
Preek Jan Steyn 7 Oktober 2012. 

Teks: 2 Samuel 15-18. 

Tema: Dawid as kind van God en Dawid as ouer. 

 

Inleiding: 

Ons het verlede Sondag aan die hand van 1 Samuel 21 en 22  gekyk na 'n tydperk in Dawid se lewe toe hy vir 

sy lewe voor Saul moes vlug. Dawid gebruik manipulasie en bedrog eerder as vertroue op die Here om uit sy 

situasie te ontvlug en bloot te oorleef. Hy lieg vir Agimelek die hoofpriester by Nob, die staatsheiligdom van 

Saul, dat hy op 'n sending van Saul is en dat hy kos en wapens nodig het vir hierdie sending. Dit lei daartoe dat 

die hele priesterorde van Nob behalwe vir Abjatar wat vlug, deur Saul uitgemoor word. By die Filistyne 

waarheen hy vlug, moet Dawid hom kranksinnig hou om te oorleef. Hierdie episode uit sy vroeër lewe laat ons 

besef dat Dawid nie altyd hierdie onbesproke held was wat die Here altyd onvoorwaardelik vertrou het nie. 

Iemand skryf so mooi oor die lewe van Dawid: Davids life is not an ideal life, but a real life. Daarom spreek 

Dawid se lewe ons so aan.  

 

In die gedeelte wat ons vandag gelees het, is Dawid al lank koning van Israel. Geleerdes reken hy is al so oor 

die sestig of selfs al sewentig hier aan die begin van 2 Samuel 15. Sy koningskap is gevestig, sy koninkryk 

word nie werklik bedreig deur vyande van buite nie. Ek wil begin deur te kyk hoe Dawid se lewe op hierdie 

tydstip as kind van God lyk. Maar ek wil saam met julle kyk na Dawid as ouer, miskien veral met die oog op 

die Doopsondag vandag. 

 

Dawid as kind van God: 

In 2 Samuel 15 het Dawid miskien met een van die grootste krisisse ooit in sy koningskap te make. Sy seun 

Absalom het die koninkryk van sy pa onder hom begin uitkalwe en is gereed om oor te neem. Hy gaan ook nie 

vriendelik vra of hy dit kan doen nie, hy gaan dit met mag en geweld doen. En om sy familie en die stad te 

beskerm teen gewelddadige beleg deur Absalom en sy ondersteuners, vlug Dawid. Belangrik is om te sien dat 

dit nie net Dawid se familie en lyfwag en van sy troepe is wat saaamgaan nie. Die verbondsark van die Here 

gaan ook saam. Die verbondsark was hierdie teken van die teenwoordigheid van God vir die ou Israeliete. Die 

kliptafels met die tien gebooie wat Moses van God ontvang het, was daarin gewees. Die ark het ook dikwels 

saam gegaan as die Israeliete oorlog moes voer teen ander volke. Dit het hulle die indruk gegee dat hulle 

onoorwinlik is. Maar Dawid doen hierdie ongelooflike ding. Hy beveel die priesters om die ark terug te neem 

na die Jerusalem toe. En dan hierdie wonderlike getuienis in 15:25 en verder: "As die Here my dit vergun en 

my terugbring, sal Hy my die ark en sy heiligdom weer laat sien. Maar as die Here sou te kenne gee: Ek is nie 

meer tevrede met jou nie, sal ek dit aanvaar. Dan kan Hy met my maak soos Hy dit goedvind." In hierdie krisis 

val Dawid anders as wat ons laas week gelees het, nie weer terug op homself en sy eie planne en schemes nie. 

Hy is bereid om die Here onvoorwaardelik te vertrou. In U hande gee ek my eie lewe en die lewens van die 

mense by my, oor. Neem die ark terug stad toe. Ek sal nie die Here se teenwoordigheid by my probeer 

manipuleer deur die ark saam met my te laat trek nie. Dawid se gebed is die gebed van die Nuwe Testament: 



Here, nie my wil nie, maar laat U wil in hierdie situasie geskied. Dawid kom in sy diepste krisis by oorgawe 

aan die Here uit. Here U kan met my maak soos U dit goedvind. 

 

In die tyd van grootste krisis in sy lewe, leer Dawid saam met oorgawe aan die Here nederigheid. Kyk maar na 

hoofstuk 15 vers 30: Dawid het die Olyfberg huil-huil uitgeklim en as teken van sy droefheid was sy kop 

toegemaak en het hy kaalvoet geloop. Ons lees in 2 Samuel 16 die verstommende verhaal hoe Dawid gevloek 

word deur Simei, een van Saul se familielede. Dawid aanvaar hierdie vervloeking as iets wat van die Here kom. 

Dis of hy herken en erken eenvoudig dat hy met die swaard geleef het en geweld gesaai het en dat die swaard 

nou na hom toe gedraai het. Hy onthou dalk die woorde van Natan die profeet na sy egbreuk met Batseba en die 

moord wat hy eintlik op haar man Urija gepleeg het: Die swaard sal altyd oor jou huis wees. Maar weer vertrou 

Dawid in hierdie omstandighede die Here: Miskien let die Here op my ellende en beloon Hy my met iets goed 

vir vandag se vervloeking. Ons leer hier vir Dawid ken as iemand wat in sy diepste krisis die Here in beheer 

plaas en onvoorwaardelik op Hom vertrou. 

 

In sy diepste krisis kom Dawid weer uit by gebed as hy hoor van sy voormalige raadgewer Agitofel se verraad 

in 15:31: Here, laat daar tog niks kom van Agitofel se raad nie. 

 

Maar agter hierdie verhaal van Dawid se geloof en verhouding met God, is daar ook die verhaal van Dawid as 

ouer. 

 

Dawid as ouer: 

Kom ons gaan bietjie terug in die geskiedenis as ons dink aan Dawid as ouer. Dan verstaan ons waar die 

opstand van Absalom in hoofstuk 15 vandaan kom. Dawid het ten minste agt vrouens gehad waarvan die Bybel 

ons vertel en nog talle byvrouens ook. Hy het waarskynlik meer kinders gehad as ons eie president. Dawid se 

lieflingseun was Absalom en hy het hierdie pragtige suster met die naam van Tamar gehad. Ons kry hierdie 

geskiedenis in 2 Samuel 13. Hulle het ook hierdie halfbroer Amnon gehad en Amnon was eerste in lyn om 

Dawid as koning op te volg. Hy was die oudste. En Amnon het hierdie halfsuster van hom, Tamar met alles in 

hom begeer. Hy bedink hierdie slinkse plan waarmee hy haar alleen na sy huis toe lok en dan verkrag hy haar. 

Daarna minag hy haar en gooi hy haar soos hierdie gebruikte lappop by sy huis uit op die lewe se ashoop. As 

Dawid hiervan hoor, lees ons hy is woedend in 13:21. Maar hy doen niks nie. Hy straf nie sy seun Amnon vir 

sy wandaad nie en troos nie sy stukkende dogter nie. Sy word deur haar broer Absalom in sy huis ingeneem en 

versorg. En Absalom wag sy kans af om sy suster se eer te wreek. As my pa dan nie wil optree nie, sal ek, het 

dit deur Absalom se kop gemaal. Op die ou end kry Absalom sy kans op wraak by 'n groot fees wat hy aanbied 

en waar hy Amnon dronk kry en hom dan laat vermoor. Absalom vlug na Sirië toe en bly vir drie jaar daar uit 

vrees vir sy pa se reaksie. 

 

Ons lees Dawid treur oor die dood van Amnon, maar versoen hom op die ou end daarmee en vervolg nie vir 

Absalom nie. Absalom word selfs later toegelaat om na Jerusalem terug te keer. Maar dan lees ons wat gebeur 



na sy terugkeer in hoofstuk 14: Hy, Absalom, was al 2 jaar in Jerusalem terug sonder dat hy die koning gesien 

het. Uiteindelik sien hy wel sy pa, maar Dawid soen hom net. Hy tree as koning op, maar nie as pa nie. Hy doen 

niks om die verlede in die oë te kyk of die breuk te herstel of sy eie aandeel in hierdie tragiese verloop van sy 

familie se verlede te bely nie. Miskien glo hy dinge sal vanself regkom. En iets groei in Absalom se hart. Dat sy 

pa hom nie liefhet nie, dat sy pa hom nooit werklik gaan vergewe nie, dat sy pa nie omgee nie dat sy pa hom 

verwerp het. En hy besef ek het dieselfde charismatiese persoonlikheid en die looks en gawes om self koning te 

kan wees. Ek kan wees waar my pa is. En hy begin die mense van Dawid af weg trek. Hy luister na hulle 

regsake, hy beweeg op grondvlak tussen die mense rond. Hy steel hulle harte en hulle lojaliteit. En toe die tyd 

reg is, gaan hy kamstig Hebron toe om offers aan God te bring. Hebron was eers die hoofstad van Dawid se ryk 

voordat hy Jerusalem as hoofstad betrek het. Daar waar Dawid se koningskap begin het en waar mense steeds 

suur was oor hulle dorp nie meer die hoofsetel was nie, gaan roep Absalom homself as koning oor Israel uit. 

 

En dan vlug Dawid en sy familie uit Jerusalem uit en hierdie gewelddadige burgerloorlog breek in Israel uit 

tussen Dawid en sy seun Absalom. En dan aangrypend in die midde van hierdie oorlog versoek Dawid sy 

generaals: Werk om my ontwil tog saggies met my kind Absalom. Dan kom Dawid se ware gevoelens oor 

hierdie seun van hom na vore. Dis deel van hierdie nederigheid wat sy grootste krisis hom geleer het. En as 

Dawid dan hoor dat Absalom wel gesneuwel het, lees ons sy aangrypende reaksie aan die einde van hoofstuk 

18: "My seun, Absalom, my seun, my seun. Absalom, ag, as ek maar in jou plek kon gesterwe het. Absalom, 

my seun, my seun." 

 

Wat leer Dawid ons oor ouerskap? 

Max Lucado skryf dat Dawid in sy lewe in alles geslaag het, behalwe as ouer. Hy was so betrokke in sy ryk en 

as koning, maar hy was Awol by sy kinders. Absent without leave. Daar maar nie daar nie.  

 

Die Boodskap vertaal Mattheus 28 se woorde dat ons dissipels van mense, ook sekerlik van ons kinders moet 

maak, met die woorde dat ons mense en ons kinders moet lei en leer. Dawid het hierdie roeping versaak. 

Hoekom? 

 

Miskien was Dawid te besig. Om 'n stad soos Jerusalem te bestuur en stabiel te hou en boonop die hele 

koninkryk van Israel met sy twaalf stamme te bestuur en die grondgebied daarvan uit te brei, was geen ligte 

taak nie. Dawid se werk het baie van hom gevra. Hy het sy kinders alles gegee wat hulle nodig het- die beste 

klere, kos en verblyf. Maar hulle het 'n verhouding gesoek. Hulle het 'n pa gesoek. Hy het ook nie 'n verhouding 

met sy kinders gehad nie, want daar was waarskynlik nooit tyd nie. En dis waar wat Max Lucado skryf- kinders 

spel tyd T-Y-D. En dan skryf hy so waar: Not just quality time, but hang time, downtime, anytime, all the time. 

Ons dink dis soos Dawid olraait as ons ons kinders alles gee wat hulle nodig het, want ons is ook maar besig. 

Maar hulle soek jou tyd en hulle soek verhouding- hulle soek dat jy op hulle vlak, op hulle level saam met hulle 

op die vloer of in die sandput sal rondkruip. Heng, vra my wat net dogters het- hulle vra dat jy saam met hulle 

die Barbie fliek sal kyk! 



 

Dawid was skuldig aan dit wat hulle in Engels passive parenting noem. Hy doen niks aan Amnon wat Tamar 

verkrag nie. Hy doen niks om Tamar se stukkende lewe te troos en te help opbou nie. Hy gaan praat nie met 

Absalom na sy terugkeer uit ballingskap in Sirië nie. Dinge sal self regkom, dinge sal hulself uitsorteer. Passive 

parenting, om hulle nie te lei en te leer nie. Laat iemand anders hulle uitsorteer- my vrou sal dit doen, die skool 

sal dit doen, die kerk sal dit doen. 

 

Miskies was Dawid se werk vir hom te belangrik. Laat die vrouens die kinders groot maak. Ek sal die land 

bestuur. Ek sal die maatskappy bestuur. Ek dra die verantwoordelikheid. Ons weet soms beter hoeveel mense 

by die werk ons nodig het as van ons kinders by die huis wat ons nodig het. Mense, neem jou voor om by die 

huis suksesvol te wees- om tyd vir jou kinders en jou huweliksmaat te maak en vir hulle eerste daar  te wees. 

Dis die soort heroes wat ons kinders nodig het. 

 

Laastens dink ek Dawid het as ouer misluk omdat hy te skuldig gestaan het aan baie dinge om hulle te kan lei. 

In sy familie was daar wellus- Amnon het vir Tamar begeer alhoewel sy vir hom verbode was. Dawid het vir 

Batseba begeer alhoewel sy vir hom verbode was omdat sy iemand anders se vrou was. In Dawid se familie was 

daar moord- Absalom vermoor vir Amnon. In Dawid se verlede was daar ook moord- hy laat Urija, Batseba se 

man, in die voorste linies beland sodat hy kan val voor die swaard. Hier is 'n groot les in- stel die voorbeeld, 

wees daardie mens wat jy graag wil hê jou kinders moet wees as hulle groot is. 

 

Laastens leer Dawid se ouerskap my iets oor nederigheid. Eers as dit te laat is, as die burgeroorlog klaar woed 

en sy seun klaar dood is, is Dawid nederig genoeg om sy ware gevoelens en sy liefde teenoor sy seun uit te 

spreek. Moenie soos Dawid wag om jou kinders te verseker van jou liefde as ouer nie. Wees beslis genoeg om 

hulle te konfronteer rondom dit wat verkeerd is. Maar wees nederig genoeg om hulle om verskoning te vra as jy 

verkeerd was. Ek moes maar al baie vir een van my dogters of albei sê: Pappa was verkeerd. Pappa het te 

vinnig geskel en te vinnig geslaan omdat hy moeg is of dit druk gaan by die werk. 

 

Slot: 

Net soos wat Dawid in hierdie gedeelte wat ons gelees het vir ons hierdie wonderlike voorbeeld van oorgawe 

aan die Here stel ook in die diepste krisis, net so is Dawid vir ons as ouer hierdie waarskuwing oor wat as ouers 

belangrik is en wat nie. En dat ons so versigtig moet wees om sukses net te meet in terme van dit wat ek buite 

my huis bereik het. 

 

Die troos is dat Dawid ondanks die foute wat hy gemaak het en sy mislukking as ouer, deur die Bybel 'n man na 

God se hart genoem word. Ek en jy is ten spyte van ons foute en tekortkominge en ook die foute wat ons as 

ouers sal maak, mense na God se hart. Ons moet hoor dat God deur gebroke mense soos Dawid en ek en jy 

werk. Deur die foute wat ons maak, deur die slegte dinge wat ons bedink, duer die vreeslike goed wat ons aan 

mekaar kan doen, bereik God nogtans Sy doel. Dit troos my as ouer so om te weet dat God Sy doel met my 



kinders se lewens sal bereik, soms as gevolg van my en hoe ek hulle gelei en geleer het, maar soveel meer ten 

spyte van my en waar ek hulle verkeerd gelei en geleer het. 

 

Daar is ook in die Bybel hierdie ander storie van 'n pa en sy seun. Die pa in Lukas 15 wat op sy verlore seun 

gewag het. Die pa wat sy gevoelens gewys het en hom tegemoet gehardloop het. Wat sy waardigheid prys 

gegee het om sy liefde vir sy seun te wys. Daardie pa wat sy kind onvoorwaardelik vergewe het en vir hom wat 

alles uitgemors het weer alles gegee het- skoene aan sy voete, 'n ring aan sy vinger en die beste ete van alle tye. 

Hierdie gedeelte is vir ons 'n voorbeeld-vertelling van God se liefde vir ons. Van Sy onvoorwaardelike 

aanvaarding en vergifnis en liefde vir jou en my wat ook eens Sy verlore kinders was. Hy het vir jou en my Sy 

Gees gegee sodat ons ons kinders kan liefhê en onvoorwaardelik aanvaar en so betrokke by hulle kan wees soos 

wat Hy by ons is. 

Amen. 

 

 

 

 

 

 

 

 


