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2 Samuel 7:1-17 – God se verbond met Dawid en met ons 

Goeie môre almal 

Soos julle waarskynlik al klaar weet, is ons eredienste nog vir minstens twee Sondae toe, 

maar dit keer ons nie om God te aanbid nie, om in Sy teenwoordigheid te wees nie en, al is 

dit by die huis, nog steeds ook iets uit God se woord uit te leer nie. Want soos Romeine 8 vir 

ons sê: Niks kan ons van God se liefde skei nie. Nie Covid of lockdown of die chaos wat ons 

in plekke van ons land sien nie, niks nie. Dis ewig. En dis toevallig waaroor ons vandag ook 

praat! 

Maar voor ons daarby uitkom, kom ons gesels eers as gesinne of groepe saam, of as jy 

alleen kyk, kry sommer vir jou iets om mee te skryf, en dan beantwoord jy die volgende 

vraag: 

1. Wat het jou iets van God se grootheid laat beleef die week? 

Julle kan saam gesels daaroor, en as julle wil kan julle ook nou besluit oor ’n kollekte, en dan 

kan iemand in die gesin of groep open met ’n gebed. 

// 

Die van julle wat laasweek se video gekyk het, sal onthou dat ons na 2 Samuel 6 gekyk het, 

na die storie van Dawid wat die ark na Jerusalem wou bring, en in sy storie het ons 3 

benaderings gesien in hoe ons God aanbid. Die eerste was om God met ons krummels te 

aanbid, en daardeur bedoel ek om net so ’n bietjie bietjie van ons tyd en gesprekke en geld 

en toewyding vir hom te gee, en te glo Hy sal maar net tevrede wees. Die tweede was dat 

ons God aanbid asof Hy ’n sweep in Sy hand het, en ons doen alles in vrees, nooit met 

intimiteit nie. Albei hierdie, om te gemaklik of te bang te wees, laat ons natuurlik iets van 

ons verhouding met God verkeerd verstaan. Dawid wys egter ook vir ons ’n derde opsie, en 

dit is om God met vreugdevolle oorgawe te aanbid! Vreugdevol, omdat ons besef en beleef 

en glo dat God goed is. En met oorgawe, omdat ons besef dat daar niks is wat belangriker 

kan wees as God self en Sy eer nie.  

Vandag gaan ons verder met die storie, en ons lees uit 2 Samuel 7 uit, verse 1-17. 

Net om julle vinnig weer te herinner: Die twee dele volg nadag Dawid gesalf is as koning, en 

na ’n oorlog teen beide die Filistyne en Saul se nageslag, dan word hy koning oor beide 

Israel en Juda, en hy kies Jerusalem as die stad waar hy koning gaan word, en hy laat dan 

ook die ark daarnatoe bring. Ons lees dan van vers 1 af, so julle kan nou die video pause, en 

iemand kan dit vir julle voorlees. Onthou, julle kan maar genoeg tyd van om dit een of twee 

keer te lees, om dit te bespreek of vrae te vra, en as julle gereed is, kyk weer verder. 

Lees 2 Samuel 7:1-17 

// 



Soos altyd sou ek eintlik graag wou hoor wat julle self uit die teks uit kry, want die Here 

praat natuurlik met ons elkeen persoonlik deur Sy woord, maar kom ons kyk na minstens 

een van die temas wat ons kan raaksien in hierdie teks. 

Ons lees hier dat Dawid raaksien dat God se Ark in ’n tent staan. En as ons onthou wat ons 

laasweek van Dawid gesê het, dat hy ’n doener was, dan verstaan ons dat dit nie sommer 

net ’n waarneming is nie. As hy wat die koning is, iets waarneem, dan is dit eintlik sommer 

outomaties ’n plan en ’n opdrag. Dawid het darem ook die wysheid om te weet hy moenie 

net begin nie, dalk het laasweek se episode hom dit weer geleer, en hy deel hierdie 

waarneming met die profeet van die dag, Natan. 

Aanvanklik sê Natan dan vir hom ja, maar hy kry dan die droom waar God vir Dawid sê: Nee, 

nie jy nie, maar jou nageslag sal die tempel bou, maar dis nie al nie. God het dan ook iets 

wat hy vir Dawid belowe. 

Maar voor ons by die tweede deel kom, kom ons dink net gou eers oor die eerste: Dawid se 

hart was daar om vir God te verheerlik. Daaroor hoef ons nie te wonder nie! En ek skat dit 

sou vir hom ’n teleurstelling gewees het om te hoor die Here sê vir hom: Nee, nie jy nie. Dit 

voel dalk so bietjie soos ’n ou wat al die tyd en die moeite en die geld insit om ’n meisie na 

te jaag, en wanneer hy haar dan vra of sy wil kys, soos mens op laerskool gevra het, dan sit 

sy hom in die friendzone. Vir die van julle wat nie weet wat die friendzone is nie, dis as ’n 

meisie vir jou sê sy wil net vriende wees. Ouch, dit maak seer! En moenie ’n fout maak nie, 

ouens kan ook skuldig wees hieraan! 

So Dawid beleef iets hier van ’n teleurstelling, hy wou iets vir die Here doen, iets wat vir God 

sal verheerlik, en die Here sê vir hom nee. “Ek wil eerder net vriende wees.” Nee, ek grap, 

die Here sê nie dit nie. Nee, die Here antwoord hom op ’n ander manier. Dis eerder ’n geval 

van: “Jy wil vir my ’n huis bou? Nee, ek gaan vir jóú ’n huis bou!” 

En vir die van julle wat hou van puns, wat hou van woordspeling, dis wat hier gebeur. Dawid 

wil vir God ’n aardse huis bou, ’n huis wat met klip en sederhout en waarskynlik goud en 

ander duur dinge gebou en versier is, en dis nie verkeerd nie. In teendeel, dis net ’n 

generasie later waar die tempel wel gebou word. Maar God se verhouding met Dawid is 

anders. Dit wat God in gedagte het vir Dawid is anders. 

Wanneer God antwoord, dan gee Hy nie ’n verduideliking of ’n uiteensetting van Sy besluit 

nie, Hy gaan heeltemal in ’n ander rigting! God gaan weg van die aardse, besitlike goed, en 

Hy praat oor goed wat langer hou, meer as net wat ons nou kan sien en voel. Om die 

waarheid te sê, God praat oor die ewige! 

Kom ons kyk wat God sê: 

God begin deur Dawid te herinner aan die verlede. Aan wat voorheen al gebeur het, en veral 

aan die feit dat Hy, die Here self, Israel gemaak het wat hy is. In hierdie hele tyd was die Ark 

ook nooit in ’n tempel nie, en die Here wys eintlik daardeur dat dit nog nooit nodig was nie. 

Onthou, God het ’n verbond met Abraham gesluit, om sy nageslag beide groot en ook 

langdurend te maak. ’n Tempel was nooit deel van hierdie verbond nie. 



Dalk is dit belangrik vir ons om net eers te onthou wat ’n verbond is. Ons dink baie keer aan 

’n verbond as ’n tipe kontrak. Want dis hoe ons dink oor die wêreld. Maar eintlik is dit nie 

hoe ’n verbond werk nie, want in hierdie ooreenkoms is daar nie gelyke partye nie. Nee, in 

die storie van Abraham sluit God eintlik die kontrak met homself, omdat Abraham nie eintlik 

’n gelyke deel kan teruggee sodat dit ’n kontrak kan word nie. Ja, daar word gevra dat die 

volk God moet vereer, maar op geen manier kan dit vergelyk met wat God vir hom belowe 

het nie. 

So nie ’n kontrak nie, eerder ’n baie eensydige, ’n baie God-gesentreerde ooreenkoms. Dis 

wat daardie verbond geïmpliseer het, en dis wat ons ook dan in die tweede deel van ons 

teks lees. God sluit dan ’n verbond met Dawid, waarin Hy vir hom sê: “Ek gaan van jou ’n 

huis maak.” En wanneer God hier van ’n huis praat, verwys Hy na ’n dinastie, ’n koningsryk 

wat van geslag tot geslag oorgedra word. En lees dan die besonderse woorde van vers 16: 

“Jou huis en jou koningskap sal vir altyd bestendig wees voor My, jou troon sal vir altyd in 

stand bly.” 

Vir ewig. Sonder einde. Dit sal nooit onttrek word nie. Dit sal nooit opraak nie. Dit sal nooit 

verval nie. Ewig. 

/ 

Dawid was ’n koning, en hoewel hy naby aan God was, was hy nog steeds net ’n mens. So in 

hierdie belofte sou hy iets gehoor het van God wat hom as ’n koning seën. Enige van julle 

wat ’n ouer is, sal weet dat dit lekker is as dit goed gaan met jou, maar net nog soveel beter 

is as dit goed gaan met jou kinders! Dis niks nuuts nie, en God seën vir Dawid met die 

belofte van ’n nageslag, maar nog meer as dit, Hy seën hom met ’n ewige belofte. En in die 

middel van dit alles staan God self. Hy is die een wat dit doen! Hy is die een wat die verbond 

sluit, en Hy vra eintlik niks terug nie! 

Dawid sou dit natuurlik nie kon verstaan nie, want hy was net ’n mens. 

Dit wat God belowe, strek egter baie verder as wat Dawid sou kon sien. Om die waarheid te 

sê, dis eers omtrent ’n duisend jaar later wat God se belofte regtig tot sy volheid kom! Dis 

natuurlik in Jesus self. Jesus kom aarde toe en vervul hierdie verbond, en die verbond met 

Abraham. Hy kom en maak dit waar op ’n manier wat dit nog nooit was nie, en nie net dit 

nie, Hy maak hierdie verbonde nuut. Hierdie nuwe verbond is dit wat ons ken as die 

evangelie, en dis wat my en jou in die prentjie inbring! 

Waar Dawid ’n tempel gesien het, het God ’n verbond gesien! En waar Dawid ’n aardse 

koninkryk gesien het, het God ’n ewige nageslag gesien, een waarvan ek en jy ook deel is. 

// 

So die vraag wat ons nou vir onsself moet vra, is: Is ek regtig deel van hierdie verbond? Ek 

weet dat God die een is wat die verbond gemaak het, en dit vervul het. Dis nie ’n kontrak 

nie, ek verstaan dit. Dis net genade. Maar hoe kan ek seker wees ek het daardie genade? 

Die oomblik as ons vraag word: “Wat moet ek doen om gered te word?”, dan is ons dadelik 

in die gevaarlike plek van kontrak-denke. Ons wil so graag ons plek verdien, ons wil so graag 



goed genoeg wees vir die Here, maar as dit werklik daarop aankom, dan moet ons besef en 

erken: Ons kan nie! Niks wat ons ooit kan doen kan ons goed genoeg maak nie. So kom ons 

vergeet van ’n kontrak waar ons ’n gelyke deel insit om gered te word, en kom ons dink 

verbonds-denke. God sit alles in! Hy doen alles! Soos vir Abraham in die woestyn, soos vir 

Israel in Egipte, soos vir Dawid as koning. Hy doen alles! Al wat Hy vra, is dat jy moet glo. 

// 

As jy nog steeds wonder, dan wil ek jou herinner aan wat Louis gesê het 3 weke terug: Dis0 

nie deur jou keuse dat jy ‘n deel van God se volk is nie, dis Sy keuse wat jou deel maak. Jy 

hoef dit net te aanvaar soos mens ‘n geskenk aanvaar. Die verandering in jou lewe wat na 

dit gebeur, is ‘n uitvloeisel, maar dis nooit ‘n vereiste nie. En 1 Johannes 4:13 sê dan: 

“Hieraan weet ons dat ons in Hom bly en Hy in ons: Hy het ons Sy Gees gegee.” Die Heilige 

Gees in jou, die een wat jou kan laat getuig dat Jesus die Here is (1 Korintiërs 12:3), Hy 

bevestig dat jy ingesluit is by die verbond. Die verbond wat deur God opgestel is, deur God 

in Jesus vervul is, en deur God volbring sal word as hierdie aarde eindig. 

Dis God se verbond! Dis wat Hy nog altyd gesien het, en dis wat Hy aan Abraham en Dawid 

kom belowe het, al kon hulle nie die volheid daarvan verstaan nie. Ek en jy ken die volle 

prentjie, en wow, wat ‘n prentjie is dit nie! Alle eer aan God! 

Glo jý dit? Want meeste van ons se lewens lyk soos die van mense wat dit nie glo nie. Ons 

jaag klomp goed wat net nooit ons geluk kan bring nie. Ons bou aardse koninkryke, goed 

wat dalk vir ons kinders en hulle kinders sal hou, maar dalk niks verder nie. Ons lewe is 

natuurlik ‘n uitvloei van ons redding, nie ‘n verdienste nie, maar as jy regtig glo God het die 

verbond met jou gesluit, dan verander jou lewe, en jy is nie meer besorg oor watter mooi 

goed jy kan bymekaar maak nie, of wat met jou kinders of hulle kinders se toekoms gebeur 

nie. Onthou, hulle is God se kinders, baie meer as wat hulle joune is! As ons glo, dan lewe 

ons soos verbonds-mense, mense wat weet God is goed en getrou genoeg! 

Mag jy net weereens rus vind in die sekerheid van die verbond wat God met ons elkeen 

gemaak het. En mag God die Vader, Almagtige Skepper, Jesus Christus ons verlosser, en die 

Heilige Gees, ons Voorspraak in die verbond, met jou wees en bly.  

Amen 

Addisionele vrae: 

1. Hoe verstaan jy jou verbond met God? 

2. Hoe verander jou lewe as jy lewe soos iemand wat in ‘n verbond staan? 


