
 
 

 

BEGINZIN 

Bathseba maakt zich zorgen om haar man, Uria. Uria is soldaat en vecht tegen de Syriërs en 

Ammonieten. Ze heeft hem al een tijd niet meer gezien, want hij is op dit moment aan het 

front.  

 

VERTELSCHETS  

Bathseba wast zich 

• Uria zorgt goed voor zijn vrouw, Bathseba. Nathan vergelijkt de zorg van Uria als de zorg 
voor een lam, die eet en drinkt met de rest van de familie. Zo goed wordt er voor haar 
gezorgd.  

• Het is midden op de dag, en veel mensen gaan even liggen om uit te rusten van de warmte. 
Bathseba gebruikt deze tijd om zich te wassen. Ze wast zich zoals de wet van Mozes dat 
voorschrijft aan de joden. Het wassen herinnert haar eraan dat zij en Uria nog geen 
kinderen hebben, en dat ze ook nog niet zwanger is.  

• Er was geen badkamer zoals bij ons, dus doet ze dit buiten. Let ze erop dat anderen haar 
dan niet kunnen zien? Daar lijkt het niet op, want wat gebeurt er nu…? 
 

Bathseba’s overspel 

• Even later staat er iemand voor de deur. Hij komt uit het paleis van koning David. Dit paleis 
is niet ver bij Bathseba’s huis vandaan. En deze man komt met de boodschap dat ze in het 
paleis wordt verwacht.  

• De koning had haar gezien toen ze zich waste. Hij begeert haar als zijn vrouw. Begeren 
betekent ‘willen hebben wat een ander heeft’. Bathseba hoort bij Uria, niet bij koning David.  

• Komt Bathseba in opstand tegen dit overspel? Als koning David haar vraagt ontrouw te 
zijn aan haar man? Daar lezen we niets van. Durf jij nee te zeggen als ze jou vragen iets 
te doen wat God niet wil? 

• Als ze erachter komt dat ze een kind krijgt, weet ze het zeker: de koning is de vader. Ze 
vertelt het hem, want hoe moet het nu met haar man? 

 

Weduwe 

• Uria komt terug naar Jeruzalem! Hij is natuurlijk wel in dienst, dus hij kan niet zo veel tijd 
met haar doorbrengen. Toch hoopt ze dat hij langskomt om haar te zien, maar ze is ook 
bezorgd… Wat moet ze hem over de koning vertellen? 

• Een poosje later staat er een andere soldaat aan de deur: hij komt vertellen dat haar man 
overleden is in de strijd! 

• David had Uria gevraagd terug te komen en hoopte dat Uria Bathseba zou zien. Dan 
zouden de mensen denken dat Uria de vader van Bathseba’s kind is.  

• Uria is trouw. Toch wordt hij gedood, omdat hij van David vooraan moet vechten waar er 
veel soldaten omkomen. Davids oplossing voor zijn begeerte en overspel is dan nóg een 
zonde: een moord. Hij heeft geen berouw. 

• Ben jij trouw en liefdevol zoals Bathseba’s eerste man of ontrouw zoals koning David? 



 
 

 

Moeder van Jezus Christus 

• Bathseba rouwt over haar man, maar dan verhuist ze al snel naar het paleis en bereidt 
zich voor op de geboorte van haar zoon, een prins.  

• Na de geboorte komt de profeet Nathan naar David. Hij maakt de zonden van David 
duidelijk. David weet dat hij en Bathseba de dood hebben verdiend. Is dat hoe het afloopt? 
Nee, God is genadig! 

• Bathseba is niet langer de vrouw van haar trouwe man Uria, maar een van de vrouwen 
van David. En nu sterft, na haar man, ook haar zoon kort na zijn geboorte.  

• God roept haar om moeder van de Heere Jezus te zijn. Ze krijgt weer een zoon, Jedidja, 
want God is trouw. Deze zoon (zijn naam is Salomo) mag blijven leven en is een voorvader 
van de Heere Jezus.  

 

SLOTZIN  

Bathseba kwam door middel van ontrouw en overspel in de stamboom van de Heere Jezus 

terecht. Jezus vindt Bathseba niet te min om zelfs haar een plaats te geven in Zijn 

geslachtsregister. Hij is nog steeds genadig en wil de zonde vergeven, net zoals bij Bathseba. 

 


