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David zondigt tegen God

Toen David hoorde dat Bathseba in verwachting was, begreep hij dat hij de va-

der was. Dat zou een grote schande voor Bathseba zijn, en er stond voor hen

beide de doodstraf op. Uria moest maar snel thuiskomen. Dan hoefde niemand te

weten wat er was gebeurd, want het zou lijken alsof Uria de vader was. Maar

God had het wel gezien – voor Hem kun je niets verbergen. Snel stuurde David

een boodschap naar het leger, met het verzoek Uria te laten komen. Toen die

was gekomen, deed David alsof hij belangstellend naar de strijd was, en zei dat

Uria naar huis mocht gaan. Maar Uria dacht er niet aan dat te doen. In gedachte

was hij bij de soldaten. De strijd zou elk ogenblik kunnen beginnen, en zou hij

dan lekker naar huis gaan? David werd erg ongerust, en probeerde het nog eens.

Hij liet hem lekker eten, en maakte hem dronken; dan zou hij wel naar huis gaan.

Ook die nacht ging Uria niet. In wanhoop bedacht David een vreselijke misdaad.

Hij stuurde Uria terug met een brief voor Joab, de opperbevelhebber. Daarin

stond dat hij Uria in de strijd op een plek moest zetten waar hij zeker gedood

zou worden. David wilde dus dat Uria zou sterven; en dat was moord! Joab ge-

hoorzaamde de koning, en zorgde ervoor dat Uria in het eerste gevecht gedood

werd. Joab stuurde een boodschapper naar David, om te vertellen dat een aantal

mannen gedood was, omdat ze te dicht bij een stad waren gaan staan. En als de

koning boos werd, omdat het dom was om daar te staan, moest hij zeggen dat

ook Uria gedood was. Toen David het hoorde, begreep hij waarom Joab mannen

op zo’n domme plek had gezet. Hij zei heel schijnheilig dat Joab het niet erg

moest vinden; er sneuvelen nu eenmaal altijd soldaten in een oorlog. David, de

man die God zo trouw diende, was nu ver van God afgedwaald: overspel, doodslag,

huichelarij. Hoe kon hij zo slecht zijn geworden? David liet Bathseba naar het

paleis komen, en trouwde met haar. De baby werd geboren en alles leek goed.

Toen kwam de profeet Nathan bij hem, en vertelde hem een zielig verhaal. Er

waren twee mannen, de een was rijk, de ander arm. De arme had één lammetje,

waar hij veel van hield. De rijke had een stal vol. Maar toen hij een gast had,

wilde hij geen dier van zijn eigen kudde slachten, en nam het lammetje van de

arme man om dat te slachten. David werd heel boos, en zei: ‘Hoe durft hij, die

man moet sterven nadat hij eerst het lammetje vergoed heeft’. Toen zei de pro-

feet: “U bent die man”. Hoe David reageerde lees je de volgende keer. N.D.
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