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Dawid word koning 

2 Samuel 2 - 12 en Kronieke 11: 19 

Kleuters & Laerskool 

Dawid - koning in Hebron 

Na Saul se dood hoef Dawid nie meer in die land van die Filistyne te bly nie. Hy 

raadpleeg die Here deur middel van die Urim en Tummim en die Here beveel 

hom om na Hebron te gaan. Dawid is reeds deur die Here tot koning geroep. 

Daarom gee die inwoners van Juda aan hom die opdrag om hul koning te wees. 

Dawid aarsel nie om aan hierdie opdrag te voldoen nie. Vir sewe en ŉ halfjaar 

regeer hy slegs oor Juda.  

Dawid - koning in Israel 

Dawid word eers na baie stryd koning oor die ander stamme. Abner, die 

leërowerste van Saul, maak Isboset, die veertigjarige seun van Saul, koning oor 

Israel. Israel en Juda het dus twee afsonderlike konings wat tot baie 

onderlinge verdeeldheid en stryd aanleiding gee. In die derde jaar na Saul se 

dood begin Abner die burgeroorlog, want hy wil Juda ook onder die heerskappy 

van Isboset bring. 

Later kom daar rusie tussen Abner en Isboset, en Abner sluit n verbond met 

Dawid.  Joab, Dawid se leërowerste, vermoor egter vir Abner, omdat  hy vroeër 

sy broer doodgemaak het. Dawid maak dit duidelik dat hy geen aandeel in moord 

van Abner het nie, deur n vloek te spreek weens Joab se optrede. Dawid laat 

ook die volk toe om oor Abner se dood te rou. 

Ná die dood van Abner is Isboset se magte nie meer in staat om weerstand teen 

Dawid se magte te bied nie. Twee van sy leërowerstes, Baëna en Regab, probeer 

om Dawid se guns te wen deur Isboset op sy bed te vermoor. Hulle bring sy kop 

wat hulle afgekap het, na Hebron en gee dit aan Dawid. Hy gee egter opdrag dat 

ook hulle dood gemaak moet word. Hulle lyke met afgekapte hande en voete laat 

hy ophang by die dam in Hebron. 



Jerusalem word die nuwe hoofstad 

Na die dood van lsboset is net Mefiboset, die seun van Jonatan, oor wat nog 

aanspraak kan maak op die troon. As gevolg van sy kreupelheid is hy ongeskik 

daarvoor. Daarom besluit die volk nou eenparig om Dawid tot koning oor die hele 

Israel uit te roep. Die oudstes van al die stamme kom na Hebron waar Dawid 'n 

verbond met hulle sluit en koning van die hele Israel word. 

Die eerste ding wat Dawid as koning van Israel doen, is om Jerusalem in te in te 

neem as hoofstad van sy hele koninkryk. Binne Jerusalem is daar 'n vesting, 

Jebus, wat nog aan die heidense Jebusiete behoort. Dawid belowe om die man 

wat eerste die vesting Jebus kan binnedring, as sy leërowerste aan te stel. 

Joab is eerste in die vesting, en Dawid en sy manne slaag daarin om die 

Jebusiete te verdryf. Daarna bou Dawid hier vir hom 'n paleis en  gaan woon in 

die vesting van Jebus. 

Die Filistyne trek op om teen Dawid te veg toe hulle verneem dat hy Jerusalem 

ingeneem het. Die Here help Dawid om hulle in twee groot veldslae te verslaan. 

Daardeur verbreek Dawid die mag van hierdie ou vyand van Israel. 

Dawid bring die ark na Jerusalem 

Ná die vestiging van sy koninkryk gee Dawid veral aandag aan die volk se 

godsdiens. Die Israeliete se godsdiens het geweldig agteruitgegaan, ook as 

gevolg daarvan dat die verbondsark nie meer in die heiligdom van die Here staan 

nie. Dawid besluit om die ark te laat haal van Kirjat-Jearim, waar dit nog altyd 

in die huis van Abinadab staan. 

Onder leiding van Abinadab se seuns Agjo en Ussa word die ark op 'n wa 

vervoer. Toe een van die osse struikel, steek Ussa sy hand uit om te keer dat 

die ark val, maar Ussa slaan dood op die grond neer. God het dit duidelik gestel 

dat enige persoon wat aan iets heiligs van die ark raak, sekerlik sal sterf.  

Hierdie geskiedenis leer dat gelowiges eerbied moet hê vir die heilige dinge van 

die Here. Dawid skrik so groot dat hy die ark net daar in die huis van Obed-

Edom, 'n Gittiet, laat bly. Die Here seën Obed-Edom en alles wat aan hom 

behoort ter wille van die ark. Dawid hoor hoe die Here Obed-Edom seën en laat 

die ark na Jerusalem bring, waar dit in 'n tent geplaas word. 

Toe die ark Jerusalem binnekom, huppel koning Dawid self kaalvoet saam met 

die volk rondom die ark. Maar sy vrou Migal, die dogter van Saul, verag Dawid 



toe sy hom deur haar venster sien. Skimpend verwyt sy Dawid oor sy onwaardige 

optrede. Dawid antwoord haar dat hy hom in die Here verheug. Die Here straf 

Migal hieroor sodat sy kinderloos bly tot haar dood. 

 

 Met dank aan:  In U hande reeks – Aros uitgewers, Bible App for Kids 

Life.Church, Life.Church / YouVersion, 

 

 

 



 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Met dank aan:  In U hande reeks – Aros uitgewers, Bible App for Kids 

Life.Church, Life.Church / YouVersion, 

Israel veertig Juda Ussa Mefiboset  


