
 
 

 

SCHRIFTGEDEELTE 

2 Samuël 7:1-17 

 

THEMA  

Een huis voor de Heere 

 

EXEGESE 

2 Samuël 7:1-17 

Vers 1-3  David is koning geworden over heel Israël en Juda (2 Sam. 5:5). Ook heeft hij 

Jeruzalem ingenomen (2 Sam. 5:7). De ark Gods is inmiddels ook in Jeruzalem (zie 2 Sam. 

6:17). Daarbij moet nog iets worden opgemerkt: er is rust van alle vijanden rondom (vers 1). 

Dat David de Filistijnen versloeg, lazen we al in vs. 17-25 van 2 Sam. 5. Overigens, en dat is 

wel een belangrijke ‘terzijde’, David versloeg de Filistijnen omdat de HEERE voor hem streed. 

Dat komt heel duidelijk naar voren in de zojuist genoemde verzen. In 2 Sam. 8 worden andere 

overwinningen van David benoemd. Het is mogelijk dat 2 Sam. 8 in de tijd vooraf gaat aan 2 

Sam. 7. Een argument om dat aan te nemen, kan vers 9 van 2 Sam. 7 zijn (‘En Ik ben met u 

geweest overal waar gij gegaan zijt, en heb al uw vijanden voor uw aangezicht uitgeroeid.’). 

Tegen deze achtergrond klinkt de opmerking die David maakt richting de profeet Nathan, in 

vers 2: ‘Zie toch, ik woon in een cederen huis, en de ark Gods woont in het midden der 

gordijnen.’ Ja, want dat was ook het geval: David woont in een paleis, maar de ark van God 

stond in het midden van een tent (zie opnieuw 2 Sam. 6:17). Eigenlijk zegt David: dat kán toch 

niet? Opvallend is het wel dat David niet een concrete conclusie verbindt aan zijn uitroep. Toch 

heeft Nathan voldoende begrepen. Vers 3: ‘Ga heen, doe al wat in uw hart is; want de HEERE 

is met u.’ Zouden ze samen gedacht hebben aan de woorden uit Deut. 12:10 en 11? Dat is 

best mogelijk! Als we die woorden lezen uit Deuteronomium, is het eigenlijk toch heel logisch? 

Er is rust gekomen en dán zal er een plaats zijn, die de HEERE verkiezen zal om Zijn Naam 

aldaar te doen wonen. Toch hadden David en Nathan het aan de HEERE moeten vragen. Ze 

hadden Hem moeten raadplegen. Dat is voor alle mensen van alle tijden een belangrijke les: 

eerst de Heere vragen.  

 

Vers 4  Vanaf vers 4 gaat het over de goddelijke afwijzing van Davids plan. Het woordje 

‘maar’ heeft hier veel zeggingskracht. David en Nathan kunnen het een goed plan vinden, 

maar de Heere heeft andere gedachten. ‘Het Woord des Heeren geschiedde tot Nathan’, lezen 

we. We moeten dan denken aan een visioen of soort nachtgezicht (af te leiden uit vers 17 van 



 
 

dit hoofdstuk). Wat God aan Nathan bekend maakt, is opgetekend in de verzen 5 – 16. Het is 

dus een heel uitgebreid Goddelijk spreken. Laten we ons nu op de inhoud van het ‘woord des 

HEEREN’ richten. 

 

Vers 5-6 Nathan moet naar David (die knecht van de HEERE genoemd wordt) gaan en 

namens God zeggen: ‘Zoudt gij Mij een huis bouwen tot Mijn woning?’. We noemen dit een 

retorische vraag. Het antwoord is namelijk duidelijk: ‘Nee, David, dat zul jij niét doen’. Vers 5 

sorteert al voor op vers 13 (‘Niet jíj, David, maar jouw zóón’). Maar los van het later volgende 

gegeven dat Davids zoon (Salomo) wel een woning voor de HEERE mag bouwen, benadrukt 

de HEERE hier eerst dat Hij wandelde in een tent en in een tabernakel ‘van dien dag af dat Ik 

de kinderen Israëls uit Egypte opvoerde’. Sinds dat God bevolen had aan Mozes een 

tabernakel te bouwen, was dat de woonplaats van God onder het volk. Zo wilde de Heere het 

en daar hebben wij helemaal niets tegenin te brengen. Dacht David misschien dat de Heere 

het nodig had om in een dure tempel te wonen? We moeten Handelingen 17 vers 25a ter harte 

nemen: ‘En wordt ook van mensenhanden niet gediend als iets behoevende.’  

 

Vers 7  In vers 7 wordt een tweede reden voor de afwijzing gegeven. De Heere had dat 

ook nooit bevolen. Aan geen van de stammen van Israël. Overigens, dat Davids plan hier geen 

goddelijke goedkeuring ontvangt, betekent niet dat de Heere pertinent tegen de bouw van een 

tempel zou zijn (kijk maar naar vers 13). Niet zozeer uit 2 Sam. 7, maar wel uit een ander 

Schriftgedeelte kunnen we een derde reden afleiden dat David geen huis voor de Heere mag 

bouwen. In 1 Kron. 22:8-9 staat dat David ‘veel bloed op de aarde voor [Zijn] aangezicht 

vergoten heeft. Zie, de zoon die u geboren zal worden, die zal een man der rust zijn, want Ik 

zal hem rust geven van al vijanden rondom heen […].’ Het was niet  de wil van God dat David 

voor de Heere een huis zou bouwen, vanwege het vele bloed dat David heeft vergoten. Daarin 

hebben we geen afkeuring te lezen van deze oorlogsdaden an sich, het waren immers 

‘oorlogen des Heeren.’ 

 

Vers 8-11a In vers 8 komt een positieve wending in het antwoord dat Nathan namens God 

aan David moet geven. We zoomen er op in. In vers 8 grijpt de Heere terug op de weg die Hij 

met Zijn knecht David gegaan is. Uit dit vers spreekt Gods soevereiniteit: Híj is het Die David 

bij de kudden van zijn vader Isaï heeft weggehaald en tot een voorganger over Israël gemaakt 

heeft. In vers 9 klinken de zegeningen van de Heere door die Hij aan David bewezen heeft. 

Vergelijk vers 9 maar eens met Gen. 12:2. In vers 10 komt specifiek de zegening van de Heere 

voor het volk Israël in beeld. Er is voor het volk een plaats van rust gekomen. Het is nu niet 

meer zoals eerst. Naar welke tijd de Heere in vers 10 verwijst is voor ons niet helemaal helder. 

In ieder geval gaat het om de tijd (waaronder ook de tijd van de richteren) die voorafgaat aan 

dit moment. Onder David is er rust gekomen van de vijanden van rondom, dankzij Gods gunst 

en goedheid (‘Doch u heb Ik rust gegeven van al uw vijanden’). 

 

Vers 11b-13 In het tweede gedeelte van vers 11 volgt een verrassende mededeling. De 

HEERE draait de zaken helemaal om. De mens hoeft niet iets voor God te doen, maar God 

zal iets voor de mens doen (en dat moeten we als mens telkens weer leren!). Wat lezen we 



 
 

namelijk? ‘Ook geeft de HEERE u te kennen, dat de HEERE u een huis maken zal.’ Om een 

letterlijk huis gaat het hier niet. De Heere spreekt hier over een dynastie, zeg maar: een 

‘koningsfamilie’. In Nederland spreken we van het ‘huis van Oranje’, dat is de koninklijke familie 

van Oranje. Zó bedoelt God het hier: een koningsfamilie van David. In vers 12 zegt de Heere: 

‘[…] zo zal Ik uw zaad na u doen opstaan.’ Dat nageslacht (= zaad) zal in eerste instantie 

Davids zoon Salomo zijn (2 Sam. 12:24). God zal het koninkrijk van Davids zoon bevestigen. 

Deze zoon is het die een huis voor de Heere mag bouwen (zie 1 Koningen 5-8 over de 

tempelbouw van Salomo). In vers 13b lezen we een belofte van God: ‘en Ik zal de stoel van 

uw koninkrijk bevestigen tot in eeuwigheid’. Deze belofte overstijgt de ambtsperiode van 

Salomo. De Heere belooft hier dat het huis van David voor altijd zal zijn. Daar staat de Heere 

voor in! Sla daar maar eens Psalm 89:30 en 37 op na. De nakomeling van David kan natuurlijk 

niet maar doen wat hij wil.  

 

Vers 14-17  De Heere zal hem straffen als hij zich misdraagt (en de Heere heeft ook moeten 

straffen!). Hierover gaat het in vers 14. Kijk, als het van mensen moest afhangen of dit 

koningschap bevestigd zou worden, dan was er echt niets van terecht gekomen. Wat is vers 

15 dus een rijke troost: God zal Zijn goedertierenheid van hem niet doen wijken (zoals God 

Zijn goedertierenheid van Saul wél deed wijken). De HEERE belooft dat Zijn chesed, dat is 

Zijn verbondstrouw, van Salomo niet weg zal gaan. In vers 16 komen elementen uit de verzen 

12-15 opnieuw terug. De Heere onderstreept die zaken nogmaals met klem.   

 

De verzen 11b-16 overstijgen de grenzen van het aardse koningschap. Het zijn teksten die de 

belofte van het Messiaanse koninkrijk in zich dragen. Ze zien op de komst van een eeuwige 

Koning. Wie is Hij? Hij is de grote Davidszoon, onze Heere Jezus Christus. De Schrift toont 

dat zelf aan. Lukas 1 vers 32-33:‘Deze zal groot zijn en de Zoon van de Allerhoogste genaamd 

worden; en God de Heere zal Hem de troon van Zijn vader David geven; en Hij zal over het 

huis van Jakob Koning zijn in der eeuwigheid, en aan Zijn Koninkrijk zal geen einde zijn.’ 

 

Tot slot merken we op dat de Heere Jezus een geestelijk huis bouwt. Dat huis bestaat uit 

mensen van alle tijden en plaatsen die met het failliet van hun leven de toevlucht leerden 

nemen tot deze grote Davidszoon. God zal ze Zelf toebrengen door Zijn Woord en Geest. 

Want de grote Koning en Herder der schapen kan en wil niet zonder onderdanen zijn.  

Schriftplaatsen: 1 Kor. 3:16; 1 Petr. 2:5; Ef. 2:21. 

 

GELOOFSLEER 

HC vraag 33  Zoon van God 

1 Petrus 2:5 Kerk: Dan wordt u ook zelf, als levende stenen, gebouwd, tot een 

geestelijk huis, tot een heilig priesterschap, om geestelijke offers te 

brengen, die God welgevallig zijn door Jezus Christus. 

Lukas 1:32-33 Koninkrijk: Hij zal groot zijn en de Zoon van de Allerhoogste genoemd 

worden, en God, de Heere, zal Hem de troon van Zijn vader David 

geven, en Hij zal over het huis van Jakob Koning zijn tot in eeuwigheid 

en aan Zijn Koninkrijk zal geen einde komen. 



 
 

 

 

 

GEBEDSPUNTEN 

• Bid om eenheid in de kerk en onderling. 

• Bid om de leiding van de Heilige Geest in ons hart wanneer wij keuzes maken in ons leven. 

• Bid om de komst van Gods Koninkrijk naar deze aarde.  
 

PSALM- EN LIEDLIJST 

Psalm 89:9, 12 en 15  Gij, zal hij zeggen, zijt mijn Vader en mijn God 

Psalm 132:1, 2, 3 en 11 Gedenk aan David, aan zijn leed 

Psalm 72:10    Dan zal na zoveel gunstbewijzen  

Psalm 78:35 en 36  Daar bouwde Hij als hoogten Zijne muren  

Psalm 122:1   Ik ben verblijd wanneer men mij  

Lofzang van Zacharias:1 Lof zij den God van Israël  

    Hij kwam bij ons heel gewoon 

    Kom in mijn hart  

 

INTRODUCTIE OP DE VERTELLING 

Er worden nog dagelijks nieuwe huizen gebouwd in verschillende plaatsen in Nederland. Er 

zijn veel verschillende soorten huizen. Welke dingen aan een huis vind jij mooi? 

 

 

 

 

 


