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David wil een tempel voor God bouwen
David hield veel van God. Hij wilde iets doen om Hem te eren. Zelf woonde hij
in een mooi paleis, maar de Ark van Gods Verbond stond in een tent. Dat kon
toch niet? Nee, de Ark moest in een mooi huis staan. Daarom wilde hij in Jeruzalem een prachtige tempel voor God gaan bouwen. Het moest het mooiste
en kostbaarste gebouw van de wereld worden. Hij vertelde zijn plan aan de
profeet Nathan. Die vond het een heel goed idee, en zei: “Doe al wat in uw
hart is, want de Here is met u”. Maar ze hadden het niet aan God gevraagd.
Door Mozes had God gezegd dat er eens een huis voor Hem zou komen, maar
God bepaalde Zelf wanneer, hoe, en door wie. In de nacht zei Hij tegen Nathan dat David geen tempel mocht bouwen, maar dat zijn zoon, die na hem
koning zou zijn, dat mocht doen. David had veel oorlogen gevoerd, en er kwamen er nog meer. Voor het bouwen van de Tempel was vrede nodig.
Was dat geen teleurstelling voor David? Dat zou het zeker geweest zijn als
de profeet er niet iets heel moois bij zei. David mocht voor God geen huis
bouwen, maar God zou het wel doen voor hem. David begreep dat dit geen
gewoon huis was, maar een altijd durende lijn van koningen uit zijn nakomelingen. Zijn huis zou nooit helemaal verdwijnen, zoals dat van Saul. Zelfs zou
iemand die van hem afstamde voor altijd op zijn troon zitten. David begreep
dat dit de Verlosser moest zijn. Hij mocht een voorvader zijn van de Messias, de grote Koning. Wat was David blij en dankbaar. Hoe is het toch mogelijk
dat God mij, die maar een eenvoudige herder was, deze grote belofte geeft?
Jammer genoeg bleef David niet altijd zo dankbaar en gehoorzaam. Toen er
weer oorlog was, liep hij op het dak van zijn paleis. Hij zag een vrouw, Batseba, die zich waste. Zij was getrouwd met Uria, een soldaat die vocht voor zijn
land. David vond die vrouw heel mooi, en wilde dat ze bij hem kwam. Maar God
had toch gezegd dat je geen vrouw van een ander mocht hebben? David vroeg
haar te komen. Ze durfde geen nee te zeggen tegen de koning en ging. David
deed net of Batseba zijn vrouw was. Natuurlijk kon ze niet blijven, en na een
poosje ging ze weer naar huis. Ze merkte dat ze in verwachting was, en alleen
David kon de vader van de baby zijn. Hoe moest dat nu? Ze stuurde David
snel een boodschap. Wat deed hij? Dat lees je de volgende keer.
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