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Teks: 2 Samuel 6  

Tema: Het ons nog respek vir God? 

 

Inleiding: Hoekom was die ark van die verbond vir Israel so belangrik? 

Die ark was basies ´ n houtkis wat met goue plate versier was en wat ringe aan die kante gehad het 

waardeur die drapale gesteek is waarmee die ark gedra moes word. 1 Konings 8 en 9 vertel ons dat 

binne-in die ark die twee kliptablette met die tien gebooie was wat die verbond of heilige 

ooreenkoms uitmaak wat God met die Israeliete by Sinai gesluit het. Daarom was die naam van die 

ark dan ook die ark van die verbond.  Verder was daar ook ´n pot manna uit die woestyn-tyd daarin 

en Aaron se staf. Bo-op die ark was daar twee goue gerubs of engele wat oor die ark gebuig het. Die 

ark was vir Israel so belangrik omdat dit vir hulle die sigbare teken van God se teenwoordigheid by 

hulle was. Daarom was die ark voordat dit in die tempel van Jerusalem sy finale rusplek gevind het 

draagbaar- hulle het dit byvoorbeeld saam in oorloë en veldslae ingeneem as teken dat die Here in 

hierdie oorlog of veldslag met hulle saamgaan. Een Engelse kommentaarskrywer skryf oor hoekom 

hierdie ark so belangrik vir die volk was: "The power of God was in it. The presence of God was upon 

it. The promises of God went with it." 

Die vyande van Israel het ook hierdie siening gedeel dat die ark simbool was van God se 

teenwoordigheid by hulle . In 1 Samuel 4:7 lees ons byvoorbeeld die verhaal waar die Israeliete teen 

die Filistyne oorlog voer. As die Filistyne uitvind dat die ark van die verbond in die kamp van die 

Israeliete aangekom het, word hulle bang en sê: God het in die kamp gekom.  

Die agtergrond van 2 Samuel 6 is dat die Flilistyne voor die tyd van Dawid se koningskap die ark 

buitgemaak het tydens ´n veldslag teen die Israeliete. Maar hulle jubeling oor hulle die ark gebuit 

het, het spoedig in onsteltenis verander. Hulle het die ark by die standbeeld van hul afgod Dagon 

gesit en dié se standbeeld het twee keer stukkend geval langs die ark. Oral waar die Filistyne die ark 

gestuur het , het daar epidemies en swere op mense se liggame uitgebars. Op die ou end het die 

Filistyne self die ark teruggestuur na Israel toe en het dit beland by die huis van ene Abinadab, so 

twee uur se stapafstand van Jerusalem af. 

 

 



Hoekom was dit Dawid so belangrik dat die ark van die verbond na Jerusalem toe gebring word? 

Op politieke vlak het Dawid daarin geslaag om al twaalf stamme van Israel onder homself te verenig. 

Hy is die eerste koning wat dit kon regkry. Saul voor hom was basies koning in wese van sy eie stam 

alleen. Dawid het ook daarin geslaag om Israel se groot vyand, die Filistyne, beslissend te verslaan. 

Hy het ook van Israel se vyande Jerusalem verower en as sy eie hoofstad uitgeroep 

Om nou sy posisie as onbetwiste heerser oor Israel te konsolideer, het Dawid nog een ding nodig 

gehad: Hy moet goddelike sanksie of gewig vir sy koningskap kry. ´n Verdere motief hoekom die ark 

Jerusalem toe mos kom was as hierdie simbool van God se teenwoordigheid in jou hoofstad is, dit 

seker veilig sou wees teen alle aanvalle. Watter volk sou Jerusalem kon verower met die ark daar 

binne-in? Ons het dit mos in die ou Suid-Afrika ook gesien- die stelsel van apartheid het regtig gewig 

by mense gekry toe teoloë van die NG Kerk dit onderskryf het deur hierdie bybelse en teologiese 

basis daarin te gee. Ek meen mense soos Desmond Tutu en Frank Chikane en Alan Boesak is ook 

gebruik in die oorgang na die nuwe Suid-Afrika om godsdienstige sanksie en ondersteuning aan die 

nuwe demokrasie te gee.  Dit was nie vir Dawid net genoeg dat Jerusalem net die politieke en 

daarmee saam seker die administratiewe en ekonomiese hoofstad van Israel was nie. Dit moes ook 

die godsdienstige hoofstad en godsdienstige sentrum van Israel wees. Om dit reg te kry was dit 

belangrik dat die sigbare simbool van God se teenwoordigheid, die ark van die verbond, in Jerusalem 

sy staanplek kry. 

Die eerste keer as die ark gehaal word: 

In die eerste rondte word die ark met groot bravade en vertoon gaan haal. Dawid gaan as 

indrukwekkende koning en militêre aanvoerder. Hy gaan in volle battle dress met al sy medaljes 

trots vertoon. En hy neem sy hele weermag saam vir die okkasie- al dertig afdelings daarvan. Maar 

raai wie staan in die middel van hierdie hele show? Dawid self en nasionale belang, nie God nie. Die 

wyse waarop die ark die eerste rondte gaan haal word, stal net Dawid se mag uit. 

Dawid laai die ark spesiaal op ´n nuwe wa deur osse getrek word. En al hierdie osse was seker nog 

skoukampioene ook. Dit klink of Dawid sommer baie respek vir God het. Maar God se bepalings vir 

hoe die ark vervoer moes word, is egter heel anders. Dawid laat die ark vervoer op die manier wat 

die Filistyne dit sou gedoen het. Die Leviete, die priesterstam, moes eintlik die ark van God op hulle 

skouers met spesiale draaghoute gedra het. By die dorsvloer van Nakom struikel die osse wat die wa 

moet trek en Ussa die seun van Abinadab gryp na die ark om te keer dat dit nie van die wa afval nie. 

Ussa sterf op die daad. En Dawid is op die daad kwaad en ontsteld. God het my parade bederf. God 

rained on my parade! Ussa wou tog sekerlik net keer dat my parade skeefloop- hoekom moes hy 



sterf? En die hele parade knars tot stilstand by die huis van Obed-Edom. Die ark word sommer by 

hom gestoor ook. En Dawid vra: Hoe sal die ark nou na my toe kan kom? Nie, hoe kan ek na God toe 

gaan nie, maar hoe gaan God na my toe kom? 

Miskien wonder jy ook vanoggend hoekom Ussa moes sterf. Dis tog sekerlik darem te drasties. Ons 

moet eerder vra hoekom Dawid en die hele volk nie gesterf het nie. Ussa was simbool van Dawid en 

die volk wat God wou beheer en van die ark en daarom ook van die teenwoordigheid van God 

hierdie een of ander gelukbringer of versekeringspolis wou maak. Ussa wou vir God help sodat God 

se eer nie verlore sou gaan nie. Eugene Peterson skryf so mooi hieroor: Uzzah saw himself as ons 

whose job it was to take care of God. He had God in a box and assumed responsibility for keeping 

Him safe from the mud and dust of the world. Daarom moet ons uit Ussa se dood hierdie belangrike 

les leer skryf Eugene Peterson: We don´t take care of God, God takes care of us.  

Hoe word die ark die tweede maal gehaal? 

Dawid is na Ussa se dood terug na sy paleis in Jerusalem toe om homself goed te bejammer. Maar 

spoedig hoor hy gerugte dat Obed-Edom, die man by wie die ark gestoor is, uitermate deur God 

geseën word. Dit is vir Dawid die teken dat God vir hom en die volk vergewe het en hulle hierdie 

tweede kans gee. Die tweede keer word die ark anders gaan haal as die noodlottige eerste rondte. 

Die ark word nie weer op ´n wa gelaai nie. Dit word gedra deur priesterlike draers presies volgens die 

Here se voorskrifte. Hier is ook die tweede keer geen militêre skouspel om Dawid se mag te illustreer 

nie. En Dawid is nie aangetrek soos die magtige koning of leëraanvoerder nie. Hy het slegs die 

eenvoudige linnekleed van ´n priester aan. Dawid is hier nederig en gestroop van sy mag. Die hele 

optog word begelei met die offer van ´n bul en vetgemaakte kalf elke ses tree! Jy offer tog aan een 

wat jou meerdere is, veral as jy dit elke ses tree doen! Dawid erken daarmee God as hierdie misterie 

wat jy nie in boksies kan druk of kan beheer nie. En voor hierdie almagtige en misterieuse God kan jy 

net aanbid: offers bring en dans. Eugene Peterson skryf so mooi oor hierdie aanbiddingspad wat 

Dawid en die volk met die ark loop: "True worship happens when we interrupt our preoccupation 

with ourselves and attend to the presence of God." 

En toe God in die sentrum van hierdie tweede optog met die ark is, eindig hierdie optog ook op die 

regte manier. Dawid, steeds in sy priesterklere, seën die volk en deel aan hulle brood en dadels en 

rosyne uit. Dawid gee aan die volk kos as simbool van die Here se goedheid oor hulle en omdat hy 

besef as koning verteenwoordig Hy eintilik God se goedheid oor hulle. As God in die sentrum van jou 

lewe of optrede is, word ander mense op die ou end ook geseën. Deur as priester op te tree, erken 



Dawid hy is veronderstel om God se verteenwoordiger by die volk te wees en die volk se 

verteenwoordiger by die God. Dit was wat priesters moes doen. 

Hoe kom hierdie teks by jou en my lewe en die kerk uit? 

Dit bring my by ons vraag op die temabord: Het ons nog respek vir God? 

Eerste wyse waarop ons God nie respekteer nie: Soms wil ons ook soos Dawid vir God vir ons eie 

kant en posisie annekseer.  

Hoe baie keer doen ons dit nie in ons gesinne of huwelikke nie? Timmer almal met die Woord van 

God reg, maar eintlik misbruik ek die Woord om eintlik maar my eie siening van sake te ondersteun 

of te bevestig. As jy dit doen het jy nie respek vir God of SY Woord nie.  Dan is God se Woord hierdie 

tool om jou mag in die huis of in verhoudings te handhaaf. Die Nazis het met hierdie leuse op hul 

lyfbande se gespes rondgeloop: Gott mit uns! God met ons. En met hierdie leuse op hul uniforms 

miljoene mense vermoor. Die Nazi´s het geen respek vir God gehad nie- Hy was maar met die middel 

om hul program van wêreldoorheersing en die uitmoor van miljoene Jode te regverdig. Koning 

Dawid wou ook die ark, hierdie simbool van God se teenwoordigheid by die volk misbruik om sy ryk 

en sy koningskap te versterk en te bevestig. Ussa se dood moes hom leer dat die ark daar is ter wille 

van God se ryk en ter wille van Dawid se ryk en sy eie mag en veiligheid nie. 

Tweede manier hoe ons God nie respekteer nie: Ons erken nie Sy heiligheid nie: 

Wat beteken dat God heilig is? God se heiligheid verwys na Sy majesteit of mag, maar ook na Sy 

morele reinheid. Dit beteken daar is geen boosheid in God nie, Hy is lig en daar is geen duisternis in 

Hom nie. Omdat God heilig is, sal Hy nooit Sy almag misbruik nie. Omdat God heilig is en daar geen 

leuen in Hom is nie, sal Hy getrou bly aan Sy beloftes.  

Ussa en Dawid het nie een werklik respek vir God se heiligheid nie. Ussa gryp sommer na die ark as 

dit val, terwyl hy as priester moes weet jy vat nie aan heilige voorwerpe nie. Daar kon volgens die 

voorskrifte van die wet slegs aan die draagpale geraak word. Dawid respekteer ook nie God se 

heiligheid nie, want hy gaan haal die ark die eerste keer met sy hele weermag en sit die ark op ´n wa 

soos wat die Filistyne byvoorbeeld die ark sou vervoer het. Dawid respekteer dus ook nie God se 

heiligheid nie, want hy hanteer die ark nie volgens God se voorskrifte nie. Ussa sterf omdat die ark 

nie volgens die regte voorskrifte vervoer is nie! Jy kan nie God werklik dien en eer en respekteer as jy 

Hom op jou terme wil dien nie- net as jy Hom volgens Sy terme dien. 

Iemand skryf dat die grootste manier hoe ons nie respek vir God se heiligheid het nie, is deur lewens 

te lei wat getuig dat ons nie die kinders kan wees van Een wat heilig is nie. Ons lewens vloek dus 



soms baie sterk teen die Heilige God wat ons aanbid. 1 Petrus 1 vers 15 tot 16 herinner ons daarom 

dat ons as kinders van die heilige god ook heilig moet lewe: Maar soos Hy wat julle geroep het, heilig 

is, moet julle ook in julle hele lewenswandel heilig word, omdat daar geskryf is, wees heilig, want Ek 

is heilig. 

Derde manier hoe ons God nie respekteer nie: My geloof draai net om myself en nie om ander nie: 

Die Dawid wat die ark die eerste maal gaan haal is net op homself en sy eie eer ingestel. Die Dawid 

wat die ark die tweede maal gaan haal met die eenvoudige linnekleed van ´n priester, is op Sy volk 

ook ingestel. Daarom seen hy aan die einde die volk en stuur hulle met kos huis toe. Hy moes leer 

geloof gaan nie net om jou verhouding met God nie, maar ook oor jou verhouding met mense. Albei 

is vir God ewe belangrik. Dat God moet liefhê met jou hele hart en krag en verstand en jou naaste 

soos jouself kom al uit die Ou Testament al. Gaan lees onder andere Levitikus 19:18. Ek dink ons 

respekteer God nie as geloof net hierdie persoonlike projek is wat net op my eie voordeel en opbou 

gerig is nie. Want God sien ons in die hele bybel, het hierdie hart vir mense. Daarom word ons as 

kerk en kinders van die Here in 1 Petrus 2:9 hierdie koninklike priesterdom genoem wat deur ons 

woorde en dade en gesindheid teenoor mense die verlossingsdade moet gaan verkondig van Hom 

wat ons uit die duisternis geroep het na Sy wonderbare lig. 

 Vierde manier hoe ons God nie respekteer nie: Ons leef sonder vreugde en dankbaarheid: 

Miskien sal mense na jou en my kyk en dink ek wil nie glo as geloof jou so sonder vreugde maak nie, 

of as kerk toe gaan hierdie groot straf is nie. Onthou wat God vir jou gedoen het- dan kom die 

vreugde en dankbaarheid vanself. Dawid het gedans- van vreugde en dankbaarheid, dat God deur sy 

guns aan Obed-Edom gewys het dat nie net die ark nie, maar Hy self by Sy volk en koning Dawid 

teenwoordig wil wees. Onthou vir ons is die grootste teken van God se teenwoordigheid by ons nie 

die ark nie. Niemand weet al vir eeue waar die ark is nie. Die grootste teken van God se 

teenwoordigheid  by ons was Sy Seun, veral Sy Seun aan die kruis waar Hy in ons plek vir ons sonde 

betaal het.  

Mag ons meer vreugde en dankbaarheid beleef en uitstraal as God se kinders. Ek weet daar kan 

soveel meer daarvan in my eie lewe wees. Want Wie na ons toe gekom het, is nie die ark nie. Dit was 

God self wat in liefde Homself tot ons toe afgebuig het in Sy Seun. Dit is God wat aan ons die Heilige 

Gees as eerste paaiement van die hemel gegee het sodat ons hier op aarde al nie net in ons eie krag 

sal voortploeter nie. Dit is die God wat in Jesus ook my Vader geword het. 

 

Amen. 


