
2 Samuel 11:26-12:13 

Agtergrond 

Die gebeure van Dawid dateer uit ± 925 v.C. Die verhaal van Israel en Juda se konings word vertel in 

Samuel en Kronieke. Die skrywer wil Israel laat verstaan dat die ballingskap nie die gevolg is van God 

se ontrouheid nie, maar eerder hulle eie ongehoorsaamheid aan God. Wat opvallend is, is dat die 

verhaal van Dawid en Batseba net in 2 Samuel, en nie in Kronieke vertel word nie. 

Inleiding  

Nie ver buite New York nie is daar ’n begraafplaas met ’n graf 

waarop slegs een woord gegraveer is:  “Vergewe!” Daar is geen 

naam op, geen geboorte- of sterfdatum nie. Die grafsteen is nie 

deur ’n kunstenaar se beitelwerk versier nie. Daar is geen 

grafskrif of afskeidswoord aangebring nie – net die enkele 

woord: “Vergewe!” (Uit: Ozrovech: Die groot boek van 

illustrasies van die lewe vir die lewe) 

 

Dit is seker die belangrikste ding wat van enige mens gesê kan word op sy grafsteen: “Vergewe!” Dit 

is die belangrikste wat op Dawid se grafsteen kon staan. Dit is die belangrikste wat op ons elkeen se 

grafsteen kan staan. 

1. Natan hou kinderdiens vir Dawid. 

Ons is nou al ’n paar Sondae besig om te kyk en te leer uit Dawid se lewe. Die knap strateeg en 

godsgehoorsame koning wat toe ook in sonde val. Sy sondevulkaan wat tot uitbarsting kom toe hy 

owerspel pleeg met Batseba, sy mag misbruik om Urija, haar man te laat vermoor en haar toe as 

vrou neem. 

Dawid het nie gras onder sy voete laat groei om sy sonde te probeer wegsteek nie. Eers het hy Urija 

inderhaas laat terug kom van die oorlogsveld. Daarna het hy Urija probeer oorreed om by Batseba te 

slaap. Toe dit nie werk nie het hy gereël dat hy doodgemaak word deur die vyand. Toe dit werk het 

hy vinnig vir Batseba as vrou geneem. Alles sodat niemand kon onraad vermoed oor haar skielike 

swangerskap nie. 

Die routydperk wat voorgeskryf was in Israel maar sewe dae. Net daar na neem hy Batseba as vrou. 

So sou niemand onraad bemerk oor die swangerskap nie en nege maande terug tel nie.  

Maar so maklik kom Dawid nie weg met sy sonde nie. God stuur sy profeet met ’n boodskap. En met 

fyn strategie en pragtige storie ontmasker die profeet vir Dawid. Soos wat ’n mens vir kinders met ’n 

kinderdiens deur middel van ’n storie op ’n eenvoudige manier die boodskap oordra, kom dra die 

profeet aan Dawid die boodskap oor. En soos enige goeie preek, het Natan se preek drie punte. 

In punt 1 vertel hy ’n storie. Hy vertel van ’n ryk en arm man. Die ryke het groot troppe kleinvee en 

beeste en die arme net een ooitjie wat soos ’n kind in die huis is. Maar toe die ryke vir ’n besoeker ’n 

slagding nodig het, toe slag hy die arm man se enigste ooitjie en nie een van sy baie skape nie. 



Hierdie storie ontstel natuurlik vir Dawid. Hy is dadelik reg met ’n straf. Die ryke moet dood gemaak 

word. Hy moet viervoudig die arme vergoed. Dit was nogal ’n kwaai straf. Al wat voorgeskryf was in 

so ’n situasie was is die viervoudige vergoeding. Maar Dawid voeg sommer die doodstraf by. Hy is 

ontsteld. Dit is darem verskriklik dat iemand so iets sou doen. 

Natan se strategie werk uitstekend! Na Dawid se reaksie kan hy met die skokkende onthulling kom. 

Koning Dawid, jy is die man. Jy is die ryk man met groot en baie veetroppe wat die arm man se 

enigste oortjie geslag het. Jy is die een wat talle vrouens het en nou die arm Hetiet, Urija se vrou 

gevat het. Jy het jou lojale soldaat laat vermoor vir sy vrou. Jy is die man! 

In punt 2 van Natan se preek gaan Natan voort om Dawid se rykdom en daarna sy sonde aan hom te 

verduidelik. Hy wys vir hom alles uit wat God vir hom gedoen het. God het 

 hom as koning oor gesalf 

 hom teen Saul se aanslae beskerm 

 hom Saul se koningskap en vrouens gegee – dit was die gebruik dat ’n nuwe koning die hele 

koningshuis van die vorige koning oorgeneem het – al die diensknegte en slawe en ook 

vroue. Ons lees nêrens anders dat Dawid Saul se vrouens gekry het nie en wie hulle was nie. 

 hom koning oor Juda en Israel gemaak 

 

Inteendeel God was bereid om vir hom nog self meer te gee. En wat het Dawid gedoen? Hy het God 

se woord geminag. Hy het verkeerd opgetree. Owerspel gepleeg, sy mag misbruik, moord gepleeg. 

Ten spyte van alles wat God vir hom gedoen het, was hy ongehoorsaam aan God.  

 

In die derde punt kondig Natan Dawid se straf aan. Daar sal ellende kom oor Dawid se huis. Waar 

Dawid se huis tot daar gekenmerk was deur geluk en seën en voorspoed, sou dit verander. Dit wat 

hy gedoen het, sal aan hom gedoen word. Sy vrouens sou aan iemand anders  gegee word. Iemand 

anders sal by hulle slaap. Sy geheime sonde sou bekend word in Israel.  

 

Uit die res van die verhaal weet ons wat gebeur het. Veral vier dinge. En dit is nie maar toevallig nie. 

Dawid self het gesê die vergoeding aan die arm man moet viervoudig wees. Hy word viervoudig 

gestraf.  

 Batseba se kind sterf met geboorte.   

 Dawid se seun Ammon verkrag sy suster Tamar. Tussen hakies: baie geleerdes meld dat 

Dawid se owerspel met Batseba ook maar naby aan verkragting was. Nêrens lees mens van 

romantiese liefde nie. Net Dawid se begeerte na haar. Batseba sou ook nie veel van ’n keuse 

gehad het toe Dawid haar laat haal het vir die owerspel en later as vrou nie. 

 Absalom kom in opstand teen Dawid en hy moet vlug. Hy moet tien byvroue agterlaat en 

Absalom slaap by hulle. Later sterf Absalom. 

 Na Dawid volg Salomo hom as koning op en daarna was daar vir baie jare baie onstabiliteit in 

die Dawidskoningshuis. 

 

Tot so ver Natan se kinderpreek aan Dawid. 

 

2. Dawid se reaksie op Natan kinderpreek 

 



Dawid het die preek goed gehoor en goed verstaan. Sy reaksie is kort en kragtig: Ek het gesondig 

teen die Here. Geen verduidelikings. Geen verskonings. Geen dreigemente teen die profeet nie. Net 

die skulderkenning. Hy weet en verstaan hy het gesondig en bely dit voor God.    

 

Maar wat nog meer aangrypend as Dawid se reaksie op die profeet se woorde is, is God se reaksie 

op Dawid se sondebelydenis: “Die Here het jou sonde vergewe!” God vergewe onvoorwaardelik. Al 

wat Hy vra is ’n opregte berou. ’n Terugkeer na Hom. Maak nie saak hou groot die sonde was nie.  Al 

het sy sondevulkaan tot uitbarsting gekom. Maak nie saak wat die gevolge van die sonde was nie. Hy 

vergewe. 

 

En dit gee Dawid weer kans om voort te gaan. Hy kon daarna weer die besondere koning van Israel 

wees. Hy kon weer sy volk namens God lei. Hy kon gehoorsaam wees aan God. En dit is eintlik die 

belangrikste van die Dawid verhaal. Nie Dawid wat so wonderlike koning was nie – nee, God wat die 

genadige God is en vergewe. En daarom sou op Dawid se grafsteen maar net kon staan: “Vergewe!” 

 

3. Ons en Natan se kinderpreek 

 

God kom deur Dawid se verhaal vanoggend vir ons sê: Jy is die man! Jy is die vrou! Oor ons eie sonde 

hoef ons geen illusies te hê nie. Ons is sondig. Ons doen sonde. Ons het verlede week weer besef dat 

ons ook maar elke dag sit op die sondevulkaan wat heel gereeld tot uitbarsting kom.   

 

En daar is ook maar net een reaksie wat ons kan hê: Ek sondig teen die Here. Dit is al wat ons kan sê. 

Help nie om met verskonings of verduidelikings of wat ook al te kom nie. Ons is skuldig. Ons doen 

sonde. Die sonde is vernietigend en die gevolge van ons sonde is eweneens vernietigend. 

 

Maar die goeie nuus is dat ons ook vanoggend kan hoor: Die Here het jou sonde vergewe. 

 

Dit is die kern van die Christelike geloof. Dit is die kern van God se Woord. God het sy Seun, self ook 

God, gestuur om vir ons te sterf sodat ons vergewe kon word. Alle sondes. Dit wat in ons oë 

ergerlike of minder ergerlike sonde is. Voor God is dit natuurlik alles dieselfde. Selfs die sondes wat 

ons nog gaan doen, is vergewe. Ons kry keer op keer weer ’n kans. Ons kan ons sonde bely en elke 

keer hoor: Die Here het jou sonde vergewe.  

 

En dit is ook die enkele belangrikste ding in ons lewe. Op ons grafsteen kan ook maar eendag staan: 

“Vergewe!” 

 

Tog wil ek drie implikasies van die feit dat ons sonde vergewe word vanoggend vinnig uitlig. 

 Ons moet onsself ook vergewe. Dit is ongelukkig so dat baie mense sukkel om los te kom van  

hulle eie foute. God het hulle vergewe maar hulle kan hulle self nie vergewe nie. Hulle bly 

daarna terugkeer. Johan Cilliers verduidelik dit soos volg: Stel jouself voor: Jy sit elke oggend 

getrou die vullis in die swart sak op die sypaadjie uit waar dit deur die vullisverwyderaars 

weggeneem kan word. Maar dan, net voor die vragmotor verbykom, hardloop jy na buite, 

bring dit weer terug in jou huis en plaas dit by die groeiende berg met vullissakke in jou 

kombuis. Die reuk daarvan skreeu later ten hemel, die bure dreig om te prosedeer, jou 

vriendekring raak merkbaar kleiner, jou gesin soek redes om uit te trek... maar jy gaan 



ongesteurd voort met jou terugkrabbel-aksie. Dit is tog sinneloos. Ons moet leer om onsself 

te vergewe – want God vergewe ons. Natuurlik beteken dit nie dat ons die lesse wat ons uit 

ons foute leer moet ignoreer nie. 

 Ons moet ander vergewe. Ons kan tog nie toelaat dat God iemand anders vir sy/haar foute 

vergewe, maar ons is nie bereid om dit te doen nie. Die feit dat God ons elkeen vergewe het, 

moet ons dring om ander ook te vergewe. Die vullissakstorie is ook hier van toepassing. En 

natuurlik is vergifnis nie ’n maklike saak nie. Almal weet dat as iemand jou regtig seer 

gemaak het, is vergifnis nie sommer so maklik nie. Maar dit is ’n proses wat begin met ’n 

besluit om te vergewe en geleidelik al makliker raak. Die kern is dat die vergifnis wat ons 

ontvang het, moet oorgedra word aan ander. 

 Ons mag nie toelaat dat die vergifnis wat ons ontvang het en steeds ontvang, maak dat ons 

ligtelik met sonde omgaan nie. Al weet ons dat ons altyd sal stoei met sonde, moet ons – 

nee wil ons – al minder sonde doen. Dit is ons manier om dankie te sê vir vergifnis. Ons kan 

tog nie nadat ons vergifnis ontvang het, slawe van die sonde bly nie? 

 

Slot 

 

Die grafsteen in ’n eensame begraafplaas naby New York, kon maar net sowel Dawid se grafsteen 

gewees het. Wat meer is: dit kon net sowel ons elkeen se grafsteen gewees het.  

 

Ons erkenning “ek het gesondig teen die Here” word gevolg met die Here se verklaring: “Die Here 

het jou sonde vergewe!  

       

 

 


