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David de koning

Er begon een tijd van zegen en voorspoed voor Israël. David was koning over

het hele volk. Hij had God lief en gehoorzaamde Hem. God liet daarom grote

dingen gebeuren.

Het eerste was dat Israël Jeruzalem veroverde. Dat was in die tijd een ster-

ke burcht op de berg Zion. Daar woonden Jebusieten, die bij de Kanaänieten

hoorden. Zij lachten David uit, en zeiden: ‘Je komt hier nooit binnen. Lammen

en blinden zijn zelfs sterker dan jij, zij houden je wel tegen.’ Ze hadden ook

veel sterke soldaten. Maar David vertrouwde op God. God Zelf wilde in deze

stad wonen, en daarom zorgde Hij ervoor dat David de stad kon veroveren.

Hij maakte die tot hoofdstad van zijn rijk. Er werd een muur om gebouwd, en

David liet er een mooi paleis bouwen. Het hele volk hield van de stad, want ze

wisten dat God Zelf deze stad had uitgekozen om in te wonen.

De tweede grote gebeurtenis was, dat David de Filistijnen versloeg. De Filis-

tijnen hadden bij elke strijd hun afgodsbeelden bij zich. Zij dachten dat hun

goden hen wel zouden helpen. God liet elke keer zien dat alleen Hij God is, en

Hij alleen voor de overwinning kon zorgen. David verbrandde daarom alle af-

goden van de Filistijnen. Hij wilde ze niet in zijn land hebben. Ook andere

volken overwon hij. Elke keer nam hij een rijke buit mee naar Jeruzalem. Zo

verzamelde hij heel veel goud, zilver, koper en andere kostbare dingen. Hij

werd heel machtig en rijk. De volken die in de buurt woonden werden bang

voor hem, en durfden niet meer tegen hem te strijden. Ze gingen eerbiedig

naar David met mooie geschenken. Ze eerden hem, en vroegen of hij een

bondgenootschap met hen wilde sluiten. Zo zorgde God dat er geen vijanden

meer waren. David was zo dankbaar, dat hij besloot de Ark naar Jeruzalem

te brengen. De Ark stond bij Abinadab, een Leviet, die er goed voor zorgde;

maar God had duidelijk Jeruzalem uitgekozen. Daarom moest de Ark naar

Jeruzalem. David liet een grote tent in Jeruzalem neerzetten; daar zou de

Ark in komen. Het ophalen zou een groot feest worden. David ging met be-

langrijke mannen uit heel Israël en nog dertigduizend andere mannen, een

hele grote stoet, naar het huis van Abinadab. Ging alles goed? Dat lees je de

volgende keer. N.D.
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