geld en besittings, ons gawes 

en vermoëns, dan word alles middele waardeur ons suksesvol word vir God. Dan is die dinge nie die 

doel van ons lewe nie. Dit is die middel tot die doel om suksesvol vir God te lewe. Dit is ook nie iets 

wat ons seker ooit kan sê: Ek het dit bereik nie. Ben Sweetlan sê: Dit is ’n reis, nie ’n besteming nie. 

Dit beteken dat ons maar ten spyte van die hoogtepunte en laagtepunte van ons lewe, nog steeds 

suksesvol kan wees. Selfs as ons foute die oorhand kry, kan ons steeds suksesvol wees. Wat ons ook 

moet onthou is dat hoogtepunte juis die tye is wat ons afhanklik van God moet bly. Dit is juis die tye 

wat ons maklik te veel op ons self kan staatmaak. Goeie tye is vir die Christen gevaar tye – so sê JC 

Ryle. Charles Spurgeon leer: Laat ons te midde van voorspoed na God roep om nederigheid. 

Slot 

Edie Rickenbacker het na aanleiding van sy lewensverhaal met hoogtepunte en laagte punte gesê: 

“Sukses het met God te doen.” Sukses is om in God se teenwoordigheid te lewe en afhanklik van 

God te bly. Daarom het sukses met God te doen. Dawid het dit verstaan en was suksesvolle koning. 

Saul het dit nie verstaan nie en was ’n mislukking as koning. 

Wat is ek en jy? Sukses of mislukking? Is God met ons... of nie? 

 


