
Preek Jan Steyn 19 Julie 2015. 

Teks: 2 Samuel 7 (Lukas 1: 31-33) 

Tema: Die belangrikste is wat God belowe en doen 

 

Inleiding: Agtergrond: 

Ons het laas week na 2 Samuel 6 gekyk. Dit het vertel hoe Dawid  die ark van die Here gaan haal het 

wat vroeër deur die Filistyne weggevoer is. Op hierdie stadium was Dawid in hierdie unieke posisie in 

Israel se geskiedenis. Hy is die eerste koning wat die twaalf stamme van Israel onder sy koningskap 

kon verenig. Hy het ook die volk saamgetrek en Israel se groot vyand die Filistyne beslissend 

verslaan. Daar was dus geen groot vyand oor wat Israel kon bedreig nie. Hy het ook Jerusalem, wat 

letterlik beteken stad van vrede gevestig as hoofstad in ´n neutral sone tussen die twaalf stamme.  

Dit was genius. Geen stam is dus bo die ander bevoordeel deur Jerusalem as hoofstad nie. Jerusalem 

was die politieke, ekonomiese en administratiewe hoofstad van die hele Israel. Maar om dit as 

hoofstad te bevestig en Dawid se heerskappy te bestendig, moes dit ook die godsdienstige hoofstad 

van Israel word. Daarom moes die ark van die verbond na Jerusalem toe kom, want die ark is gesien 

as simbool van die Here se teenwoordigheid by Sy volk. Ons sien in 2 Samuel 6 hoe die ark dan deur 

Dawid met sy priesterklere aan en die volk na Jerusalem gebring word. Ons lees dan ook in hoofstuk 

6:17 dat hulle die ark van die Here ingebring het en dit op die bestemde plek neergesit het in die 

tent wat Dawid daarvoor opgeslaan het. Hierdie tent het dus waarskynlik herinner aan die 

tabernakel of tent van ontmoeting in die woestyn wat altyd hierdie tydelike struktuur was en weer 

saamgeneem en weer opgeslaan is as die volk van plek tot plek getrek het. 

Ons lees aan die begin van 2 Samuel 7 dat Dawid in sy  eie huis of paleis gewoon het nadat die Here 

hom rus gegee het van al sy vyande in die omgewing. En Dawid soos mense wat minder het om te 

doen, om hom begin rondkyk. En hy sien skielik hierdie geweldige diskrepansie, hierdie twee goed 

wat net nie pas nie. Dawid sien: Ek  bly in my  indrukwekkende paleis van sederhout, maar die ark 

van God is in ´n tent. Letterlik staan hier die ark van God, daardie simbool van God se 

teenwoordigheid staan tussen seile of velle. Ek hoor iewers die tent of tabernakel was van bokvelle 

gemaak en was dus nie baie mooi van buite nie. Bokvelle is mos maar op hul beste maar vaal en 

onaantreklik. Dawid besluit dat sy mooi paleis en God se tent van bokvelle nie mooi by mekaar pas 

nie. Hy moet God dus help om om darem ten minste op dieselfde soort vlak as hy self te kom. 

Iemand stel dit so: "I´m living large and God is not. I need to help God out."  



Tot Dawid se krediet moet ons darem toegee dat hy nie self hierdie groot besluit oor tempel bou vir 

die Here maak nie. Hy gaan raadpleeg die profeet Natan. En daardeur glo hy raadpleeg hy ook die 

Here. Natan dink dadelik hierdie idee kom van God af. Alle konings bou tog tempels vir hulle gode. 

Dit is net hoe dit gedoen word. Natan stem dadelik in tot Dawid se plan, stuur Hom selfs weg met 

die seëngebed: Die Here is by U. Maar Natan het nie die Here geraadpleeg nie. Daardie nag 

raadpleeg die Here daarom vir Natan en wys die bou van die tempel deur Dawid af. 

Hoekom wys die Here die bou van die tempel deur Dawid af? 

Walter Breuggemann skryf dat die begeerte van Dawid om vir die Here ´n tempel te bou ´n mengsel 

is van opregte vroomheid en selfverheerliking. Dawid het min of meer al alles bereik wat ´n koning 

van Israel seker sou kon doen. Al wat sekerlik nog oorgebly het, is dat hy vir die Here die God van 

Israel ´n tempel bou of anders gestel hierdie permanente woonplek onder die volk en in sy hoofstad 

Jerusalem gee. Dink hoe mense Dawid sou onthou: Die eerste koning van Israel wat al twaalf 

stamme kon verenig. Die eerste koning wat ´n neutrale hoofstad vir sy volk kon skep. Die eerste 

koning wat hul grootste vyand beslissend verslaan het. Die eerste koning wat ´n tempel vir God kon 

bou? Dan sou sy CV volmaak wees. Die ander rede hoekom Dawid die tempel wou bou is omdat Hy 

tog op een of ander tasbare manier vir God wou bedank vir alles wat God vir hom gedoen het. Al 

Dawid se motiewe vir die bou van die tempel was dus nie almal sleg of verkeerd nie. 

Tog gee die Here vir Natan die profeet die boodskap dat Dawid nie die tempel vir Hom moes bou nie. 

Een you tube preek som  dit so mooi op: "This was a good thing, but not a God thing." God het nooit 

vir ´n huis gevra nie. Hy het nog altyd oral saam met Sy volk beweeg. Hy kan en wil nie in geboue of 

boksies vasgevang word nie. God is God en Hy kan nie in geboue met mensehande gemaak ingeperk 

en vasgevang word nie. God wil eintlik vir Dawid herinner Wie in beheer is. Hy kom eintlik tuis in 

mense se lewens en in die volk se lewe en nie in geboue nie. Die bou van die tempel kan dus onder 

andere gesien word as hierdie poging om God se vryheid en soewereiniteit te beperk. Dit sou ook 

die eer van God wegneem en dit na Dawid toe verplaas. As hierdie bouwerk in die tempel in 

Jerusalem begin, sou mense nie sê: Kyk wat doen God en waarmee is God besig nie, maar kyk wat 

doen Dawid en waarmee is Dawid besig vir God. 

Dawid se poging om die tempel te bou laat dit ook lyk of Hy die Here hierdie helpende hand wou gee 

waar Hy in die bokvel tent moes vertoef. Maar ons hoef nie vir God ´n helpende hand te gee nie. Hy 

is God en niks en niemand kan Hom in ´n gebou of boksie of definisie vasvang nie. Hy is groter as wat 

ons ooit kan droom of dink. Hy is verheug as mense diensbaar raak tot Sy doelwitte en tot hul 

medemens, maar Hy het nie ons hulp nodig nie. 



Watter boodskap het die Here vir Dawid en vir jou en my? 

God verseker Dawid dat Hy self vir hom ´n huis sal bou. Hier moet ons nie dink aan hierdie fisiese 

huis van hout en klip nie. Huis verwys hier na koninklike lyn of nageslag of selfs familie. Dawid se 

seun Salomo sou uit hierdie nageslag die tempel in Jerusalem bou. Maar God se belofte strek selfs 

baie verder: Dawid, jou koningshuis en jou koningskap sal vir altyd vas bly staan, jou troon sal altyd 

voortbestaan. Hier word verwys na die Messias wat volgens die profete uit Dawid se nageslag sou 

kom. En as Jesus as die beloofde Messias se geboorte baie later in Lukas 1 aangekondig word, praat 

die engel so met Maria: "Jy sal swanger word en ´n seun in die wêreld bring en jy moet Hom die 

naam Jesus gee. Hy sal groot wees en die Seun van die Allerhoogste genoem word. Die Here God sal 

Hom die troon van Sy voorvader Dawid gee en Hy sal as koning oor die nageslag van Jakob heers tot 

in ewigheid. Aan Sy koningskap sal daar geen einde wees nie." 

God is in 2 Samuel 7 die inisiatiefnemer. Hy is dit deur die geskiedenis en ook toe Hy Jesus Sy eie 

Seun na ons toe gestuur het om vir ons sonde te kom sterf. Hy is dit ook by ons doop as Hy na ons as 

babas kom wat nog niks van Hom as weet en verstaan nie. Dawid wou die inisiatief neem om vir God 

hierdie glorieryke tempel te bou. God kom herinner Dawid wat God se inisiatief in sy lewe vermag 

het. Dit sluit aan by ons tema: Wat God beloof en doen is die belangrikste. God kom herinner vir 

Dawid: Ek het jou agter die skape weggevat om koning oor Israel te wees. Oral waar jy gegaan het, 

was ek by jou. Ek het jou vyande voor jou uitgedelg. Ek het jou beroemd gemaak. Ek het ´n 

woonplek aan My volk Israel gee. Ek sal jou rus gee van jou vyande. Ek sal vir jou ´n koningshuis 

vestig. Ek het, Ek sal. Dis die woorde wat ons telkens moet hoor. Ook in ons lewens. Sonder die 

genade van God en wat Hy gedoen het beloof het, was ons niks en niemand nie. 

God beloof. God doen. God gee. Sekerlik nie meer vandag rus van ons vyande soos vir Dawid en sy 

volk nie. Maar ons genade rusplek by God is Christus, is Jesus. Deur Hom kan ons tot rus by God. 

Waar sien ons helderder wat God se inisiatief gedoen het as in Jesus? 

Dawid gaan sit voor die Here: 

Na wat God vir Dawid van verseker en beloof het, kry ons in vers 18 een van die belangrikste verse in 

die hele Bybel: Daarna het koning Dawid ingegaan en voor die Here gaan sit. Gaan sit. Hoe moeilik 

moes dit nie wees nie. Dawid wat so vol passie vir die Here was, so vol planne vir die Here en die 

tempel. Deur te gaan sit gee Dawid sy inisiatief op, hy klim uit die bestuursitplek uit en gee die Here 

die beheer. Hy begin God net loof en hy bid. En Dawid wat vroeër so vol van homself was, word 

weer vol van God. 



Ek glo ons as Christene rate ons aktiwiteit vir die Here en die dinge wat ons godsdienstig doen so 

hoog dat ons ´n verhouding met God mis. Dat ons vergeet die belangrikste is eerder om soos Dawid 

voor die Here te gaan sit en vol van Hom te word. Sodat ons ook kan hoor wat ek vir God of ander 

wil doen is nie altyd die Here se prioriteit nie, is nie altyd die Here se plan vir my nie. Ek het ´n paar 

vriende wat op universiteit teologie gaan swot het omdat hulle geglo het dis al hoe hulle God kon 

dien of omdat hulle pa´s in die bediening was. It was a good thing, but not a God thing. Vandag is 

hulle in ander beroepe baie gelukkig en leef hulle Christenskap ook in hulle beroepe uit. Ons beste 

en mooiste planne is nie altyd God se planne nie. Daarom moet ons maar die tyd spandeer saam 

met God sodat ons Hom mooi leer hoor. Leer vir klein Daniel, leer julle kinders dat jou verhouding 

met God baie belangriker is as alles wat jy vir God sou kon of wil doen. Dit het my herinner dat ons 

as gemeente baie dinge en baie goeie dinge doen, maar dalk veel minder by die Here gaan sit. 

Miskien weet ons nog nie eens die beste en belangrikste dinge wat ons vir Hom moet doen nie. 

Miskien hoor ons ook dan dat good things nie altyd God things is nie.  

God het ook verbond met ons: 

Hoe sentraal Dawid in die hele Ou Testament is, sien ons in die feit dat sy naam 790 keer genoem 

word. Moses, die groot leier van Israel uit Egipte en die een wat die wette ontvang, se naam word 

slegs 706 keer genoem. God sluit in 2 Samuel 7 ´n verbond met Dawid en sy nageslag: Sy koninklike 

lyn sou vir altyd voortbestaan. Uit hierdie lyn sou die Messias voortkom met wie God hierdie 

verhouding van pa en seun sou hê. Presies wat in Jesus die Seun van God gebeur het. 

Dis hier waar 2 Samuel 7 veral by ons doop aansluit. Hier kom herinner God ons ook dat Hy hierdie 

verbond met ons sluit: Ek het jou by jou Naam geroep, jy is Myne. Oral waar jy gaan, sal die Vader, 

Seun en Heilige Gees met ons wees. God  verbind Homself deur ons doop aan ons op so ´n wyse dat 

ons weet Hy sal ons nie opgee of prysgee nie. Dawid het hierdie baie close en intieme verhouding 

met die Here gehad- hy word genoem ´n man of mens na God se hart. Nie omdat hy altyd gedoen 

het wat goed en reg is nie. Ons weet van sy owerspel met Batseba en dat hy haar man voor in die 

oorlogslinies laat veg het, sodat die vyand hom kon doodmaak. Dawid het growwe foute gemaak, 

maar sy berou was altyd opreg. Hy kon selfsondersoek doen en sy eie skuld sien en erken en bely en 

vra vir die Here se vergifnis. Hy het dit ´n lewensgewoonte gemaak om God in alles te raadpleeg. 

God begeer vir jou en my wat deur ons doop in hierdie intieme verhouding met Hom gestel word, 

om ook mense na God se hart te wees. Wat sal opstaan vir dit wat goed en reg is , maar ook wat as 

ons val en sondig ons skuld sal erken en bely voor God en mens. 

 



Slot: 

Hierdie gedeelte het my vanoggend herinner dat ons as kinders van die Here en hierdie gemeente so 

maklik kan dink dat alles afhang van wat ek of ons doen, afhang van die bydrae wat ek lewer, die 

planne en projekte wat ons optrek en deurvoer. Dan wil ons soos Dawid die Here se werk oorneem 

en Sy eer steel. So asof ons die planne sal optrek en die bouwerk sal doen, God moet dit net seën. 

Dit werk ook nogal so met ons kinders. Ek weet God werk ook in my kinders, God werk veral in my 

kinders, ondanks die goeie goed wat ek hulle leer en ondanks die growwe foute wat ek ook gereeld 

as ouer maak. Hy het by hul doop al hierdie verbond met hulle gesluit dat Hy altyd by hulle betrokke 

sal wees en bly. Onthou dit altyd. 

Ek het vandag gehoor good things is nie altyd God things nie. Daarom moet ons die gewoonte kweek 

om gereeld voor God te gaan sit in stilte sodat ons tussen die twee kan onderskei deur die Gees wat 

in ons woon en werk. Jy hoor God eevoudig baie moeilik as dit in jou en om jou raas.  

Ek besef as gelowige en as kerk moet ons maar gereeld terugkyk oor ons pad en nederig erken: U 

was die outeur van my verhaal, van ons verhaal. Ek was niks, ek was nêrens, ons was niks, ons was 

nêrens sonder U genade en U liefde en U verbondstrou nie. Onthou altyd: Ons as gelowiges kyk nie 

terug na Dawid nie, maar na die nakomeling van Dawid, na Jesus,  in Wie ons ons identiteit en ons 

rusplek by God vind.  

Amen 


