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David brengt de ark naar Jeruzalem

De ark zou feestelijk naar Jeruzalem gebracht worden. Zij werd op een nieu-

we wagen gezet met twee runderen ervoor. Maar dat mocht toch niet? God

had gezegd dat de ark gedragen moest worden door Levieten. Dit was heel

ondoordacht van David. Onderweg klonk uitbundige muziek van harpen, citers

en tamboerijnen, want iedereen was blij. Maar toen de ark op een hobbelige

plek kwam, struikelde één van de runderen. De wagen kantelde en de ark

gleed weg. Iedereen schrok. De ark mocht beslist niet op de grond vallen!

Uzza, een zoon van de Leviet waar de ark had gestaan, stak zijn hand uit om

de ark tegen te houden; maar toen hij haar aanraakte, stierf hij. Weg was de

vrolijkheid; iedereen was nu bedroefd en bang. David begreep dat hij en Uzza

niet met de ark waren omgegaan volgens Gods voorschriften. Het was zijn

plan geweest, en nu hij Gods straf over Uzza had gezien, vreesde Hij Gods

toorn over ongehoorzaamheid. De ark werd door Levieten naar een huis ge-

dragen, waar een Leviet, Obed-Edom, woonde. De ark moest wel naar Jeruza-

lem gebracht worden, maar David durfde dat niet meer. God zegende Obed–

Edom: alles wat hij deed ging goed. Toen begreep David dat hij niet bang

hoefde te zijn voor de ark, maar dat hij haar met eerbied moest vervoeren

op de manier waarop God het wilde. Hij liet in Jeruzalem een tent neerzet-

ten. Daarna ging hij met veel mensen de ark halen. Nu werd zij wel gedragen

door Levieten. Het was een grote feestelijke stoet. Iedereen danste en zong.

Juichend kwamen ze Jeruzalem binnen. Michal, Davids vrouw, hoorde de

stoet aankomen. Ze keek naar buiten en zag David dansen in een korte onder-

rok. Ze dacht: is dat nou een koning! Ze minachtte hem. Toen David de ark in

de tent had laten zetten, brachten de priesters offers. Blij kwam David

thuis. Maar Michal was boos, en zei dat hij zich belachelijk had gedragen. Ze

schaamde zich voor hem, want hoe kon een koning, waar iedereen bij was,

gaan dansen in zijn onderkleding? David werd bedroefd, en begreep dat hij

met Michal geen feest kon vieren. Hij zei tegen haar: De Here heeft mij ko-

ning gemaakt in de plaats van jouw vader. Voor Hem heb ik gedanst, en dat

zal ik blijven doen. Michal kreeg van de Here geen kinderen, omdat zij zo ge-

spot had. Bleef David God altijd trouw? Dat lees je de volgende keer. N.D.
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