
2 Samuel 6:1-19 

Agtergrond 

Ons gaan vanoggend verder kyk na die verhaal van Dawid as koning oor Israel. In 2 Samuel 5-7 word 

vier gebeure vertel aanleiding gegee het en gehelp het dat Dawid koning oor die hele Israel geword 

het. 

 Die verowering van Jerusalem as hoofstad van Israel 

 Die oorwinnings oor die Filistyne 

 Die ark se terugbring na Jerusalem 

 Die verbond/ooreenkoms wat God met Dawid gesluit het dat sy koningskap vir ewig sal 

bestaan 

 

Inleiding  

 

In die verlede was kerkgeboue  altyd ’n teken van God se 

teenwoordigheid in ’n gemeenskap. Dink maar aan feitlik al die 

klein dorpies in ons land. Die eerste ding wat jy sien as jy 

aangery kom na die dorpies is die kerktoring wat uittroon oor al die ander geboue. Gewoonlik was 

die kerkgebou ook in die middel van die dorp. Al die besighede en huise is rondom die kerk gebou.  

In die stede was dit ook so. Mens kon in elke woonbuurt die kerktoring sien 

uitstaan. As ’n mens kyk na ouer foto’s van Linden, dan is dit opmerklik. 

Huise en bokant die huise troon die kerktorings uit. 

Nie net was die kerkgebou fisies die middelpunt van die gemeenskap nie. 

Die kerk met alles wat daar gebeur het was die spil waarom almal se lewe 

gedraai het. Die kerk met alles wat dit verteenwoordig het, was die 

middelpunt van die gemeenskapslewe.  

Maar dit het verander. Geleidelik het al meer hoër geboue begin verrys 

en was die kerk nie meer die uistaande punt nie. Veral in die stede is die 

kerkgebou verswelg deur die ander geboue. Die kerk gebou was al 

minder sigbaar as teken van God se teenwoordigheid.  

Dit wat met die fisiese kerkgebou gebeur het, het ook in die daaglikse 

gang van mense gebeur. Die kerk was nie meer die middelpunt van die gemeenskap nie. Kerkwees 

het ’n al kleiner en minder belangriker rol in gemeenskappe begin speel. Huidiglik is die tendens dat 

kerkwees maar een van talle aktiwiteite is waarmee gemeenskappe besig is.  

Dit het my laat wonder wat werklik die teken van God se teenwoordigheid in in ’n gemeenskap, in 

ons gemeenskap is? 

Ek het dit gewonder na aanleiding van die verhaal van die ark, koning Dawid en Israel. Die ark was vir 

Israel die teken van God se teenwoordigheid. 

 



1. Die ark as teken van God se teenwoordigheid 

 Die ark was ’n hout kis wat van doringhout gemaak is. Dit was een 

en ’n kwart meter lank, ’n half meter breed en ’n half meter hoog. 

Dit was in die buite en binnekant met goud oorgetrek.  Op elke hoek 

was daar ’n goue ring. Daar was draaghoute, wat ook met goud 

oorgetrek was wat deur die ringe gesteek is en waarmee die ark 

gedra is. Op die deksel van die ark was daar twee gerubs van goud wat na mekaar gerig is, afkyk na 

die ark en hulle vlerke oor die ark uitsprei.  

Binne in die ark was die twee tafels met die Tien Gebooie wat Moses van God ontvang het. Saam 

met die ark was daar ’n kruik vol manna en Moses se staf. Tog word aanvaar dat dit nie binne in die 

ark was nie maar voor die ark neergesit is. 

Tydens die tog na die beloofde land is die ark in die tabernakel gehou. As die volk getrek het, is dit 

deur Leviete gedra. Na die inname van Kaänan is dit in Silo geplaas. By geleentheid het die Filistyne 

dit gebuit. Hulle is egter toe deur soveel plae getref dat hulle dit teruggestuur het na Israel. Daarna 

het dit in Kirjat-Jearim in die huis van Abinadab gestaan waar sy seun Eleasar dit moes bewaak. 

Die ark het voor die volk uitgetrek na die beloofde land. Dit was vir hulle die simbool van God se 

teenwoordigheid.  

 Dit het vir die volk seën gebring – dit is as hulle die ark met die nodige respek hanteer het. 

Daar was bepaalde reëls wat gevolg moes word: dit moes gedra word; die Leviete moes dit 

dra; dit moes in die tabernakel  geplaas word. 

 Tog het die ark ook vir die volk straf gebring – toe die ark teruggebring is vanaf die Filistyne 

is talle dood weens hulle oneerbiediglike nuuskierigheid. Ons het gelees hoe Ussa dood is 

omdat hy wou keer dat die ark dalk afval. 

Dit was juis die feit dat die ark teken was van God se teenwoordigheid wat Dawid laat besluit het om 

die ark na Jerusalem te bring. Dawid het eers die Jebusiete verslaan en toe Jerusalem die hoofstad 

van Israel gemaak. Jerusalem was ’n baie goeie keuse as hoofstad. Dit was ’n baie veilige stad. 

Verder was dit baie goed geleë tussen die noordelike tien stamme en die suidelike 2 stamme wat 

aanvanklik verdeel was. Met jerusalem het Dawid die twee dele van Israelk verenig en hulle 

gesamentlike koning geword. 

Die logiese verdere stap was die bring van die ark na Jerusalem. Aanvanklik begaan Dawid ’n fout. 

Die bepalings was duidelik dat die ark gedra moes word. Hy laat dit op ’n nuwe wa wat deur osse 

getrek word bring. Die feit dat die wa nuut was, sê vir ons iets van Dawid se verstaan van die 

besondersheid van God se ark. Die osse wat struikel is juis die herinnering vir Dawid en Israel dat die 

wa gedra moes word. 

Na die episoide met die osse wat struikel en Ussa wat sterf, los Dawid die ark eers by Obed-Edom. 

Hy doen dit uit vrees vir wat gebeur het. Die voorspoed wat Obed-Edom beleef as gevolg van die ark 

se teenwoordigheid oortuig Dawid dat dit veilig is om die ark na Jerusalem te bring. Die keer op die 

regte manier – dit word gedra. En ook met offers.  



Wat opvallend is van die hele optog om die ark na Jerusalem te bring, is Dawid se vreugde. Hy dans 

en sing. Die volk vier fees. Hulle eet saam. 

Natuurlik het dit nie oor die ark alleen gegaan nie. Dit het gegaan oor wat die ark verteenwoordig: 

God se teenwoordigheid. Die ark bevestig dat God teenwoordig is in hulle midde. Die God van 

Abraham, Isak en Jakob, hulle voorvaders is hulle God.  

Die res van Dawid se verhaal getuig van God se teenwoordigheid by hulle. Dawid was as koning baie 

suksesvol. Israel was die wêreldmag. Hulle grond gebied is uitgebrei. Hulle het hulle vyande verslaan. 

Die rede: God was teenwoordig by hulle.  

2. Die Heilige Gees, die Woord en die kerk as teken van God se teenwoordigheid 

Wat is vandag vir ons die teken van God se teenwoordigheid? Hoe weet ons, hoe sien ons God is 

teenwoordig? 

Ek dink dit gaan oor drie dinge: Die Gees van God, die Woord van God en God se mense. 

Miskien moet ek darem net weer julle herinner dat God orals is. Dit glo ons tog. Hy is die Skepper 

van die ganse heelal en is alomteenwoordig. Hy is orals. Nêrens is daar ’n plek en nooit is daar ’n tyd 

wat Hy nie daar is nie.  

Dit voel dalk soms vir ons asof God weg is – veral as ons probleme ondervind.  Dan voel ons alleen en 

verlate. Maar ons kan weet: God is altyd daar.  

Ons moet onthou dat Jesus juis as Immanuel bekend gestel is. Immanuel beteken: God met ons. En 

al weet ons dat Jesus met sy hemelvaart opgevaar het na die hemel, is Hy tog steeds teenwoordig. 

Nie net is God en Jesus oral teenwoordig nie, maar juis ook sy Gees. Jesus het beloof dat God sy 

Gees aan ons sal gee sodat ons nie wees agtergelaat word nie. God se Gees woon in ons as 

gelowiges. Sy Gees maak God teenwoordig in ons elkeen. 

Net so is God se Woord die teken van sy teenwoordigheid. In die Ou Testamentiese tyd was die twee 

tafels met die wet op in die ark. Vandag het ons die Bybel met al ses en sestig boeke as God se wil, 

God se woord, God se riglyn vir ons. Die is orals – in boekvorm in ons huise; in tegnologiese vorm op 

ons selfoone en tablette en rekenaars. God is teenwoordig deur sy Woord. 

Maar wat ons moet raaksien is dat God se Gees en sy Woord in en deur mense werk. God het sy 

Gees en Woord aan sy kinders toevertrou. Ons wys God se teenwoordigheid deur sy Gees wat in ons 

woon en werk en sy Woord wat deur ons aan die woord kom. Ja, die kerk, is teken van God se 

teenwoordigheid. En as ek nou sê kerk, bedoel ek nie al die baksteen kerke nie. Dit ook ja. Ek bedoel 

die lewende kerk. Die mensekerk. Ek en jy. Elke gelowige. 

In die nuwe Testamentiese tyd word God se teenwoordigheid gedemonstreer deur gelowiges. Ons is 

die teken van God se teenwoordigheid. 

Dit is ’n ongelooflike voorreg en verantwoordelikheid. 

 Wat ’n voorreg. God het ons, met ons foute en tekortkominge, selfs ons sonde gekies, om sy 

teenwoordigheid in sy skepping en wêreld te demonstreer. Ons is elkeen op ons eie, maar 



ook gesamentlik, soos die ark van die Ou Testament. Ons wys God is hier. Elke dag. Orals. 

Wat ’n voorreg. 

 Wat ’n verantwoordelikheid. Dit maak ’n mens bang as jy dink jy moet God se 

teenwoordigheid demonstreer. Juis omdat ons onsself ken. Ons weet wie en wat ons is. 

Mens voel asof jy nie eens kan waag om self elke dag in God se teenwoordigheid te wees 

nie. En dan nog teken van God se teenwoordigheid te wees, Angswekkend. Veral as ’n mens 

dink aan die straf kant van die ark verhaal. Hoe kan ons dit waag? 

Die antwoord lê in die Gees en Woord. God het ons sy Gees gegee. Hy het ons sy Woord 

gegee. Op ons eie, sal ons misluk. Met die Gees wat ons lei en die Woord wat ons toerus kan 

ons God se teenwoordigheid demonstreer. Ja, in nederigheid en afhanklikheid. En met die 

besef van ons eie foute en onvermoë. Daarvan is Dawid vir ons ’n goeie voorbeeld. God het 

hom gebruik, ten spyte van sy sonde. 

Om God se teenwoordigheid te demonstreer, vra dat onsself elke dag, elke oomblik bewus 

moet wees van God se teenwoordigheid. Dit is ongelukkig so dat ons baie maklik in die 

gewone gang van elke dag vergeet dat ons in God se teenwoordigheid is. Teoloog Walter 

Brueggemann skryf dis makliker om oor God se magtige dade te praat as oor God se stille 

teenwoordigheid en voorsiening. Dit vereis geloofonderskeiding en sensitiwiteit om in ons 

alledaagse werklikhede God se handelinge raak te sien. Ons moet God se teenwoordigheid 

raaksien in die gewone daaglikse gang van die lewe. Ons moet God se teenwoordigheid 

demonstreer in die gewone daaglikse gang van die lewe.  

God se teenwoordigheid moet die toetsvraag word wat ons in elke situasie vir onsself vra: Is 

my optrede die van iemand wat besef hy/sy leef in God se teenwoordigheid? Net so moet 

ons vra: Getuig my optrede van God se teenwoordigheid? Demonstreer my optrede God se 

teenwoordigheid? 

Slot 

Kerkgeboue was en sal seker steeds bevestig dat God orals teenwoordig is. Maar in die moderne 

lewe word die kerkgeboue en die mensekerk maklik verswelg deur die normale gang van die lewe. 

Daarom moet ons as mensekerk, as lewende kerk, altyd en orals die teenwoordigheid van God 

demonstreer. Juis in die normale gang van alles.  

Ons het die voorreg, ons het die verantwoordelikheid om soos God se ark teken te wees van ’n 

teenwoordige God. 

  

    

  


