
 
 

 

BEGINZIN 

'Laat Joab komen.’ Met die woorden stuurt David zijn bediende de kamer uit. Snel gaat de knecht Joab 

halen. Joab is de baas van veel soldaten. Een belangrijk man. En ja hoor, even later verschijnt Joab in 

de kamer van koning David. ‘Koning, op uw bevel ben ik gekomen. Waarmee kan ik u dienen?’ 

 

VERTELSCHETS  

• David kijkt Joab aan. 'Joab, ik heb een heel belangrijke opdracht. Ik wil dat het volk geteld wordt. Je 

moet het hele land doorgaan met je mannen en in alle dorpen en steden tellen hoeveel mensen er 

wonen. Ik wil precies weten hoeveel mensen er in mijn land wonen.’ 

• Joab kijkt David aan. 'Maar koning, waarom is dat nu nodig? Is het een opdracht van de Heere?’ 

Joab is ongerust. Hij begrijpt het niet. En Joab is ook bang. Want waarom wil de koning dit? Voelt 

David zich zo belangrijk? Dat hij precies wil weten hoe groot zijn volk is? Wil David weten of hij een 

oorlog zal kunnen winnen? Is hij vergeten dat hij in alle dingen op God vertrouwen moet? En niet 

op een groot leger of een groot volk?  

Ja, David vergeet helemaal wie hijzelf is en wie God is. David denkt klein van de Heere en groot 

van zichzelf. Wat doen wij dat toch ook vaak. Dat we onszelf zo belangrijk vinden dat we denken 

dat we alles kunnen. En we vergeten dat we alles wat we doen of kunnen van de Heere krijgen. 

• David wil niet luisteren. Daarom gaat Joab met een heel aantal mannen op pad. Wat een vreselijke 

opdracht. Het hele land moeten ze door en in elke stad en in elk dorp worden de mensen geteld. 

Negen maanden lang zijn ze bezig.  

• Dan komt Joab terug bij David. Wat zal David blij en opgewonden zijn als hij hoort van hoeveel 

mensen híj de koning is. Maar nee, als Joab alles vertelt aan David ziet hij helemaal geen tevreden 

koning. David is diep ongelukkig. Wat is er aan de hand? Ja, David ziet ineens hoe groot zijn zonde 

is. Hij dacht alleen maar aan zichzelf en aan hoe belangrijk hij zichzelf vond. Hij vergat om in alle 

dingen de Heere de eer te geven. Wat voelt David zich verdrietig. Hij knielt neer en vertelt de Heere 

eerlijk zijn zonden. Dat hij zichzelf veel belangrijker vond dan de Heere. Hij smeekt om vergeving. 

David schaamt zich en hij heeft verdriet over zijn zonde.  

Heb jij dat ook, als je erachter komt dat je iets deed wat niet goed was? Vinden wij onszelf ook niet 

vaak belangrijk? Zijn wij niet net als David? Wat is het dan goed om te knielen voor de Heere en 

alles eerlijk te vertellen. De Heere ziet graag mensen die bij Hem komen en om vergeving vragen 

• David moest leren dat hij verkeerd had gedaan. Moeten wij dat ook leren? De Heere God wil ons, 

dwars door onze eigen verkeerde, zondige keuzes heen, leren dat we zonder Hem niets goeds 

kunnen doen. Dat we ook na ontvangen genade, totaal van Hem afhankelijk zijn. Kijk maar naar 

David.  

 

De straf 

• De volgende dag komt er iemand het paleis binnen. Hij is op zoek naar koning David. Het is de 

profeet Gad. De Heere stuurt hem. David wordt gestrafd voor de zonde die hij heeft gedaan. Hij 

moet kiezen uit drie straffen. De eerste straf is dat er zeven jaar hongersnood in het land zal zijn. 

Er zullen mensen sterven van de honger. De tweede straf is dat er drie maanden vijanden David 



 
 

zullen vervolgen. Dan zullen er dus ook mensen sterven. De derde straf is dat er drie dagen een 

heel erge ziekte in het land komt, de pest. Veel mensen die de pest krijgen, zullen sterven.  

• David buigt zijn hoofd. Wat een verschrikkelijke straffen. Wat moet hij nu kiezen? Alles is even erg? 

Hij wil niet kiezen. Daarom zegt hij: 'Laat de Heere maar kiezen, ik kan beter in de handen van God 

vallen dan in de handen van mensen.’ 

• Dan kiest de Heere. Hij stuurt een verderfengel uit de hemel. Hij brengt de pest. Overal waar hij 

komt, sterven mensen aan de pest. Er zijn gelijk op de eerste dag al heel veel mensen gestorven. 

Dan vindt de Heere het genoeg. De engel blijft vlakbij Jeruzalem staan. Hij heeft een zwaard in zijn 

hand. David ziet hem. David bidt: ‘Heere, ik heb gezondigd, ik heb verkeerd gedaan. Maar wat 

hebben deze schapen, deze mensen, gedaan? Straf mij toch in hun plaats.’ Is dat waar? Deed het 

volk niets verkeerd? Ja toch wel. Ook het volk had gezondigd. Het diende de Heere niet meer zoals 

het moest. Ook het volk heeft straf verdiend. De Heere doet nooit iets verkeerd. En toch bidt David 

dat hij de straf in hun plaats wil ontvangen. Maar kan David de straf voor hen dragen? Hij is toch 

zelf ook schuldig? Nee, daarvoor moet er Iemand anders komen. 

 

Een offer 

• En dan is daar ineens ook weer de profeet Gad. Hij geeft David een opdracht: ‘Maak een altaar op 

de dorsvloer van Arauna. Breng daar een offer aan de Heere.’ David begrijpt het. De dorsvloer van 

Arauna, dat is de plek waar de engel op dat moment is. David luistert direct. Hij begrijpt dat er een 

offer nodig is. Er moet bloed vloeien om de schuld te betalen. De engel heeft het zwaard nog steeds 

geheven. Ook Arauna heeft de engel gezien en is diep onder de indruk. Zolang er geen offer 

gebracht is, zal het gevaar niet wijken. 

• David maakt een altaar en brengt offers. Brandoffers om de schuld te verzoenen. En dankoffers om 

de Heere te danken voor alles wat Hij geeft. Er komt vuur uit de hemel. Het verbrandt de geslachte 

dieren. Zo laat de Heere zien dat Hij de offers goedkeurt. De engel laat zijn zwaard zakken. Het 

gevaar is weg. De zonden vergeven. Wat is God goed en groot. 

 

SLOTZIN  

Toch zijn ook deze offers niet voldoende voor de schuld van David en het volk. Eens zal uit het geslacht 

van David het grote Offerlam komen. Dat heeft de Heere God beloofd. Hij zal volkomen alle zonden op 

Zich nemen. Is Hij jouw Zaligmaker al? 

 

 


