
Zondag 29 september 2019

Week 4 – Vreugde

2 Samuel 6

DEEL 1

1. Feest!

Welkom op mijn kinderfeestje. We hebben van 12.00-15.00 een 
ridderfeest… Daar kan ik echt blij van worden! Zo’n groep 
kleuters die dan met elkaar op weg gaat om en broodje knakworst
te eten, kadootjes te verstoppen en uit te pakken. Allemaal heel 
spannend natuurlijk. Dat geeft vreugde.

Het is een beetje een ouderwets woord ‘vreugde’. Je kunt ook 
zeggen ‘blijdschap’. Dat waar je blij van wordt, wat je veel 
plezier geeft. Dat waar je van kunt genieten. Soms zit vreugde in 
kleine dingen, soms is het door je tranen heen. 

Je hoeft ook niet per se de hele tijd met een smiley rond te lopen. 
Alsof altijd alles ‘leuk’ moet zijn en grappig. Dat gevoel kan je 
wel krijgen als je sommige tv-programma’s ziet. Alles om het 
toch vooral ‘leuk’ te hebben. 

Bij koning David proef je iets anders, in de geschiedenis die we 
met elkaar hebben gelezen. Koning David gaat voorop in het 
feest, hij gaat helemaal uit zijn dak. Omdat hij de HEER centraal 
wil zetten. Vol overgave danst hij voor God (1 Kronieken 13,8). 
Het is ook te horen! Allerlei muziekinstrumenten van hout, er 
wordt muziek gemaakt op lieren en harpen, op tamboerijnen en 
cimbalen (6,5). Een en al vreugde.

*

Wat heeft hij te vieren? Als je de eerste hoofdstukken van 2 
Samuel leest dan hoor je hoe David steeds meer macht krijgt. Het 
is dus niet zo dat hij meteen na Sauls dood koning van Israël 
werd. Dat dacht ik altijd wel, maar er zit nog een tijd tussen. Eerst
wordt David koning van Juda (hfst 2) en later van heel Israël (hfst
5). Verschillende vijanden worden verslagen, waaronder de 
Jebusieten (hfst 5). En dan valt zijn oog op Jeruzalem. Hij bouwt 
de Davidsburcht en ook een muur (5,9). 

En dan staat er in 5,12: David besefte dat de HEER hem als vorst 
over Israël had aangesteld en hem ten behoeve van Israël, zijn 
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volk, tot en machtig koning had gemaakt. 

Dat besef leidt dus tot dit feest. David vindt dat er een centrale 
plek moet komen voor de HEER. 

Want op dat moment was de ark wat buiten beeld geraakt. De ark 
van het verbond, die bijzondere ‘kist’ staat voor Gods 
aanwezigheid. Niet dat de machtige God van de hemel te 
‘vangen’ is in zo’n ark, maar in die ark werd wel iets zichtbaar va 
het geheim dat God woonde te midden van zijn volk. En dan zegt 
David in 1 Kronieken 13,3: Ik stel voor dat wij de ark van onze 
God, waar we ons in de tijd van Saul niet om hebben bekommerd,
hierheen halen.

Op het hoogtepunt van zijn roem, zet hij God in het midden. 
Daarom moet de ark naar Jeruzalem en is het feest!

Er kan dus een tijd zijn dat je druk bent met je vijanden. Soms 
moet je een strijd voeren. Maar het zou ook de vreugde kunnen 
onderdrukken. Zo ervaar ik dat zelf wel eens als ik me te druk 
maak over allerlei dingen in de samenleving, in de kerk of mijn 
leven.1 Gelukkig als er dan ook momenten zijn dat je feest viert, 
God centraal zet, en denkt: maar hier gaat het om!

2. Tot er een dode valt

Maar dan gaat het mis. Juist op een feest is dat extra pijnlijk. 
Vorige maand vielen 63 doden en nog veel meer gewonden 
tijdens een bomaanslag in Afghanistan. Op een bruiloft!2 Dat mag
niet gebeuren! Juist niet op een feest.

En wat dan te denken van een feest voor God? Bij het veld van 
Nachon waar veel graan lag, glijden de dieren uit en dan wil Uzza
de ark tegenhouden. Hij grijpt de ark van de HEER vast, maar is 
op slag dood. Uzza is meteen gestorven. Als door de bliksem 
getroffen. 

Maar dan de bliksem van Gods oordeel. De bijbel draait daar niet 
om heen. We proberen allerlei verklaringen te vinden, maar in 
vers 7 wordt duidelijk gezegd: De HEER ontstak in woede tegen 
Uzza en strafte hem ter plekke voor zijn onachtzaamheid, zodat 
hij op slag dood was.

Heftig! Menselijk gesproken denk je: wat deed hij fout? Is dit wel
eerlijk? Je begrijpt wel dat David in eerste instantie kwaad werd. 

1 “We cannot ignore the enemies outside the city of God, but we must not be 
absorbed by them.” Dale Ralph Davis, 2 Samuel, 74.

2 https://www.trouw.nl/buitenland/is-claimt-bloedige-aanslag-op-bruiloft-in-
kaboel~bcfd8af6/
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Op de Heer. Hij had alles uit de kast gehaald. Er was een nieuwe 
kar gemaakt, er werd muziek gemaakt, hij deed er alles aan om de
Heer te eren. Waarom moet de HEER zo hard straffen? 

Wat doet Uzza fout? Er staat dat hij ‘onbedachtzaam’ was (HSV).
Het lijkt er op dat Uzza beter had moeten weten. Vaak wordt bij 
de uitleg van deze tekst ook gewezen op de manier waarop de ark
werd vervoerd. Wat deed de ark op deze ossenkar?3 God had toch 
duidelijke voorschriften gegeven over hoe je moest omgaan met 
de ark van het verbond. Het heiligdom mocht niet worden 
aangeraakt (Numeri 4,15) en niet voor niets zaten er draagstokken
aan.

Ok, maar toch. Het is wel hard! Moet God zo streng zijn? Zoals je
dat ook kan voelen bij de geschiedenis van Ananias en Saffira in 
Handelingen 5.

Ja dat voel je dus. En ik ga God hier niet verdedigen, hoe zou ik 
dat ook kunnen. Laat die moeite maar staan. En confronteer je er 
mee dat God die niet te grijpen is. We kunnen hem niet naar onze 
hand zetten, wanneer iemand als Uzza hem wil aanraken valt hij 
neer.

*

En behalve boosheid komt er dan bij David ook angst. Ook dat 
wordt eerlijk en open verteld. Het zet je aan het nadenken. 
Wanneer je zo dicht bij het heilige komt, of beter gezegd: bij de 
heilige, dan is dat ook gevaarlijk. En als David, iemand die dicht 
bij de Heer leefde, al bang voor God kon worden, wat wil mij dat 
dan zeggen?

Hoe snel zeggen wij niet: je hoeft niet bang te zijn voor God? Is 
het ook niet een terugkerend refrein dat God zegt: ‘Wees niet 
bang’. En in het NT staat toch dat ware liefde angst uitdrijft. En 
er is toch vrede, vergeving en genade voor wie Jezus als redder 
kent? Stel dat je nu heel je leven er al mee worstelt dat je stiekem 
bang bent voor God...

Ja en toch wil ik ook niet de scherpe kantjes vanaf halen. Want 
we willen graag alles wat bedreigend en gevaarlijk is ver van ons 
afhouden. Maar hier kom je God op zo’n manier tegen dat David 
bang wordt. Hij durft ook niet verder met de ark en neemt de 
eerste afslag.

David is niet de enige. Denk aan Mozes. Hij moet zijn schoenen 

3 Sproul, De heiligheid van God, 95.
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uitdoen als hij heel dichtbij de HEER is. Vanuit de brandende 
braamstruik hoort hij dat de grond waarop hij staat ‘heilig’ is. 
(Exodus 3). Het is ook het moment dat God zijn naam aan het 
volk verbindt. Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige naam…

Of denk aan de leerlingen die bij Jezus in de boot zitten. Nadat hij
de storm tot bedaren heeft gebracht zijn ze bang en vol ontzag 
voor Hem. ‘Wie is hij toch?’ (Lucas 8,25). Een moment van 
angst, van heilig ontzag. 

Dat is niet een doodsangst waarbij je wegkruipt, maar wel een 
moment van ‘ontzag voor de HEER’4 Want je realiseert je: met 
deze God valt niet te spotten. Hij is de heilige, HEER van de 
hemelse machten!

DEEL 2

3. Toch gaat de dans verder

Er is een soort tussentijd. Misschien wel een bezinningsmoment. 
Maar even later gaat de dans toch verder. 

Want David krijgt te horen dat het huis van Obed-Edom gezegend
wordt. Blijkbaar is de HEER dus niet tegen ons. En kan de tocht 
opnieuw worden gemaakt.

Zo had het natuurlijk niet hoeven verder gaan. David had ook 
kunnen afhaken. En denken: ‘Als God zo is, dan hoef ik Hem 
niet...’

Maar nee, hij gaat verder. En trekt opnieuw alles uit de kast. Nog 
meer dan de vorige keer. Er wordt gejuicht (15), heel wat stieren 
en koeien geofferd (13) – en vol overgave gedanst (14). Het feest 
is nog groter dan de vorige keer!

Blijkbaar leidt het heilig ontzag niet tot minder vreugde. Dat is 
het bijzondere aan de geschiedenis van vanmorgen. In één 
hoofdstuk staat het naast elkaar: die boosheid en angst na het 
sterven van Uzza en ook het heilig ontzag voor God & de 
ongekende blijdschap waarmee David voor de ark danst. Ontzag 
en vreugde.

Hoe snel streep je niet een van beiden weg? 

 Dan is er maar weinig ontzag en is de blijdschap 
oppervlakkig. Je prikt er zo doorheen. 

 Of je hebt veel ontzag, maar ook veel angst. En je kunt je 
niet voorstellen dat je iets te vieren hebt in je geloof!

4 “We do not need to be terrified, but being scared wouldn’t hurt.” Davis, 77.
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Gelukkig kan je daarin dan ook wat van andere gelovigen leren, 
en ook van andere tradities. Ik merk het zelf tijdens de stille 
week, wanneer ik in Nieuw-Lekkerland bij een samenkomst in 
een volle kerk meer zware psalmen en gezangen zing. Daarin 
proef ik dan een besef van Gods heiligheid en grootheid. Maar net
zo goed kan het aanstekelijk zijn om mee te doen in het 
enthousiasme van een meer evangelische gemeente. 

En ook in onze gemeente kan ik genieten van een eenvoudig 
kindermoment, maar ook het zingen om Gods recht aan het begin 
van de dienst. Waar het me om gaat is dat we in de liturgie, en 
ook in ons dagelijks leven, beide bij elkaar houden: Een heilig 
ontzag en tegelijkertijd een diepe vreugde.

Dat typeert die dans van David in 2 Samuel 6. Hij laat zich niet 
uit het veld slaan, maar durft het aan om opnieuw de tocht te 
ondernemen. Om voor de HEER te dansen!

4. Al staat niet iedereen te springen

Net als in het eerste deel van 2 Samuel 6 komt er opnieuw een 
afknapper na het feest. Michal vindt het maar niks. Eenmaal thuis
krijgt David het voor de kiezen. Het sarcasme druipt er vanaf. De 
BGT weet het mooi te vertalen: ‘Je hebt je vandaag niet 
gedragen als een koning! Je hebt je uitgekleed als een vieze vent. 
Al je slavinnen konden het zien!’ (20)

Michal vindt dus dat haar man, degene die nou juist wat steviger 
op de troon is komen te zitten, zichzelf hier vernedert. Wat 
moeten de mensen hier nu van denken? Wat een schande. Dit is 
slecht voor je image…

Je zou het maar te horen krijgen als koning… Zoiets kan je 
verlammen. En de vreugde ontnemen. Je wilt bijvoorbeeld graag 
je handen opheffen tijdens het zingen van een lied, maar je durft 
het niet. Want straks vindt een ander je nogal vroom. Wat gaan de 
anderen denken?

Maar daar is David dus niet mee bezig! Hij weet waar hij staat en 
waarom hij zo uitbundig heeft gedanst. Hij laat zich niet uit het 
veld slaan door het verwijt van Michal. Hij gaat ook niet 
schreeuwen: ‘dat maak ik zelf wel uit!’ om vervolgens met een 
kwaaie kop de deur achter zich dicht te trekken en te roepen: ‘ik 
ga slapen!’. 

Nee, hij maakt haar duidelijk dat hij voor het aangezicht van God 
danste. Vers 21: Dat deed ik voor de HEER, die mij heeft 
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aangesteld als vorst over het volk van de HEER, over Israël, en 
mij zo heeft verkozen boven jouw vader en heel zijn familie; voor 
de HEER danste ik!

Daarom kon hij ook dat priesterkleed aandoen. Hij danste dus niet
in zijn onderbroek, maar in eenvoudige kleren. Omdat hij op dit 
moment niet de aandacht op zichzelf moest vestigen en met veel 
koninklijk vertoon moest voorgaan in de tocht. En alle mensen 
naar hem zouden opkijken. Nee, laat het gaan om de HEER! 

Dat is het verschil tussen Saul en David. Niet voor niets wordt 
Michal hier steeds ‘de dochter van Saul’ genoemd. Het staat voor 
het koningschap waarbij het gaat om uiterlijk vertoon. Terwijl 
David duidelijk wil maken: het is alleen aan de HEER te danken 
dat ik koning ben. Ik sta in zijn dienst.

5. Laat de Heer je vreugde blijven!

Daarmee zet David als koning een volgende stap. Als je de 
grotere bijbelse lijn bekijkt kan je zeggen dat de Israëlieten 
bevrijd waren uit Egypte, uit de slavernij (preek vorige week). 
Maar daarmee is het nog niet daar waar het zijn moet. Het is de 
bedoeling dat het volk de rust ingaat om voor de Heer te leven.5 
Daarom moet de ark ook naar de Sion (vgl Psalm 132).

Vanuit het NT denken we aan de Zoon van David, onze Heer 
Jezus Christus. Hij wil je voorgaan in de rust die God belooft. En 
je een blijdschap, een vreugde, geven die niet van deze wereld is. 
Het is de blijdschap waardoor iemand als Paulus zelfs in een 
gevangenis kunnen schrijven: laat de Heer je vreugde blijven 
(Filippenzen 4,4). 

Bij hem zie je hetzelfde als bij koning David: God staat in het 
centrum. Je leeft voor God, je bent er op uit om Hem te 
aanbidden. Als je jezelf in het centrum zet, zoals Saul en Michal, 
dan loopt de weg dood. Maar David en Paulus en vele anderen 
laten iets anders zien: vreugde omdat je God kent en voor Hem 
leeft. Waardoor je ook te midden van veel succes blijft zien dat 
het je allemaal gegeven is.

Als mens ben je belangrijk en doe je er toe, maar als het in de 
kerk gaat draaien om onszelf los van God, dan wordt het niks. 
Dan wordt het dodelijke ernst of een oppervlakkig ‘leuk hebben 

5 “David is in het geheel van het Oude Testament het instrument in Gods hand 
geweest om Israëls uittocht uit Egypte te voltooien.” H. de Jong, Van oud naar 
nieuw, 18.
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met elkaar’6 Als je kijkt naar de eerste christelijke gemeente, waar
Handelingen over schrijft. Daar zie je die wonderlijke 
combinatie: van intense vreugde en heilig ontzag. Meerdere keren
worden de gelovigen vervuld met de heilige Geest, is er een 
‘heilig beven’, maar vlakt dat de diepe blijdschap niet uit. Juist 
niet!

Ik denk dat de eerste christenen ook niet zouden begrijpen dat wij
in onze tijd de vraag stellen: ‘heb je de kerk nodig om te 
geloven?’ Hoe moet je anders God aanbidden? Hoe moet je 
anders elkaar je zonden belijden, voor elkaar bidden? Hoe moet je
anders feest vieren voor de HEER? Dat ga je toch niet in je eentje
doen?

We kunnen wel bezig zijn met vragen als hoeveel diensten er op 
een zondag moeten zijn, maar hebben we nog het idee dat we hier
voor Gods aangezicht mogen verschijnen? Dat we hier niet een 
programma afdraaien, maar beseffen dat we op heilige grond 
staan? 

Je kunt Hem niet kunt aanraken zoals Uzza de ark aanraakte, en 
dood neerviel. God is heilig. Met Hem valt niet te spotten. En 
tegelijkertijd is hij nog dichterbij gekomen dan in die ark, 
namelijk in zijn Zoon Jezus Christus. En ook door zijn heilige 
Geest die in ons wil wonen. Door Jezus Christus mag je voor God
leven. In vergeving, vrede, vrijheid – en vreugde!

Amen

6 Halldorf, Vol van de Geest, 205.
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Liturgie Alblasserdam & Nieuw-Lekkerland

Votum en zegengroet

Zingen Psalm 100

Gebed om ontferming

Zingen Gezang 185: 1, 4 [Heer, wij loven en aanbidden U]

Gebed bij de opening van het Woord

Kinderen naar de bijbelklas

Lezen 2 Samuel 6: 1 – 11

Verkondiging (deel 1)

Zingen Liedboek 405: 3, 4 [Heilig, heilig, heilig]

Lezen 2 Samuel 6: 12 – 23

Verkondiging (deel 2)

Zingen Opwekking 520 [Wees mijn verlangen]

Wet van de Heer

Zingen Liedboek 311 [Wij kiezen voor de vrijheid]

Dankzegging en voorbede

Inzameling van de gaven [NLL – Conny zingt ‘Vreugde van mijn hart’]

Zingen Opwekking 276: 1, 3 [Laat heel de wereld het zien – ALB kinderen tamboerijn]

Zegen
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