GK Bellville, 16 Junie 2013, 09:30
Lees: 2 Sam 23:1-7
Wanneer mens ’n testament lees, dan is dit meestal met gemengde gevoelens. ’n Testament
veronderstel immers iemand se lewenseinde. Indien die persoon nog nie oorlede is nie, reken die
testament nogtans met die feit van sterwe. ’n Testament word opgestel vir die dag wanneer iemand
oorlede is; dit word deesdae gelees ná iemand se sterfte... Onwillekeurig het die lees van ’n testament
altyd te make met hartseer oor die gestorwene, met terughunkering, verlange, die gemis van iemand.
Só moes dit ook vir Israel gewees het by die lees van die testament, die “laaste woorde” (2 Sam 23:1)
van hulle koning Dawid. Was Dawid dan nie hulle geliefde koning nie, dié mees geliefde koning van
Israel van alle tye!
*
Was dit nie Dawid wat as jong seun die groot heldedaad verrig het, waarvoor geen volwasse
Israelitiese soldaat kans gesien het nie, nl om Goliat aan te durf (en hom te oorwin) nie?
*
Was dit nie Dawid van wie die meisies gesing het: “Saul het sy duisende verslaan en Dawid sy
tienduisende”?
*
Was dit nie Dawid wat Jerusalem tot godsdienstige sentrum en hoofstad van die hele Israel
uitgebou het nie?
*
Was dit nie Dawid wat die Filistyne verslaan het nie? En die Moabiete, en die Arameërs, en die
Edomiete, en die Ammoniete?
*
En het Dawid deur al hierdie roemryke oorwinnings dan nie een van die magtigste konings in die
Nabye Ooste geword nie?
*
Was dit nie Dawid wat as digter en musikus die Psalmsang in die godsdiens van Israel gevestig
en uitgebou het tot dié liturgiese staanplek wat dit die eeue daarna sou hê en nog steeds het nie?
*
Was Dawid nie, volgens die profeet Samuel, ’n man “na Gods hart” nie?
*
Neem Dawid nie ’n besondere, ja, van alle konings die mees besondere plek in die geskiedenis
van Israel in nie? Is hy nie daarom ’n tipe van Christus, met ander woorde dat hy in sy persoon ’n
voorafskaduwing is van dié Koning wat ná hom sou kom, soos wat Ps 110 profeteer, die Koning
van die ewige koninkryk?
Dat daar by Israel hartseer moes wees oor die testament van Dawid, oor die feit dat Dawid tot sterwe
moet kom, lê dus voor die hand.
Maar – en dit is die wonderlike van God se openbaring in sy Woord – in die Skrif is dit met Dawid soos
met ander gelowige verbondskinders nie soos by ’n hedendaagse begrafnis, waar net iemand se lof
besing word nie. Die Here se Woord is skerp en ’n tweesnydende swaard, ook oor die lewe van sy
gelowige verbondskinders. Dit wat verkeerd is, die sonde, word nie verbloem en verswyg nie. Daar word
nie net mooi broodjies gebak nie. Ook die lelike, die vuil, die sonde, word aangetoon.
Dat Dawid vreeslike sondes gedoen het, staan duidelik in God se Woord vir alle ge slagte, vir alle
mense, om te lees. Dat hy ’n egbreker was, ja, dat hy ’n moordenaar was wat nie gehuiwer het om in sy
sonde vir Uria te laat doodmaak sodat dié se vrou kon neem nie, dit weet ons uit die Skrif (2 Sam 11
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e.v.). Maar dat die Here dan deur sy Woord iemand bring tot eie sondebesef, tot belydenis van eie
sonde, tot bekering, ook dít leer die geskiedenis van Dawid ons.
Aan Dawid is nie genade bewys weens sy prestasies of weens sy goeie werke nie. Nee, ten spyte van
sy sonde, ten spyte van sy gruwelike sondes gryp die genadige Verbondsgod nogtans in die lewe van
sy verbondskind in.
Dít lees ons alles hier in die laaste woorde, die testament van Dawid.
As ons die testament van die begin af lees, dan val dit op dat Dawid met homself begin, met sy
“biografie”, met sy eie titels, kwaliteite en prestasies.
“Dawid spreek, die seun van Isai ...” (2 Sam 23:1).
In hierdie eerste opmerking van hom sien ons die seun as skaapwagter weer tuis by sy ouerhuis in
Bethlehem, daar waar hy onopvallend geleef het, daar waar hy onbekend was, daar waar hy nie geag is
nie, selfs ook nie in sy eie familie nie. Sy pa, Isai, was nie belangrik nie, hy was eenvoudig, hy het ’n
klompie skape gehad, sy jongste seun kon hulle oppas. Maar Dawid was in eie geledere so onbelangrik
dat hy nie eers nader geroep is om teenwoordig te wees toe Samuel gekom het om Isai en sy seuns te
sien nie. Toe Samuel hierdie “geheimsinnige” opdrag gehad het, het Isai eenvoudig geoordeel dat
hierdie jongste seun van hom, Dawid, sekerlik nie die een kan wees wat deur Samuel bedoel word nie.
Op hierdie onbekende, onbelangrike afkoms van hom wys Dawid in sy testament. Sy vader, sy afkoms
was nie belangrik nie.
“... die man wat hoog geplaas is” (2 Sam 23:1).
Met sy tweede opmerking vertel Dawid wat met hom gebeur het: Die Here het hom opgehef, “hoog
geplaas” – en só is hy ook deur die Israeliete gesien, deur sy volgelinge beskou.
Hier aan die einde van sy lewe sien Dawid waarskynlik sy lewe voor hom verbyflits, hoe hy as
eenvoudige skaapwagter uiteindelik ’n leier, ook op internasionale vlak geword het ...
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En onmiddellik verbind hy dit met die uitverkiesing van die Here:
Hy, Dawid, is immers “die gesalfde van die God van Jakob” (derde opmerking in 2 Sam 23:1).
Die HERE het hom gekies, die “God van Jakob”, die Verbondsgod, het hom wat Dawid is binne sy
eenvoudige agtergrond en omstandighede gekies, aangewys en toegerus (met ander woorde: gesalf)
vir ’n spesifieke taak. Hy is ’n geroepene van niemand minder nie as God, die God van Jakob. Waarom
verwys Dawid hier na die HERE as “die God van Jakob”? Dit gaan oor die verbond met Abraham, Isak
en Jakob, die verbondsbeloftes aan hulle. Ons verstaan dit beter wanneer ons die aankondiging van die
engel aan Maria oor Jesus in Luk 1 lees:
En kyk, jy sal swanger word en ’n Seun baar, en jy moet hom Jesus noem.
Hy sal groot wees en die Seun van die allerhoogste genoem word; en die Here God sal aan
Hom die troon van sy vader Dawid gee,
en Hy sal Koning wees oor die huis van Jakob tot in ewigheid, en aan sy koninkryk sal daar
geen einde wees nie. (Luk 1:31-33.)
In sy “biografie” gaan Dawid voort. Hy vertel in die volgende sinsnede hoe die volk oor hom wat Dawid
as geroepene begin sing het. Liedere is oor hom gemaak waarin sy heldedade besing is: Dit gaan oor
hom as “die lieflike in die sange van Israel”. (2 Sam 23:1.)
Daarmee berig hy daaroor hoe Hy wat Dawid is, die volk van die een oorwinning na die ander gelei het.
En hoe hierdie oorwinnings van hom besing is.
Maar dan kom die onverwagse, die verrassende van Dawid se testament, van sy laaste woorde. Waar
Dawid tot nou toe aan die woord was, sê hy nou uitdruklik in 2 Sam 23:2: “Die Gees van die HERE
spreek in my, en sy woord is op my tong.”
Nadruk word hier gelê op die gesag van die deel van die testament wat nou kom. Die Gees van die
HERE wat spreek:
Nie op grond van Dawid, nie op grond van die held van Israel, nie op grond van hierdie beroemde,
internasionaal erkende persoon is daar in hierdie testament wonderlike beloftes, ’n besondere erflating
nie. Maar, op grond van die HERE se verbondsbeloftes. Alleen op grond van die HERE se
verbondsbeloftes. En aan Dawid, aan hierdie dapper held, hierdie roemryke krygsman en koning, moet
die volk tog nie vasklou nie. Want die Ware, die Finale, die Ewige Koning en Heerser kom!
Daarom het Dawid eers sy eie prestasies en titels genoem – hy wat Dawid is, kom tot sterwe. Maar ná
hom kom dié Een oor wie dit uiteindelik gaan, dié Gesalfde wat beloof is, dié Christus (= Gesalfde) van
wie die Psalms sing (vgl. Luk 24:44).
Uit die Nuwe Testament blyk dit nog duideliker hoe sterk hierdie verbondsbeloftes juis aan Dawid en
aan sy koningstroon gebind is. Nie net lees ons van hom op die eerste bladsy van die Nuwe Testament
in die geslagsregister van Jesus (Mat 1:6) nie – as enigste na wie as “koning” verwys word (ofskoon hy
nie die enigste in die stamboom van Jesus was wat koning was nie) – maar ook lees ons op die laaste
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bladsy van die Nuwe Testament (in Openb 22) van die “wortel en die geslag [nakomeling] van Dawid”.
Daar sê Jesus Christus:
“Ek, Jesus, het my engel gestuur om hierdie dinge aan julle voor die gemeentes te betuig. Ek
is die wortel en die geslag [nakomeling] van Dawid, die blink môrester.” (Openb 22:16.)
Ook wanneer ons blaai na Luk 1 en dan weer na Luk 2 lees ons telkemale van Dawid ..., bv. die
Lofsang van Sagaria (Luk 1:67-79). Daarin maak die Here bekend dat
“Hy sy volk besoek het en vir hulle verlossing teweeggebring het
en ’n horing van heil vir ons opgerig het in die huis van Dawid sy kneg ...” (Luk 1:68,69.)
Die bedroefde volk, hartseer omdat die dood van hulle geliefde koning enige oomblik kan aanbreek,
ontvang die testament van hierdie koning self. En hy sê vir hulle:
by my het julle die opgaande lyn gesien, vanaf die veld by die skape ...
tot die paleis as koning ...
– dís nog niks.
En julle noem my ’n held?
Hoog verhewe?
Nee, Luister: Die Rots van Israel sê die éintlike, die Gróót Heerser, moet nog kom.
Moenie terugkyk na Dawid nie. Kyk vorentoe na die eintlike Koning.
Moenie wil vashou aan Dawid se prestasies en titels nie.
Moenie hartseer wees oor koning Dawid nie...
Sien uit na die ewige Koning. Hy moet nog kom.
Dit gaan nie oor ’n afskeid van ’n koning nie,
dit gaan oor ’n koms, die koms van dié Koning.
Moet van Dawid nie sing in julle liedere nie. Sing van die Gesalfde wat nog moet kom!
Wil julle my wat Dawid is regverdig en goed noem – wat van my sondes, wat van Uria? Dink julle ek is
’n voorbeeld van godvresendheid - wat van Batseba?
Nee wat, ook in die lig van al die prestasies en roem van die belangrikste koning van Israel, Dawid se
lewe was nog maar donker.
Maar, hoe donkerder Dawid se agtergrond – hoe helderder die Lig van Christus.
Dawid se laaste woorde, sy testament gaan nie oor dit wat hý nalaat, dít wat hý wat koning Dawid is,
bemaak nie.
Dawid se testament hier in 2 Sam 23 is die Here se testament, dít wat Hy in Christus bemaak, sy ewige
verbond...:
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“Want Hy het ’n ewige verbond vir my daargestel wat in alles gereël en verseker is ...” (2 Sam
23:5b.)
Aan dié wat agterbly sê Dawid:
Moenie hartseer wees oor my nie – geen klaagsange nie asseblief;
maar moet ook geen lofsange sing oor my nie.
Sing lofsange oor die Gesalfde wat nog kom, oor die Christus, oor die ewige Koning –
“Want al my heil en alle welgevalle, ja, sal Hy dit nie laat uitspruit nie?” (2 Sam 23:5c.)
Dít was Dawid se troos – om aan Christus te behoort;
en dit is óns troos – Christus, slegs Christus.
Oor Hom handel die Woord, die hele Skrif, en slegs in Hom kan ons lewe, ons hele lewe. In Christus het
Dawid se testament vervulling gevind; in Hom het die Here se verbondsbeloftes vervulling gevind, waar
geword.
In Christus. In Christus alleen.
AMEN
Victor E. d’Assonville, VDM
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