
2 Samuel 7:1-16 

Agtergrond 

Ons is besig met die verhaal van Dawid in 2 Samuel. Wat interessant is, is dat dieselfde verhaal ook 

in Kronieke vertel word. Die verhaal van 2 Samuel 5-7 kom feitlik woordeliks so voor in 2 Kronieke 11 

– 17. Die verhale is opgeteken in die tyd van die ballingskap. Met ander woorde, helwat later as wat 

dit gebeur het. In ballingskap het Israel in die krisis hulle geskiedenis ondersoek om vas te stel wat 

fout gegaan het. In Dawid se tyd het dit goed gegaan en vandaar af net al hoe slegter. Daarom word 

al die opvolgende konings getoets aan Dawid se koningskap.  

Inleiding 

Eugene Pieterson skryf: 

Die God wat mense probeer uitvang waar hulle in swakheid sondig; die God wat ’n weersin in 

materiële dinge het; die God wat van pyn hou; die God wat ’n rooi lig laat flikker oor alle 

menslike vreugde; die God wat vrees wil inboesem; die God wat mense nie toelaat om 

gemaklik met hom te gesels nie; die oupa-God vir wie ’n mens om jou pinkie kan draai; die 

lotery-God wat Hom net deur toeval laat vind; die regter-God wat aan ’n reëlboek gebonde is 

wanneer Hy ’n oordeel vel; die God wat nie daartoe in staat is om te glimlag  oor baie van die 

mensdom se lomp flaters nie; die God vir wie veroordeling ’n tydverdryf is; die God wat 

mense “hel toe stuur”; die God wat van mense 100% vir elke geloofstoets vereis; die God wat 

volkome verklaar kan word deur een of ander dogma of filosofie; die God wat glad nie kan 

verstaan dat kinders – ook sy grootmenskinders – hulle altyd sal bemors en vergeetagtig is 

nie; die God wat vra dat ’n mens wat glo, moet ophou om ’n mens te wees; die God wat ’n 

plek by ons menslike feestelikhede van die hand wys; die God wat begryp kan word slegs 

deur dié wat volwasse, wys of geleerd is; die steriele God wat deur soveel teoloë en kerkreg-

kenners in hulle ivoor torings uitgedink word; die God wat sê: “Hiervoor gaan jy betaal!”; die 

God wat niks sê of voel oor pynlike probleme waarmee die mensdom worstel nie; die God wie 

se dissipels die rug keer op “wêreldse” werk wat koud gelaat word deur hulle medemense se 

verhale; die God wat nie uitgaan om die mens wat Hom verlaat het, te gaan soek nie; die 

God wat nie by magte is om alles nuut te maak nie; die God wat nog nooit oor ’n mens gehuil 

het nie; die God wat nie lig is nie; die God wat onberispelikheid bo liefde verkies; die God wat 

nie aanwesig is waar mense mekaar lief het nie; die God in wie daar geen misterie is nie, wat 

nie groter as ons is nie; die God wat ons ’n soort “geluk” wil bied wat teen die grein van ons 

menslike aard ingaan; die God wat nie die mildadigheid het van die son, wat alles wat dit 

aanraak met warmte vul, nie; die God wat nie liefde is nie en nie weet om alles wat Hy 

aanraak, in liefde te omskep nie; die God wat nie daartoe in staat is om mense harte te 

bekoor nie; die God wat nooit ’n mens sou word, met alles wat dit behels nie; die God wat 

ons nie absoluut kan vertrou en op wie ons nie kan hoop nie ... in so God sal ek nooit glo nie.     

Dit is ongelukkig so dat baie mense God beskou as die Een wat eise stel, wat vra. En dit terwyl God 

net die teenoorgestelde is: Hy gee. 

Dit is presies wat Dawid moes ontdek toe hy ’n tempel wou bou. In plaas van dat God sou eise stel 

en vra, gee God. Dit is presies wat ons vanoggend kan ontdek. God gee, Hy vra nie. 



1. Dawid dink God vra net 

Koning Dawid was ’n baie goeie strateeg. Toe hy koning geword het, het hy Jerusalem wat tusssen 

die twee dele van Israel geleë was,  van die Jebusiete verower en die setel van die verenigde Israel 

gemaak. Hy het daar sy paleis gebou. Daarna het die ark wat die teken van God se teenwoordigheid 

was na Jerusale gebring. Intussen het hy al Israel se vyande verslaan. Dit het veroorsaak dat die volk 

agter hom verenig het. 

Nog een van Dawid se eienskappe was sy gehoorsaamheid aan God. Hy het God se wil gesoek en dit 

gedoen. Hy het verstaan dat hy as koning in diens van God staan. Hy het verstaan dat hy God 

verteenwoordig in sy koningskap oor Israel. Die gevolg was dat God met hom was. Hy was suksesvol 

in alles wat hy aangepak het.  

In sy sukses het Dawid ontdek dat hy in sy paleis wat versier is met sederhout woon – gerieflik en in 

rustigheid – maar dat die ark in ’n tent staan.  En daarom wou hy ’n tempel bou.  

 Strategies sou dit ’n goeie ding wees om te doen. Dit sou die volk nog meer saamsnoer. 

 Teologies sou dit nog meer sin maak. Hy is gehoorsaam aan God en soek God se wil. Hy wil 

vir God net die beste gee. Dit sou ook maak dat die volk Israel deel aan sy gehoorsaamheid 

aan God. Hulle sou sy voorbeeld van aanbidding van God navolg. Dawid se erns en egtheid in 

sy verhouding met en sy suiwer motiewe voor God word duidelik uit sy gesprek met die 

profeet. Hy volg nie maar sy eie kop en pak die tempelbou-projek aan nie. Hy raadpleeg eers 

die profeet. Ook in die bou van die tempel soek hy God se wil. 

 

2. Dawid ontdek God gee, Hy vra nie 

Aanvanklik lyk dit asof Dawid kan voortgaan met sy planne om ’n tempel te bou. Die profeet gee die 

groen lig daarvoor. Maar daardie nag praat God met sy profeet. Natan dra God se boodskap aan 

Dawid oor.  

God leer vir Dawid dat Hy die God is wat gee, en nie vra nie. Dawid leer dit deur drie lesse: 

 Die eerste les is Israel se geskiedenis. Dwarsdeur die tog uit Egipte en ook nadat Israel die 

beloofde land ingetrek het, het die ark in die tabernakeltent gebly. En dit was goed so. Nooit 

het God enige eise gestel oor ’n vaste gebou nie. Die ark en tabernakel was God se teken van 

sy teenwoordigheid by die volk Israel. Dit was wat God gegee het. 

 Die tweede les is Dawid se eie persoonlike geskiedenis. God het vir Dawid gesorg het. Hy 

was die jongste seun wat die skape moes oppas. Maar God het hom daar gaan haal en 

koning gemaak. Oral waar hy gegaan het was God met hom en het God vir hom gesorg. God 

het hom gehelp om sy vyande te verslaan. God het hom bekend en beroemd gemaak. God 

het vir hom voorspoed en rus gegee. God het vir Dawid alles gegee. 

 Die derde les is Dawid en Israel se toekoms. God beloof aan Dawid ’n koningshuis. Sy 

nageslag sal die konings van Israel bly. Sy seun sal hom opvolg en dié sal die tempel bou. 

God sal sy seun se vader wees en hy sal vir God ’n seun wees. Die woorde beskryf eintlik God 

en Dawid se verhouding. Aan Dawid word beloof dat dit na sy dood steeds die geval met sy 

nageslag sal wees. Dawid se koningshuis en koningskap sal vir altyd bly bestaan. Waar Dawid 

gedink het hy moet vir God ’n huis bou, ontdek hy dat God vir hom ’n koningshuis bou. Waar 



hy gedink het hy moet gee, ontvang hy by God. Dawid ontdek dat God baie meer gee as wat 

hy vra.   

 

3. Ons ontdekking:  God gee, Hy vra nie 

Dink vir ’n oomblik na: Hoe sien ons God? Ek dink dat ons baie geneig is om die klem te plaas op God 

wat vra en eis. Ons onderspeel God as die God wat gee. Daarom is Eugene Pieterson heeltemal reg 

as hy afsluit: In so ’n God sal ek nooit glo nie. Ons kan nie glo in ’n God wat net eis nie. Maar ons kan 

glo in ’n God wat gee. 

Ons sou dit met die drie selfde lesse as Dawid kon leer: 

 Die geskiedenis. Die geskiedenis van God se bemoeienis met mense. Van die vroegste tye af 

met Israel tot vandag met ons, sy kerk. Die hoogtepunt van hierdie geskiedenis was Jesus se 

offer aan die kruis. Daar het ons by uitstek vir God leer ken as die God wat gee. Hy het ons ’n 

tweede kans gegee. Dit wat die sonde opgemors het, het Jesus kom herstel en nuut maak. 

Hy het vir ons sy Gees gegee. God wat in ons woon. Sy Gees het ons nuut gemaak sodat ons 

elke dag besig kan wees om alles nuut te maak. 

 Ons elkeen se geskiedenis. Soos Dawid, kan ons ook ontdek dat God in ons eie persoonlike 

omstandighede die God is wat gee – baie meer as wat Hy vra. In die eerste plek dat ons 

elkeen sy kind kan wees wat deel is van sy kerk, sy eiendom. En dan kring dit verder uit tot 

ons totale lewe. Alles wat ons is en alles wat ons het, het ons by God gekry. Noem maar op: 

ons gawes en vermoëns, ons gesondheid, ons huwelikmaats en kinders en familie, ons werk, 

ons besittings – ja, alles kom van God. 

 Die toekoms, ons toekoms. Ons het soveel beloftes van God se sorg; God se gee. Die belofte 

van die ewige lewe. Maar intussen die belofte van God se teenwoordigheid in ons lewe; God 

se liefde in ons lewe.  

 

Ons kan vanoggend opnuut weer vir God ontdek as die God wat gee. Hy het homself gegee. Hy gee 

vir ons daagliks alles.  

 

In godsdiens terme het ons ’n baie mooi woord en begrip daarvoor: Genade. Genade is iets wat jy 

kry sonder dat jy dit verdien. Net soos Dawid niks verdien het nie, verdien ons niks nie. Soos Dawid 

kan ons ook maar net “ingaan en voor die Here gaan sit en sê: Wie is ek, Here my God, en wie is my 

nageslag dat U my sover gebring het?” 

 

Thomas A Kempis beskryf genade baie goed. “Genade is nie iets waarvan sommige meer kry en 

ander minder, soos  mens meriete toekenings bereken, nie. Dit is die gesindheid in God self: dat Hy 

ons, ten spyte van onsself, goedgesind bly en ons bly aanraak ook in alledaagse dinge – dis 

ongelooflik, onberekenbaar, onbegryplik. 

 

Ons moet nie die fout maak om te dink genade beteken net voorspoed nie. Lewis B Smedes leer juis 

dit: ”Genade is nie ’n gratis kaartjie na droomland toe nie; droomland is vir storieboeke. Genade is 

nie ’n middel om die lewe na ons smaak te verander nie. Genade genees nie alle kanker nie, maak nie 

ons kinders slim nie en laat ons nie altyd suksesvol wees op alle gebiede nie. Genade is eerder ’n 



verassende krag om die aardse werklikheid te konfronteer; sy treurige en tragiese kant raak te sien; 

sy wrede snye in jou te voel; om saam te sing in die bekende koor van hoe verregaande 

onregverdigheid is, en nogtans te voel dit is goed en reg vir jou om op God se aarde te wees.  Genade 

is die krag om die werklikheid onder oë te neem, om te erken alles is soms verkeerd en tog te weet 

alles is nogtans reg in jou lewe. Genade is een woord vir alles wat God vir ons in die gedaante van 

Jesus Christus is.”    

 

 

4. Beteken dit dat God niks vra nie 

  

Ek wil dadelik antwoord: ja en nee. 

 

Nee:  God vra nie as voorwaarde voor Hy gee nie.  Dit is juis genade. Hy gee onverdiend. God vra nie 

op so ’n manier dat ons sy gee moet verdien nie. God gee onvoorwaardelik. 

 

Ja:  As ons begryp en verstaan en aangeraak is deur God wat gee, dan wil ons terug gee. Dan gee 

God vir ons sekere riglyne hoe ons kan reageer. Ons sou hierdie riglyn – noem dit maar wette of 

reëls – kon sien as God wat vra. Mits ons verstaan dat dit nie voorwaardes is nie. Dit is ons reaksie 

op wat God gee. Dit is ons antwoord op wat God gee. Dit is ons dankie sê vir wat God gee. 

 

Miskien is dit goed as ons sê dat dit is God wat vra en ons voldoen daaraan, nie omdat ons moet nie, 

maar omdat ons wil. Dit is opmerklik, oral in die Bybel, as God vra, dan sê Hy altyd eers wat Hy 

gedoen het. Kyk na die Tien Gebooie.  God leer eers: Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte verlos 

het en dan daarom moet jy sekere dinge doen. In die Nuwe Testament lees ons altyd dat Christus 

ons doodgemaak het vir die sonde en lewend vir God, daarom moet ons  dood wees vir die sonde en 

lewend wees vir God. 

 

Om dus saam te vat: Vra God van ons iets? Nie as voorwaarde vir sy gee nie, maar wel as ons reaksie 

op sy gee. Ons gee, nie omdat ons moet nie, maar omdat ons wil.  

 

En dit is juis hiermee wat ons dikwels probleme het. Ons werk en leef met ’n ingesteldheid van 

verdienste. Ons dink ons moet dit verdien. Ons dink ons moet dit werd wees.  

 

Net so sukkel ons ook maar om te gee. Dan wil ons ook maar met voorwaardes werk en net gee as 

iemand dit verdien. 

 

David Seamands beskryf dit mooi: “As Christenberader het ek deur die jare agtergekom wat  die twee 

grootste oorsake van emosionele probleme by Christene is: Hulle verstaan  - of aanvaar – nie die 

onverdienstelike, onvoorwaardelike genade en vergifnis van God nie, en daarom leef hulle ook nie 

met onvoorwaardelike liefde, vergifnis en genade teenoor ander nie. Ons hoor van en glo selfs die 

teologie van genade, maar dit is nie hoe ons lewe nie. Hoeveel meer heel sou ons lewe gewees het as 

ons die goeie nuus van God se evangelie van genade werklik sou laat wortelskiet in ons lewens en 

emosies.  

 

 



Slot   

 

Hoe lyk die God wat ons aanbid? ’n God wat gee en gee en gee. ’n God wat ons die kans gee om 

terug te gee in reaksie op wat ons onverdiend kry. 

 

 

 

   


