
2 Samuel 11:1-27 

Inleiding 

Op 15 Junie 1991 het die vulkaan Plinian tot 

uitbarsting gekom. Die vulkaan is op die 

berg Pinatube, 87 kilometer noordwes van 

Manilla, die hoofstad van die Filipyne. Dit 

was die tweede grootste vulkaniese uitbarsting in die 20 ste eeu. Die gevolge van die uitbarsting was 

dramaties. Agthonderd-sewe-en-veertig mense is dood. ’n Baie groot gebied rondom die vulkaan 

moes ontruim word, onder andere twee basisse 

van die Amerikaanse weermag. Driehonderd-vier-

en-sestig gemeenskappe en 2.1 miljoen mense is 

geraak. Agtduisend huise is vernietig en meer as 

drie-en-sewentigduisend beskadig. Die finansiële 

verlies in 1991 en 1992 word gereken as 12 

biljoen pesos. 

Tienduisendmiljoen ton magma het uit die 

vulkaan gevloei. Twintigmiljoen ton 

swaeldioksied is in die atmosfeer in geblaas. Die gevolg was dat temperature in 1991 tot  1993 0.5 °C 

koeler was. Sestien komersiële vliegtuie wat oor die gebied gevlieg het, is beskadig  Agt honderd 

vierkante kilometer se ryslanderye is vernietig. 

Filippynse wetenskaplikes het gesê: “Wanneer ’n vulkaan vir baie jare stil is, vergeet mense dat dit ’n 

vulkaan is en begin hulle dit sien as ’n gewone berg.” 

Soos Pinatube het ons sondige natuur altyd die die potensiaal om te ontplof en gevolglik groot skade 

aan te rig aan oonsself en aan ander. Die grootste fout wat ons kan maak, is om ons sondevulkaan te 

ignoreer asof dit nooit tot uitbarsting kan kom nie. 

1. Dawid se sondevulkaanuitbarsting 

Tot dusver het ons net van al Dawid se goeie eienskappe gelees. Hy was ’n goeie politieke strateeg 

wat alles reg gedoen het om die twee dele van Israel weer as een volk saam te snoer. Hy het 

Jerusalem, wat tussen die twee dele gelê het, verower en hoofstad gemaak; hy het sy eie paleis daar 

gebou; hy het al die vyande wat hulle bedreig het, in oorloë verslaan; hy het die ark na Jerusalem 

gebring. Verder was hy gehoorsaam aan God en het in alles wat hy gedoen het God se wil gesoek. 

Toe hy gevra is om koning te word, het hy God se Ons lees telkens dat God by hom was. God het 

hom voorspoedig gemaak. 

En dan skielik kom Dawid se sonde tot uitbarsting.  Net so skielik soos ’n vulkaan en met net so veel 

gevolge soos ’n vulkaan uitbarsting. 

Hy laat ’n getroude vrou haal nadat hy haar gesien bad het. Eintlik is haal ’n baie sagte vertaling. In 

Hebreeus is die woord veel sterker: hy het haar gevat. Dawid slaap met die vrou en sy raak swanger.  



As die sondevulkaan uitbarsting maar daar kon stop. Maar dit gaan nog verder. Dawid maak slinkse 

planne om haar man, Urija, by die huis te kry sodat hy by haar kan slaap. Hy oorlaai hom selfs met 

geskenke. So hoop hy om sy eie misstap weg te steek. As dit nie werk nie, probeer hom self dronk 

maak. Maar ook dit werk nie.  

Dawid se volgende plan is om sy Joab, weermag bevelvoerder opdrag te gee Urija in ’n geveg te laat 

omkom. Die plan werk en daarna gaan Dawid nog verder en maak Batseba sy vrou. Owerspel, 

moord, misbruik van sy mag – dit is die sondes wateen na die ander uitborrel uit Dawid se 

sondevulkaan. 

Dit is opmerklik dat die patroon maar nog vandag dieselfde is. Wat ek bedoel is: So dikwels doen 

mense sonde, en in ’n poging om dit weg te steek of die gevolge daarvan te ontkom, doen hulle nog 

meer sonde. En dan maak dit eintlik maar die hele aangeleentheid net nog erger. Dan is nog meer 

drastiese stappe nodig wat dan die probleem en gevolge gewoonlik nog erger maak. Die alternatief 

is om eerder maar na die eerste probleem te erken jy het fouteer en dan reg maak en nie al meer en 

meer te fouteer nie.     

Dit is amper ondenkbaar dat die gehoorsame en voorspoedig Dawid tot sulke laagtes kan daal. 

Onverstaanbaar – en tog is dit wat Dawid gedoen het. Hierdie koning van wie geskryf is dat hy ’n 

man na God se hart is val vas in die sonde. Sy sondevulkaan kom tot uitbarsting. 

Wat opmerklik is in hierdie verhaal is die kontras wat duidelik word tussen Dawid en Urija. 

 Dawid was die koning, suksesvol. Hy woon in die paleis. Hy gaan nie eers saam oorlog toe 

nie. Hy het die voorreg van ’n middagslapie en die luukse van ’n dak om op te stap.  

 Urija is nie eers ‘n Jood nie. Hy is ’n Hettiet. Tog is hy lojaal aan die koning. Hy gaan veg 

namens hom. Selfs as hy teruggebring word na Jerusalem gun hy homself nie die luukse van 

’n nag by sy eie huis en eie vrou nie. Hy slaap soos ’n lojale soldaat by die slawe buite die 

paleis. Hy gun homself nie die luukse nag by sy huis en vrou terwyl sy bevelvoerder en mede 

soldate in die veld moet slaap nie.  

Dawid se sonde - sy magsmisbruik - word ontbloot deur die feit dat Urija niks is en lojaal bly. Dawid 

se sonde is onverskoonbaar. Dit kan tog nie wees nie. Daarom dat ons lees: Maar wat Dawid gedoen 

het, was verkeerd in die oë van die Here! 

2. Ons sluimerende sondevulkane 

Een van die bekendste hofsake in die geskiedenis is die by Neurenberg waar nazioorlogsmisdadigers 

na die Tweede Wêreldoorlog verhoor is. Een van die meesterbreine agter die ergste van al die 

konsentrasiekampe – Auschwitz – was Rudolf Hess. Die hofsaak het wêreldwyd aandag getrek. 

Gedurende die hofsaak het getuie na getuie gekom en sy vertel van die ergste misdade teen die 

mensdom: brutaliteit, moorde, gaskamers en Hess se betrokkenheid daarby. 

Eindelik het die dag van afrekening aangebreek. Die hofsaal was doodstil. Skuldig!  Saam met die 

uitspraak was daar ’n geween gehoor uit verskillende dele van die hofsaal. Soos wat die hofsaal leër 

geword het, het ’n verslaggewer vir een persoon gevra: “Ek kan jou emosies van hierdie oomblik 

verstaan. Huil jy omdat geregtiheid geskied het? Is dit omdat daar nou ’n einde gekom het aan al die 

afgryse en verdriet?” Die man het die trane van sy gesig afgevee en geantwoord: “My trane het niks 



te doen met enige een van daardie redes nie. Ek huil omdat toe ek daar gestaan en in sy oë gekyk 

het, ek myself gesien het.” (Uit:Ozrovech, S: Die Groot boek van Illustrasies van die lewe vir die 

lewe). 

As ons moet eerlik wees vanoggend, dan moet ons ook huil. Huil omdat ons in Dawid onsself 

raaksien. Dawid is niks anders as ons nie. Ons sluimerende sondevulkane kom gereeld tot 

uitbarsting. Daagliks, sommer baie keer elke dag. Ons is vinnig om dink Dawid is darem maar dom 

gewees. Ons wonder baie gou: Hoe kon hy? Maar as ons in sy oë kon kyk, sou ons onsself erken. Ons 

is nie anders nie.  

Billy Graham het gesê: “Die vreeslikste ding van sonde is dat ons vanweë ons sonde blind is vir ons 

sonde.” Dwight L Moody erken: “Ek het meer moeilikheid met myself as met enige ander mens.” 

Augustinus het gebid: “Here, bewaar my van ’n bose man – myself.” Hoe waar is al drie hierdie 

persone nie. 

Die grootste gevaar van sonde is dat ons soos mense kan wees wat veilig op die berg woon en 

vergeet van die vulkaan binne in die berg. Ons kan so blind raak vir ons sonde dat ons die gevaar 

daarvan vergeet. Ons moet voortdurend bewus wees van die sondevulkaan in ons wat wil uitbars. 

Ons kan dalk so maklik self tevrede en so vol selfvertroue oor ons self en al ons vermoëns en goeie 

eienskappe raak dat ons vergeet van die sonde. Ons kan baie maklik so eiegeregtig raak asof ons self 

nooit iets verkeerd kan doen nie. As gelowiges moet ’n mens altyd bewus bly van die sonde en die 

vernietigende effek daarvan. 

Daar is ’n Arabiese verhaal wat vertel van hoe die sonde te werk gaan.  

 ’n Arabier het in sy tent gesit, beskut teen die woestyn koue. Sy kameel aan die buitekant het 

bitter koud gekry en sy meester gevra of hy nie maar net sy neus in die tent kan insteek nie. Die 

meester het knorrig ingestem. Na ’n rukkie het die kameel gesê: “My neus is nou lekker warm, maar 

my skouers kry koud, Kan ek nie net my skouers en 

voorpote in die tent sit nie?” Die Arabier het ingestem. 

Later wou die kameel weet of sy boggel en ’n deel van 

sy lyf in die tent kon wees. Weer het die meester 

ingestem. Na nog ’n ruk het die kameel gesmeek dat 

sy agterpote ook kon inkom. Die mester het ingestem 

en toe was die hele kameel in die tent. Maar daar was 

te min spasie. Toe het die kameel vir die Arabier gesê: 

“Hierdie tent is heeltemal te klein vir ons albei. Ek dink 

jy moet uitgaan.” (Uit:Ozrovech, S: Die Groot boek 

van Illustrasies van die lewe vir die lewe). 

Sonde kan baie maklik ’n vastrapplek in ’n mens se lewe kry. Stadig en geleidelik en voor jy jou kan 

kry, besef jy nie die gevolge daarvan nie. Dan het dit jou vasgevang – soos Dawid – en is allerlei 

planne nodig om daarvan los te kom.   

 

Sonde is om ongehoorsaam te wees aan God. Dit is enige iets wat teen die wil van God is. Dit is om 

jou eie wil te laat geld.  Om jou eie belange voor die van ander te stel.  Dit is juis wat Dawid gedoen 

het.  



Die effek van sonde, die gevolg van sonde het gewoonlik te doen met verhoudings wat versteur 

word. Dit veroorsaak in die eerste plek dat ’n mens se verhouding met God geskaad word. Maar dit 

veroorsaak ook dat jou verhouding met ander mense skade.  

Ons gaan volgende Sondag meer kyk na die effek van sonde hoe ons moet optree as ons wel 

gesondig het. Vanoggend is die klem op die feit dat ons elkeen geneig is tot sonde. Nie een van ons 

kan beweer dat ons nie sonde het nie. Inteendeel, 1 Johannes 1:8 stel dit omonwonde: As ons 

beweer dat ons nie sonde het nie, bedrieg ons onsself en is die waarheid nie in ons nie. Daarom in 

kort vanoggend: Besef jy is sondig, erken dit, veg daarteen.  

Slot 

Ongelukkig is sit ons elkeen op ’n sondevulkaan. Dit is ons wese. Wie en wat ons is – sondige mense.  

Daarom is die uitdaging om nooit oorgerus en gemaklik te word op ons sondevulkaan nie. Ons moet 

voortdurend bewus wees van die gevolge wat dit kan veroorsaak. 

Hoe doen mens dit: Die oplossing lê om nie so op die sonde te fokus dat dit al is wat ons raaksien 

nie. Ons moet eerder op God fokus en afhanklik van hom bly. Ons moet voortdurend God raak sien 

en op die goeie fokus en so die verkeerde vermy. Billy Sunday gee vir ons goeie raad: Éen van die 

redes waarom sonde so floreer is dat die meeste mense dit soos ’n melktert hanteer eerder as ’n 

ratelslang.   


