
2 Samuël 7:1-17  
Luke 1:31-33  

Messias ben David  
Nadat David had zich in zijn regering als koning van Israël, en bouwde zijn eigen huis, had hij het 

verlangen om een permanente verblijfplaats voor God, de HEER te bouwen. Tot die tijd in de 

geschiedenis van Israël, de HEERE heeft onder Zijn volk in de tent der samenkomst heet de 

Tabernakel. David werd uiteindelijk verboden de mogelijkheid om de Tempel te bouwen, omdat hij 

was 'een man van oorlog, en had vergoten bloed "(1 Kronieken 22:8, 28:3). Echter, David bouwde 

de tempel door zijn zoon Salomo. Hij is de enige man in de Schrift, die wordt genoemd "een man 

naar Gods hart."  

God maakte een verbond met David, dat toen hij stierf zijn nakomelingen zal de troon te bezetten en 

worden vastgesteld in het koninkrijk (2 Samuël 7:12). Merk op hoe nauw de Tempel en het 

koninkrijk zijn gerelateerd aan een andere (verzen 13-14). De bouw van de Tempel gaat hand in 

hand met de eeuwigheid van het koninkrijk. Bovendien zijn het koninkrijk van God en het 

koninkrijk van David onlosmakelijk met elkaar verbonden. Hier is de belofte die God aan David in 

2 Samuël 7:12-16).  

Wanneer uw dag compleet zijn en je te gaan liggen met uw vaderen, zal ik steek uw afstammeling 

nadat je, die zal voortkomen uit u, en Ik zal zijn koninkrijk op te richten. Hij zal een huis bouwen 

voor mijn naam, en Ik zal de troon van zijn koninkrijk voor eeuwig vast te stellen. Ik zal een vader 

voor hem en hij zal een zoon voor me zijn, als hij ongerechtigheid begaat, zal ik hem corrigeren met 

de roede van de mannen en de slagen van de kinderen der mensen, maar Mijn goedertierenheid zal 

van hem niet wijken, zoals ik nam het uit de buurt van Saul, die ik uit voor je. Uw huis en uw 

koninkrijk volharden zal voor mijn aangezicht voor eeuwig, en uw troon zal voor altijd worden 

vastgesteld.  

Gods verbond met David is "voor altijd." Het is een belofte dat de oprichting van het koninkrijk en 

de troon van David zijn "voor altijd." Het wijst voorbij de tijd van zijn zoon Salomo en de eeuwige 

voortzetting van de David's afstammelingen. Het woord 'zaad' verwijst naar het nageslacht van een 

persoon, of een lijn van personen van opeenvolgende generaties. De belofte bevat een aantal 

nakomelingen, die zou van vader op zoon worden overgedragen over vele generaties.  

Bovendien, de belofte was dat de troon van het koninkrijk van David zou blijven "naar de 

eeuwigheid." Het huis en het koninkrijk naast elkaar bestaan van een eeuwige duur. Het woord 

"eeuwigheid" moet worden genomen in de absolute zin. Dit is de manier waarop de psalmist 

het wel te verstaan in de koninklijke Psalm 89:28-29. "Mijn goedertierenheid zal Ik houd hem 

voor eeuwig, en Mijn verbond zal worden bevestigd aan hem. Ik zal zijn nakomelingen voor 

eeuwig vast te stellen en zijn troon als de dagen des hemels."  

De profeet Jesaja zag de komst van een kind met vier namen, die zou heersen als Prins van de 

Vrede (Jesaja 9:7). Hij zei:  

Er zal geen einde aan de stijging van zijn regering of van vrede,  

Op de troon van David en over zijn koninkrijk,  

Om het vast te stellen en grondvest met recht en gerechtigheid  

Van toen af aan tot in eeuwigheid.  

De ijver van de Here der heerscharen zal dit doen.  

Andere Hebreeuwse profeten op verschillende tijdstippen geprofeteerd van de komst van deze 



zelfde persoon (vgl. Daniël 2:44, 4:03, 34; 6:26, 7:13-14). Ezechiël schreef: "Mijn dienaar 

David zal koning over hen zijn, en zij hebben allemaal een herder, en zij zullen wandelen in 

Mijn inzettingen en mijn wetten en observeren Zij zullen leven op het land, dat gaf ik aan mijn 

dienaar Jakob,. waarin uw vaders gewoond, en zij zullen leven op, zij en hun zonen en hun 

zoons zonen, voor eeuwig, en Mijn knecht David zal hun voor eeuwig tot vorst "(Ezechiël 

37:24-25;. vgl. 34:23 - 24).  

Het is duidelijk dat er geen aards koninkrijk eeuwige duur is. Aardse koninkrijken vergaan, 

een voor een, en andere koninkrijken nemen hun plaats. Dit was het geval in Israël. Na 350 

jaar, het koninkrijk van David kwam tot een fysieke einde. Nadat de dynastie was gevallen in 

586 voor Christus, vrome Joden bleven de goddelijke beloften aan David schat. Ze waren 

ervan overtuigd dat Jahweh weer zou ze vervullen in een heel bijzondere zoon van David 

noemden ze de Messias (vertaald "Christus"). Dus hoe dan zou voor het laatst voor de 

eeuwigheid?  

Het Oude Testament geleerden Keil en Delitzsch hebben een uitstekende opmerking over deze 

passage.  

Het nageslacht van David, dus kon alleen eeuwig duren door het uitvoeren van een persoon 

die leeft voor eeuwig, dwz met als hoogtepunt de Messias, die leeft voor eeuwig, en van wiens 

koninkrijk is er geen einde. De belofte verwijst dan ook naar het nageslacht van David, te 

beginnen met Salomo en sluiten met Christus. . . "  

De belofte aan Salomo en zijn nakomelingen is niet volledig uitgeput in hen. De belofte dat 

het "zaad" van David voor altijd zouden moeten doorstaan is alleen bereikt bij de ultieme 

vervulling in Christus.  

Net als de belofte van de bouw van het huis van God zijn ultieme vervulling in Christus, de belofte 

vindt, "Ik zal een vader voor hem en hij zal een zoon voor me zijn" (v. 14a) is volledig gerealiseerd 

in Jezus Christus, de eniggeboren Zoon van de hemelse Vader (Hebreeën 1:5). In het Oude 

Testament, de relatie tussen de vader en zoon betekent het "diepste intimiteit van de liefde." Jezus 

ervaren intimiteit met Zijn Vader in de hemel. Hij zei: "De Vader heeft de Zoon lief en heeft alle 

dingen in Zijn hand" (Johannes 3:35). Natuurlijk, Jezus niet ongehoorzaam zijn vader en was nooit 

in elke behoefte van de straf.  

We weten uit de geschiedenis dat Davids zoon Salomo de tempel (1 Koningen 5:19; 8:15 ev) 

gebouwd, maar later gezondigd tegen de Heer met inachtneming van andere goden. Door zijn zonde 

het koninkrijk werd verdeeld door een burgeroorlog toen zijn zoon werd koning. Het zuidelijke 

koninkrijk bleef trouw aan David's dynastie (1 Koningen 11:09 ev). De HEERE heeft net zoals hij 

had beloofd en getuchtigd Salomo met de stangen van de mensen, maar Hij kwam niet terug te 

trekken Zijn hesed, standvastige liefde.  

Het zaad van David keerde zich tegen de Heer en het koninkrijk was weg van de aardse 

afstammelingen genomen. Jezus werd geboren uit het zaad van David naar het vlees, nadat het huis 

van David in verval geraakt. Jezus opgewekt de troon van Zijn vader David weer om voor altijd 

regeren als koning. Dr Luke zorgvuldig geobserveerd toen hij dit feit beschreven in Lucas 1:32-33:  

Hij zal groot zijn en zal worden genoemd en Zoon van de Allerhoogste, en de Here God zal Hem de 

troon van Zijn vader David;. En Hij zal regeren over het huis van Jakob voor eeuwig, en Zijn 

koninkrijk zal geen einde hebben "  

Letterlijk, "van Zijn koningschap zal geen einde komen." Moeten we die woorden tegen nominale 

waarde.  



Ter vervulling van deze profetie in 2 Samuël 7:11-13 de Here God zal Jezus 'de troon van Zijn 

vader David. " De belofte HEERE gaf aan koning David vond zijn uiteindelijke vervulling in Jezus 

Christus. Zijn afstamming van David, volgens de menselijke natuur, is definitief bevestigd. De 

officiële genealogie van het Joodse volk werd zorgvuldig bewaard totdat de vernietiging van de 

Jeruzalem in AD 70. Matthew presenteert de juridische stamboom, volgens Joods gebruik, en citeert 

de genealogie tafel van Jezus Christus. Hij schreef: "Het boek van de stamboom van Jezus Christus, 

de zoon van David, de zoon van Abraham" (Matteüs 1:1). Dan gaat hij aan Jezus 'afkomst te 

traceren via de lijn van de koningen van het huis van David, die alleen worden erkend als legitieme 

vorsten van Israël.  

De Joodse rabbi Paulus schreef over Jezus na te geloven de bewijzen die hij had verzameld. Hij 

beschreef hem als een, "die werd geboren uit het zaad van David naar het vlees, die werd verklaard 

met de macht om de Zoon van God door de opstanding uit de doden zijn, volgens de Geest van 

heiligheid, Jezus Christus, onze Heer" (Romeinen 1:3-4). De gewone mensen, net als de blinde 

man, erkennen wie Hij zei: "Jezus, Zoon van David, ontferm U over mij hebben!" (Lucas 18:38). 

De priester Zacharias werd vervuld met de Heilige Geest, en profeteerde te zeggen, God "heeft 

opgewekt een hoorn der zaligheid ons in het huis van David, Zijn knecht" (Lucas 1:69).  

Deze afstammeling van David zal eeuwig duren. Hij zal heersen over het huis van Jakob 

eeuwigheid; Zijn koningschap zal geen einde. Het is niet een aards of politieke koninkrijk dat is in 

het licht hier, maar het koninkrijk of de heerschappij van de genade en de waarheid gevestigd in het 

hart en het leven van allen die op Hem geloven als hun Verlosser. Jezus zei tot Pilatus tijdens zijn 

proces,  

"Mijn koninkrijk is niet van deze wereld Indien Mijn Koninkrijk van deze wereld, dan is Mijn 

dienaren zouden vechten, zodat ik niet zou zijn overgedragen aan de Joden. Maar zoals het is, mijn 

koninkrijk is niet van deze wereld." Daarom, Pilatus zeide tot Hem: "Dus U bent een koning? ' 

Jezus antwoordde: 'U zegt terecht dat ik koning ben Hiervoor ben ik geboren en dit heb ik in de 

wereld gekomen, om te getuigen van de waarheid Iedereen die van de waarheid is, hoort naar mijn 

stem.. "(Johannes 18: 36-37).  

Het koninkrijk van de Messias, Jezus Christus, de zoon van David, is een koninkrijk van 

"gerechtigheid en vrede en vreugde door de Heilige Geest" (Romeinen 14:17) 

 

 

2 Samuël 6:1-5 . DAVID haalt de ARK VAN Kirjath-jearim ON een nieuwe wagen.  

1. Nogmaals, David vergaderde alle mannen van Israël gekozen - (zie 2 Samuël 05:01 ). Het 

doel van deze tweede vergadering was om een nationale beweging beginnen voor het vaststellen 

van de ark in Jeruzalem, nadat hij had voortgezet bijna vijftig jaar in het huis van Abinadab  

2. van Baalim van Juda - Een zeer grote kracht van geplukt mannen werden geselecteerd voor 

deze belangrijke werk opdat de onderneming zou kunnen worden tegengegaan of belemmerd door 

de Filistijnen. Trouwens, een grote menigte van mensen begeleid hen uit eerbied voor de heilige 

artikel. De reis naar Baale, die gerelateerd is ( 1 Kronieken 13:6 ), is hier verondersteld, en de 

historicus beschrijft het verloop van de processie van die plaats naar de hoofdstad.  

3. zij voerden de ark van God op een nieuwe wagen - of een huifkar Dit was een overhaaste en 

ondoordachte procedure, in strijd met een uitdrukkelijke wet Numeri 07:09 , 18:3 ).  

2 Samuël 6:6-11 . Uzza geslagen.  

6-8. kwamen ze bij Nachon de dorsvloer - of Chidon's ( 1 Kronieken 13:9 ). De Chaldeeuws-

versie maakt de woorden, "kwam tot de plaats voorbereid voor de ontvangst van de ark," dat is, 

vlakbij de stad van David ( 2 Samuël 06:13 ).  

de ossen schudde het - of, "gestruikeld" ( 1 Kronieken 13:9 ). Uit angst dat de ark was in gevaar 
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wordt weerlegd, Uzza, onder impuls van kortstondige gevoel, greep het te houden stabiel. Of het nu 

viel en verpletterde hem, of een plotselinge ziekte viel hem aan, hij viel dood op de plek. Deze 

melancholie gebeurtenis niet alleen gooide een wolk over de vrolijke scène, maar helemaal gestopt 

met de stoet, want de ark bleef waar hij toen was, in de nabije omgeving van de hoofdstad. Het is 

van belang te houden aan de evenredige ernst van de straffen het bijwonen van de ontheiliging van 

de ark. De Filistijnen geleden door ziekten, waaruit ze werden afgelost door hun offers, omdat de 

wet niet was gegeven aan hen ( 1 Samuël 5:8-12 ), het Bethshemites ook te lijden, maar niet fataal ( 

1 Samuël 06:19 ); hun fout ging uit onwetendheid of onachtzaamheid. Maar Uzza, die was een 

Leviet, en goed geïnstrueerd, onderging de dood voor zijn overtreding van de wet. De ernst van het 

lot Uzza's kan lijken ons te groot voor de aard en mate van de overtreding. Maar het wordt niet ons 

om in het oordeel zitten op de bedelingen van God, en bovendien is het duidelijk dat het goddelijke 

doel was om ontzag voor Zijn majesteit, een onderwerping aan Zijn wet te inspireren, en een diepe 

verering voor de symbolen en verordeningen Zijn aanbidding.  

9, 10. David was bang voor de Heer die dag, & c. - Zijn gevoelens over deze alarmerende 

uitspraak waren zeer enthousiast op de verschillende rekeningen, bang dat het ongenoegen van God 

was uitgelokt door het verwijderen van de ark, dat de straf zou worden verlengd voor zichzelf en 

mensen, en dat zij zou kunnen vallen in enkele fout of nalatigheid tijdens de verdere overdracht van 

de ark. Hij besloot daarom te wachten op meer licht en richting als het pad van het recht. Een 

eerdere raadpleging door Urim hem zou hebben geleid bij de eerste, dat in dit verbijstering en 

verdriet, was hij plukt de vruchten van onbedachtzaamheid en verwaarlozing.  

11. Obed-Edom, den Gethiet - een Leviet ( 1 Kronieken 15:18 1 Kronieken 15:21 1 Kronieken 

15:24 , 16:5 , 26:4 ). Hij heet een Gethiet, hetzij van zijn woonplaats te Gath, of meer waarschijnlijk 

uit Gath-Rimmon, een van de Levitische steden ( Jozua 21:24 Jozua 21:25 ).  

2 Samuël 6:12-19 . DAVID BRENGT Daarna wordt de ARK naar Sion.  

 

12. Het was koning David verteld, zeggende: De Heere heeft gezegend het huis van Obed-

Edom, en al wat pertaineth tot hem, als gevolg van de ark van God - Het verval van drie 

maanden niet alleen het herstel van de opgewonden geest van de vorst om een rustig en 

vestigden toon, maar leidde hem naar een ontdekking van zijn vroegere fouten. Hebben 

geleerd dat de ark werd bewaard in zijn tijdelijke rustplaats niet alleen zonder hinder of 

gevaar, maar met een groot voordeel, besloot hij onmiddellijk om het te verwijderen naar de 

hoofdstad, met de naleving van alle verschuldigde vorm en ernst ( 1 Kronieken 15:1 -13 ). Het 

was nu vervoerd op de schouders van de priesters, die zorgvuldig voorbereid op het werk, en 

de stoet werd onderscheiden door buitengewone plechtigheden en demonstraties van vreugde.  

13. toen zij die de ark. . . was gegaan zes stappen - Sommigen denken dat er vier altaren haastig 

zijn gerezen voor het aanbieden van offers op de afstand van zes stappen  

14. David danste voor de Heer - De Hebreeën, net als andere oude mensen, hadden hun heilige 

dansen, die werden uitgevoerd op hun plechtige jubilea en andere grote gelegenheden van de 

viering van enkele speciale teken van de goddelijke goedheid en gunst.  

met alle macht - suggereren gewelddadige pogingen van het springen, en ontdaan van zijn 

koninklijke mantel (in een staat van ontkleding), gedrag blijkbaar ongeschikt om de ernst van de 

leeftijd of de waardigheid van een koning. Maar het was ongetwijfeld gedaan als een daad van 

religieuze hulde, zijn houding en kleding zijn symbolisch, zoals ze altijd al in oosterse landen, van 

berouw, vreugde, dankbaarheid en toewijding.  

17. zij brachten in de ark van de Heer, en zet deze in zijn plaats, in het midden van de tent die 

David voor haar gespannen had - Het oude tabernakel bleef op Gibeon ( 1 Kronieken 16:39 , 

21:29 , 2 Kronieken 1 : 3 ). Waarschijnlijk was het niet verwijderd omdat het te groot was voor de 

tijdelijke plaats van de koning had toegeëigend, en omdat hij overwogen de bouw van een tempel.  
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18. zegende hij het volk - in de dubbele karakter van de profeet en koning (zie 1 Koningen 08:55 1 

Koningen 08:56 ).  

19. taart van brood - ongezuurd en slank.  

een goed stuk vlees - rosbief.  

2 Samuël 6:20-23 . Michal's onvruchtbaarheid.  

20-22. Michal. . . naar buiten kwam om David, & c. te voldoen - Trots op haar koninklijke 

extractie, ze verweet haar man voor het verlagen van de waardigheid van de kroon en handelen 

meer als een hansworst dan een koning. Maar haar treiteren sarcasme was afgeweerd op een wijze 

die niet kon worden aangenaam om haar gevoelens, terwijl het aangegeven de warme vroomheid en 

dankbaarheid van David.  

 

 

 

HOOFDSTUK 7  

2 Samuël 7:1-3 . NATHAN KEURT HET DOEL VAN DAVID DE BOUW GOD EEN HUIS.  

2. de koning zeide tot den profeet Nathan, nu zie, ik woon in een cederen huis - Het paleis, die 

Hiram had mensen en materialen op te bouwen in Jeruzalem gestuurd had afgewerkt. Het was 

prachtig voor die leeftijd, hoewel geheel van hout gemaakt: huizen in warme landen niet nodig is 

om de stevigheid en de dikte van muren die nodig zijn voor woningen in gebieden blootgesteld aan 

regen en kou hebben. Ceder was de meest zeldzame en meest waardevolle hout. De elegantie en 

pracht van zijn eigen koninklijke herenhuis, in contrast met het gemiddelde en tijdelijke tabernakel, 

waarin de ark van God werd geplaatst, verontrust de vrome geest van David.  

3. Nathan zeide tot den koning: Ga heen, doe al wat in uw hart - De vroomheid van het ontwerp 

prees hij de geest van de profeet, en hij gaf zijn haastige goedkeuring en aanmoediging om de 

koninklijke plannen. De profeten, bij het volgen van de impuls van hun eigen gevoelens, of vormen 

gissingen adviezen, viel in voorkomende fouten.  

2 Samuël 7:4-17 . GOD zijn opvolger heeft benoemd om het te bouwen.  

4-17. Het geschiedde in dienzelven nacht, dat het woord van de Heer kwam tot Nathan - Het 

bevel werd gegeven aan de profeet in de nacht onmiddellijk na, dat wil zeggen voordat David kan 

ofwel alle maatregelen nemen of oplopen eventuele onkosten.  

11. Ook de Heere zeide het u, dat hij zal u een huis - Als beloning voor zijn vrome doel, God zou 

verhogen en onderhouden van de familie van David en veilig de opvolging van de troon aan zijn 

dynastie.  

12. Ik zal uw zaad na u, & c. - Het is gebruikelijk dat de oudste zoon geboren na opvolging van de 

vader op de troon om hem op te volgen in zijn waardigheid als koning. David diverse zonen had 

met Bathseba geboren na zijn verhuizing naar Jeruzalem ( 2 Samuël 5:14-16 ; vergelijken 1 

Kronieken 03:05 ). Maar door een speciale verordening en de belofte van God, zijn opvolger was 

van een zoon die geboren zijn na deze tijd zijn, en het vertrek van de gevestigde gebruik van het 

Oosten bij de vaststelling van de nalatenschap, kan worden verklaard op geen enkele andere 

bekende grond, met uitzondering van de vervulling van de goddelijke belofte.  

13. Hij zal een huis bouwen voor mijn naam, en Ik zal de troon van zijn koninkrijk tot in 

eeuwigheid - Deze verklaring als bedoeld in haar primaire toepassing, aan Salomo, en aan de 

tijdelijke koninkrijk van de familie van David. Maar in een groter en sublimer zin, was het bedoeld 

van de Zoon van David's van andere aard ( Hebreeën 01:08 ).  

2 Samuël 7:18-29 . DAVID'S gebed en dankzegging.  
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18. Toen ging de koning David in, en zat voor de Heer - Zittend was vroeger een houding voor 

aanbidding ( Exodus 17:12 , 1 Samuël 04:13 , 1 Koningen 19:4 ). . Wat de bijzondere attitude David 

zat, waarschijnlijk, op zijn hielen Het was de houding van de oude Egyptenaren voor de 

heiligdommen, het is de houding van de diepste respect voor een superieur in het oosten. Personen 

van de hoogste waardigheid dus zitten als ze zitten in de aanwezigheid van koningen en het is de 

enige zittende houding aangenomen door de moderne Mohammedanen in hun plaatsen en riten van 

de toewijding.  

19. is dit de manier van de mens, Here God? - dat wil zeggen, is het gebruikelijk voor mannen 

om dergelijke neerbuigendheid te tonen aan personen, zo bescheiden als ik ben? [Zie 1 Kronieken 

17:17 .]  

20. wat zal David nog meer tot U - dat wil zeggen, mijn verplichtingen groter zijn dan ik kan 

uitdrukken.  

 

 

 

HOOFDSTUK 8  

2 Samuël 08:01 2 Samuël 8:02 . DAVID onderwerpt de Filistijnen, en maakt de Moabieten zijrivier.  

1. David nam Metheg-Amma uit de hand van de Filistijnen - dat wil zeggen, Gath en haar 

voorsteden steden ( 1 Kronieken 18:1 ). Die stad was "een hoofdstel" waarmee de Filistijnen het 

volk van Juda in toom gehouden. David gebruikt het nu als een belemmering voor die onrustig 

vijand te onderdrukken.  

2. hij sloeg Moab, en gemeten ze met een lijn - Dit verwijst naar een bekende praktijk van Oost-

koningen, het bevel hun krijgsgevangenen, in het bijzonder degenen die berucht voor de wreedheid 

van hun misdaden of onderscheiden door de ontembare geest van hun weerstand, had zeer 

verbolgen de overwinnaars, te gaan liggen op de grond. Dan een bepaald gedeelte van hen, die werd 

bepaald door het lot, maar meestal door een meet-lijn, werden ter dood gebracht. Onze versie maakt 

hem tweederde ter dood gebracht, en reserve een derde. De Septuaginta en de Vulgata een-half. 

Deze oorlog gebruik was misschien niet, meestal beoefend door het volk van God, maar joodse 

schrijvers beweren dat de oorzaak van dit specifieke strengheid tegen dit volk was het feit dat zij 

afgeslacht David's ouders en familie, die hij had, tijdens zijn ballingschap, toegewijd aan de de 

koning van Moab.  

2 Samuël 8:3-14 . HE kastijdt Hadadezer en de Syriërs.  

3. Soba - ( 1 Kronieken 18:3 ). Dit koninkrijk werd ten oosten begrensd door de Eufraat, en het 

uitgebreid naar het westen van die rivier, misschien wel zo ver noordelijk als Aleppo. Het was lang 

de leider onder de kleine koninkrijken van Syrië, en de koning droeg de erfelijke titel van 

"Hadadezer" of "Hadar-ezer" ("Hadad, 'dat wil zeggen," geholpen ").  

zo ging hij naar zijn grens terug aan de rivier de Eufraat - in overeenstemming met de beloften 

die God aan Israël, dat Hij zou hen al het land tot aan de Eufraat ( Genesis 15:18 , Numeri 24:17 ). 

In de eerste campagne David dan zeer duidelijk versloeg Hadadezer. Naast een groot aantal van 

mond gevangenen, nam hij van hem een enorme hoeveelheid van de buit in de wagens en paarden. 

Reserveren van slechts een klein aantal van de laatste, hij verlamd voor de rest. De paarden waren 

dus verminkt omdat ze verboden aan de Hebreeën, zowel in de oorlog en de landbouw. Dus het was 

van geen enkel nut om ze te houden. Trouwens, hun buren gelegd veel afhankelijkheid van de 

cavalerie, maar met, bij gebrek aan een inheems ras, om ze te verwerven door aankoop, de grootste 

schade die zou kunnen worden gedaan om zulke vijanden was om hun paarden in de oorlog onklaar 

maken. (Zie ook Genesis 46:6 , Jozua 11:06 Jozua 11:09 ). Een koning van Damascus-Syrië kwam 

naar hulp Hadadezer's, maar David gerouteerd die hulptroepen ook, nam bezit van hun land, zet 

garnizoen in hun versterkte steden, en maakten hen schatplichtig.  
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9. Toi, de koning van Hamath - Coele-Syrië, naar het noorden, is het uitgebreid naar de stad 

Hamath op de Orontes, dat was de hoofdstad van het land. De Syrische prins, die verlost van de 

angst voor een gevaarlijke buurman, stuurde zijn zoon met waardevolle geschenken aan David om 

hem te feliciteren met zijn overwinningen en zijn verbond en bescherming vragen.  

10. Joram - of Hadoram ( 1 Kronieken 18:10 ).  

11. Die ook koning David deed wijden aan de Heer - Oost-vorsten zijn altijd gewend om ophopen 

enorme hoeveelheden goud. Dit is het eerste voorbeeld van een praktijk uniform, gevolgd door 

David van reserveren, na bekostigen kosten en schenken geschikt beloont op zijn soldaten, de rest 

van de buit die in de oorlog, op te stapelen voor de grote project van zijn leven - de bouw van een 

nationale tempel in Jeruzalem.  

13. David gat hem een naam toen hij terugkeerde uit slaande van de Syriërs - In plaats van 

Syriërs, de Septuagint versie leest "Edomieten," dat is de ware lezing, zoals blijkt uit 2 Samuël 8:14 

. Deze verovering, gemaakt door het leger van David, was te danken aan de kundige generaalschap 

en de dapperheid van Abisai, en Joab. ( 1 Kronieken 18:12 ; vergelijken Psalmen 60:1 ., titel) De 

vallei was het ravijn van zout (de Ghor), grenzend aan de Zoutberg, aan de zuidwestelijke uiteinde 

van de Dode Zee, het scheiden van de oude gebieden van Juda en Edom [ROBINSON].  

2 Samuël 8:15-18 . Zijn heerschappij.  

15. David uitgevoerde recht en gerechtigheid tot al zijn volk - Hoewel die betrokken zijn bij 

buitenlandse oorlogen, onderhield hij een uitstekend systeem van de overheid thuis, de meest 

vooraanstaande mannen van de leeftijd componeren van zijn kabinet van ministers.  

16. Joab. . . was over het heir - op grond van een speciale belofte ( 2 Samuël 05:08 ).  

recorder - geschiedschrijver of dagelijks analist, een kantoor van groot vertrouwen en het belang in 

de Oost-Europese landen.  

17. Zadok. . . en Achimelech. . . waren de priesters - Op de slachting van de priesters te Nob, [ 1 

Samuël 22:19 ], Saul verleende het priesterschap op Zadok, van de familie van Eleazar ( 1 

Kronieken 06:50 ), terwijl David erkend Achimelech, van de familie Ithamar's , die vluchtte naar 

hem. De twee hoge priesters gebruik gemaakt van hun kantoor onder de respectieve vorsten aan wie 

ze verbonden waren. Maar, op Davids het verkrijgen van het koninkrijk over gans Israel, ze beiden 

behouden hun waardigheid; Achimelech dienstdoende te Jeruzalem, en Zadok bij Gibeon ( 1 

Kronieken 16:39 ).  

18. Krethi - dat wil zeggen, Filistijnen ( Zefanja 2:05 ).  

Plethi - van Pelet ( 1 Kronieken 12:03 ). Zij waren de dappere mannen die, nadat David vergezeld 

tijdens zijn ballingschap onder de Filistijnen, werden gemaakt zijn lijfwacht.  

 

 

 

HOOFDSTUK 9  

2 Samuël 9:1-12 . DAVID sends voor Mefiboseth.  

1-7. David zeide: Is er nog iemand die overgebleven is van het huis van Saul - Op aanvraag, 

Sauls land rentmeester werd gevonden, die gaf informatie dat er nog steeds Mefiboseth, een zoon 

van Jonathan, die vijf jaar oud was bij de dood van zijn vader overleefde, en de wie David, dan 

dwalen in ballingschap, had nog nooit gezien. Zijn kreupelheid ( 2 Samuël 04:04 ) had hem belette 

te nemen welk deel in de openbare wedstrijden van de tijd. Trouwens, volgens de Oosterse 

begrippen, de jongste zoon van een gekroonde koning heeft een voorkeur aanspraak op de 

opvolging over de zoon van een louter troonopvolger, en vandaar zijn naam was nog nooit van 

gehoord als de rivaal van zijn oom Ish-bosheth. Zijn onbeduidendheid had geleid tot zijn wezen uit 
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het oog verloren, en het was alleen door middel van Ziba dat David leerde van zijn bestaan, en de 

gepensioneerde leven dat hij geslaagd met een van de grote gezinnen in Overjordaansche Kanaän 

die bleven verbonden aan de gevallen dynastie. Mefiboseth werd uitgenodigd naar de rechtbank, en 

een plaats aan de koninklijke tafel op de openbare dag werd toegewezen hem, zoals nog steeds de 

gewoonte met Oost-vorsten. Sauls familie landgoed, dat moest David gedaald recht van zijn vrouw 

( Numeri 27:8 ), of vervallen aan de kroon door de opstand Ish-bosheth's ( 2 Samuël 12:08 ), werd 

verstrekt ( 2 Samuël 9:11 ; ook 2 Samuël 19:28 ), voor het inschakelen van Mefiboseth naar een 

inrichting geschikt is om zijn rang te behouden en Ziba aangestelde rentmeester te beheren, op 

voorwaarde het ontvangen van de helft van de opbrengst van de vergoeding voor zijn arbeid en 

kosten, terwijl de andere groep moest worden betaald als huur aan de eigenaar van de grond ( 2 

Samuël 19:29 ).  

10. Ziba had vijftien zonen en twintig knechten - De vermelding van zijn zonen en de slaven in 

zijn huis was aan te tonen dat Mefiboseth zou worden geëerd met een equipage "als een van de 

zonen van de koning."  

12. Mefiboseth nu had een jonge zoon, wiens naam was Micha - Of het nu geboren voor of na 

zijn verblijf in Jeruzalem, niet kan worden vastgesteld. Maar door hem de naam en het geheugen 

van de uitstekende Jonathan was bewaard (zie 1 Kronieken 08:34 1 Kronieken 08:35 , 1 Kronieken 

09:40 1 Kronieken 09:41 ).  

 

 

HOOFDSTUK 10  

2 Samuël 10:1-5 . DAVID de boodschappers, TOEGEZONDEN COMFORT Hanun, ZIJN 

BEHANDELD schandelijk.  

2. Toen zeide David, ik zal u tonen weldadigheid aan Hanun, den zoon van Nahas, zoals zijn 

vader heeft weldadigheid aan mij - Het is waarschijnlijk dat dit het Nahas tegen wie Saul oorlog 

gevoerd bij Jabes in Gilead ( 1 Samuël 11:11 ). David, bij het verlaten van Gath, waar zijn leven 

was blootgesteld aan gevaar, vond een asiel met de koning van Moab, en als Nahas, de koning van 

de Ammonieten, was zijn naaste buur, kan hij dat tijdens de vete tussen Saul en David, hij , door 

middel van vijandschap naar de voormalige, was vriendelijk en gastvrij voor David.  

3. de vorsten der kinderen Ammons zeide tot Hanun - Hun vermoeden was ook niet 

gerechtvaardigd door enige openlijke daad of op welke gekoesterd ontwerp van David: het moet 

zijn ontstaan in hun kennis van de opzeggingen van Gods wet tegen hen ( Deuteronomium 23:3 -6 ), 

en van de politieke David's in standvastig vasthouden aan het.  

4. Hanun nam Davids knechten, en afgeschoren de ene helft van hun baarden - Van de lange 

vloeiende jurk van de Hebreeën en andere Oosterlingen, de inperking van hun kleding moeten 

hebben gegeven hen een aspect van de bruto onkiesheid en ludicrousness. Daarnaast zal een kennis 

van de buitengewone respect en de waarde die altijd is aangesloten, en de grove belediging dat is 

impliciet in enige onwaardigheid aangeboden, om de baard in het Oosten, account voor de schaamte 

die de afgevaardigden gevoeld, en de vastberaden geest van wraak te nemen die uit barsten in alle 

Israël op het leren van de verontwaardiging. Twee instanties zijn verwant in de moderne 

geschiedenis van Perzië, van vergelijkbare beledigingen door de koningen van hooghartige en 

heerszuchtig humeur, waarbij de natie in oorlog, en we moeten dus niet verbaasd zijn dat David 

wraak gezworen voor deze moedwillige en publieke verontwaardiging.  

5. Blijft te Jericho, - of in de buurt, na het oversteken van de veren van de Jordaan.  

2 Samuël 10:6-14 . De Ammonieten te overwinnen.  

6-14. Toen de kinderen Ammons zagen, dat zij stonken voordat David - Om die brutaal en 

onherbergzaam Ammonieten, die had geschonden de common law van de naties tuchtigen, David 
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stuurde een groot leger onder het bevel van Joab, terwijl ze, op de hoogte van de dreigende aanval, 

gemaakt energieke voorbereidingen om het af te weren door zich van de diensten van een immens 

aantal Syrische huurlingen.  

Beth-Rehob - de hoofdstad van het laaggelegen gebied tussen Libanon en Anti-Libanon.  

van koning Maächa - Zijn gebieden liggen aan de andere kant van de Jordaan, de buurt van Gilead 

( Deuteronomium 03:14 ).  

Ish-TOB - dat wil zeggen, "de mannen van Tob" - de plaats van plunderende avonturen van Jefta's 

(zie ook 1 Kronieken 19:6 , Psalm 60:1 , titel). Als de Israëlitische soldaten gegoten in de 

Ammoniet grondgebied, dat de mensen ontmoette hen op de grens van stad Medeba ( 1 Kronieken 

19:7-9 ), de inheemse troepen voor de stad, terwijl de Syrische huurlingen lag op enige afstand 

gelegerd in de velden. Bij het maken van de aanval, Joab zijn krachten verdeeld in twee aparte 

detachementen - de een van die, onder het bevel van zijn broer, Abisai, was om de aanval 

concentreren op de stad, terwijl hij zelf trok tegen de overweldigende gastheer van huurlingen 

hulptroepen. Het was een rechtvaardige en noodzakelijke oorlog die gedwongen werden op Israël, 

en ze konden hopen op de zegen van God op hun armen. Met grote professionele oordeelsvorming 

van de strijd geopend tegen de huurlingen, die niet konden staan tegen de woedende begin van Joab, 

en voelt zich niet de oorzaak van hun eigen, geraadpleegd hun veiligheid door de vlucht. De 

Ammonieten, die hun voornaamste afhankelijkheid geplaatst op een buitenlandse hulp, dan trokken 

zich terug om zich te verankeren binnen de muren van de stad.  

14. Joab keerde terug en kwamen naar Jeruzalem - Waarschijnlijk is het seizoen was te ver 

gevorderd voor het invoeren van een belegering.  

2 Samuël 10:15-19 . De Syriërs VERBROKEN.  

16. Hadadezer verzonden en bracht de Syriërs die voorbij de rivier - Deze prins had genoten 

van een ademen tijd na zijn nederlaag ( 2 Samuël 08:03 ). Maar verontrust over de toenemende 

macht en grootheid van David, maar ook als een bondgenoot van de Ammonieten, hij geheven een 

groot leger, niet alleen in Syrië, maar in Mesopotamië, de Hebreeuwse koninkrijk binnen te vallen. 

Shobach, zijn algemene, op grond van dit ontwerp, had marcheerden zijn troepen zo ver Kelam, een 

grensstad van Oost-Manasse, toen David, het oversteken van de Jordaan door geforceerde marsen, 

plotseling verrast, verslagen, en verspreid ze. Als gevolg van deze grote en beslissende 

overwinning, al de kleine koninkrijken van Syrië ingediend en werd zijn zijrivieren 
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