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1 Nu kwamen alle stammen van Israël naar David, naar Chevron en zeiden:
„Hier zijn we, wij zijn uw been en vlees.” 2 Ook in het verleden, toen Sjaoel nog

als koning over ons regeerde, was u het die Israël leidde als het uittrok [ten oorlog]
en weer binnentrok, en Hasjem had tegen u gezegd: je zult mijn volk Israël hoeden
en je zult de leider zijn over Israël. 3 En al de oudsten van Israël kwamen naar de
koning in Chevron, en Koning David sloot een verdrag met hen in Chevron ten
overstaan van Hasjem en zij zalfden hem tot koning over Israël. 4 David was dertig
jaar oud toen hij koning werd en hij regeerde veertig jaar. 5 In Chevron regeerde hij
zeven jaar en zes maanden over Jehoeda en in Jeruzalem regeerde hij drieëndertig
jaar over heel Israël en Jehoeda. 6 De koning en zijn mannen gingen naar Jeruzalem,
naar de Jevoesieten, de inwoners van het land, en [één van hen] sprak tot David: „U
zult hier niet binnenkomen, voordat u de blinden en de lammen verwijderd heeft,”
als om te zeggen: „David zal hier niet binnenkomen.” 7 Vervolgens veroverde
David Metsoedat Zion [de vesting Zion], hetgeen [nu] de Stad van David is. 8 Die
dag verklaarde David: „Ieder die de Jevoesiet verslaat en de toren bereikt en de

1. Alle stammen van Israël – Zelfs de stam Binjamin, want zij hadden geen hoop meer om een
koning te zalven uit het huis van Sjaoel. En dit vond vijf jaar en zes maanden na de dood van Iesj
Bosjet plaats, en al die tijd was er geen koning over Binjamin. Iesj Bosjet had slechts twee jaar
geregeerd. (Radak).
Wij zijn uw been en vlees – Ook wij zijn familie van u, ook al bent u van de stam Jehoeda, want wij
zijn allemaal Israëlieten, allemaal broeders van elkaar (Radak).
2. Over Israël – Dat wil zeggen, over heel Israël, niet alleen over Jehoeda (Abarbanel).
3. Al de oudsten van Israël – De vertegenwoordigers van alle stammen, mogelijk het Sanhedrin. Zij
waren het die David tot koning lieten zalven (Malbiem).
En zij zalfden hem tot koning over Israël – Hoewel David al tot koning gezalfd was, was er nu een
tweede zalvingsceremonie nodig, nu hij tot koning over heel Israël benoemd werd (Radak).
Ten overstaan van Hasjem – Voor de Heilige Ark (Metsoedat David).
6. Naar de Jevoesieten – Metsoedat Zion wordt Jevoesj genoemd. De inwoners van dit gebied waren
de nakomelingen van Avimelech en zij bezaten twee standbeelden, een blinde en een lamme. Deze
standbeelden symboliseerden Jitschak [die blind was in zijn latere jaren (zie Bereisjiet 22:1)] en
Jaäkov [die mank werd ten gevolge van zijn gevecht met de engel (zie Bereisjiet 32:26)], en in hun
monden was de eed die Avraham aan Avimelech had gezworen (Bereisjiet 22:23). Om die reden
hadden zij [de Israëlieten die het land veroverd hadden] hen niet verdreven, want toen zij Jeruzalem
veroverden, hadden zij de vesting niet ingenomen, zoals er geschreven staat (Jehosjoea 15:63): „Maar
de Jevoesieten, de inwoners van Jeruzalem konden de leden van de stam Jehoeda niet verdrijven.”
Rabbi Jehosjoea ben Levi heeft gezegd (Sifré, Parasjat Reëe): „Ze konden het wel, maar ze mochten
het niet.”
En sprak tot David – En één van hen sprak tot David (Rasji).
De blinde en de lamme – Dat waren hun afgodsbeelden (Rasji). Volgens Ibn Ezra, aangehaald door
Radak, was dit beeldspraak: de Jevoesieten waren er zo van overtuigd dat hun vesting onneembaar
was, dat die zelfs zou standhouden als die alleen maar bemand zou zijn door blinden en lammen.
Volgen Da’at Mikra betekent het dat de Jevoesieten bereid waren te vechten tot de laatste blinde en
lamme.
7. De Stad van David –‘Ier David’ zoals die nu in het Hebreeuws genoemd wordt.
8. Ieder die de Jevoesiet verslaat en de toren bereikt – Ieder die de Jevoesieten doodt en als eerste
de stad verovert (Rasji).
Toren – Heb.: tsinor – Naam van de toren (Metsoedat David en Metsoedat Zion).
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lamme en de blinde, die door de ziel van David wordt verafschuwd, verwijdert.”
Daarom zeggen ze: „De blinde en de lamme [zijn hier], hij zal niet in het huis
komen.” 9 David vestigde zich in de vesting en noemde die Ier David – de stad van
David – en David bouwde van rondom de aarden wal en naar binnen. 10 David nu
werd steeds groter en Hasjem, de G-d van de legers was met hem.
11 Chiram, Koning van Tsor, zond afgezanten naar David en cederhout en
houtbewerkers en steenhouwers voor [de bouw van] een muur, en zij bouwden een
paleis voor David. 12 David begreep dat Hasjem hem als koning over Israël had
aangesteld en zijn koningschap ten behoeve van het volk Israël hoog verheven had.
13 Nadat David uit Chevron vertrokken was nam hij zich meer vrouwen en
bijvrouwen uit Jeruzalem en er werden aan David meer zonen en dochters geboren.
14 Dit zijn de namen van hen die hem in Jeruzalem geboren werden: Sjammoea,
Sjovav, Natan en Sjlomo. 15 En Jivchar, Elisjoea, Nèfeg en Jafia. 16 En Elisjama,
Eljada en Elifalet.

En de toren bereikt – Heb.: tsinor – Dit is de naam voor het hoogste punt van een toren, want daar
hadden zij hun beelden gezet. In de dagen van David waren de generaties die in het verbond genoemd
werden al overleden (Rasji). [Daarom voelde David zich vrij om de vesting te veroveren, want in het
het verbond stond: „Zweer mij daarom hier bij G-d, dat u mij, noch mijn zoon, noch mijn kleinzoon
zult bedriegen” (Bereisjiet 21:23) en deze waren allemaal al overleden.]
Ralbag geeft de volgende verklaring: De blinde en de lamme waren twee standbeelden die aan de
ingang van de toegangspoort tot de vesting stonden. Ze hadden ieder een ijzeren stok in hun hand, die
door water-energie snel in het rond gedraaid werden, en die zo iedereen, die de poort naderde,
tegenhielden. De Jevoesieten pochten dat dit David met succes zou tegenhouden. David riep nu op
om de toevoer waterleiding – tsinor – af te snijden, waardoor hij de stad zou kunnen veroveren.
En de lamme – En hij vernietigt ook de lamme en de blinde en allen die door de ziel verafschuwd
worden, enz. (Rasji)
Daarom zeggen ze: Dat is de reden waarom men zegt (Rasji).
De blinde en de lamme – Zolang de blinde en de lamme nog hier zijn, zal niemand enz. (Rasji).
Hij zal niet, enz. – David zal niet hierheen komen. Dit is een onvolledig vers, want er staat: „Ieder
die de Jevoesiet verslaat en de toren bereikt…” maar er staat niet wat er met hem zal gebeuren. Maar
in Divrei Hajamiem I, 15:6 wordt de verklaring gegeven: „Ieder die de Jevoesieten het eerst verslaat,
wordt hoofd en legeraanvoerder. Zo ook staat er (Bereisjiet 4:15): „Ieder die Kaïn doodt…” en ook
daar staat niet gespecificeerd wat er met hem zal gebeuren, maar hen kan op zichzelf begrepen
worden als een uitdrukking van vermaning en berisping (Rasji).
9. De aarden wal – Heb.: Millo – Een lage muur rondom, gevuld met zand, met de top van de wal in
het midden en die aan beide kanten geleidelijk afloopt. Dit wordt een millo genoemd en David
bouwde daar huizen op. Deze millo om cirkelde de vesting (Rasji).
11. Tsor – De stad Tyrus in zuid Libanon.
Paleis – Lett.: een huis.
12. David begreep – Toen hij zag hoe alles wat hij deed slaagde en dat niet-Joodse koningen hem
geschenken stuurden (Rasji).
13. Nam hij zich meer vrouwen en bijvrouwen – Opdat hij er zeker van zou zijn dat hij een zoon
zou krijgen die geschikt zou zijn om hem op te volgen (Ralbag).
Onze Geleerden zl. zeggen in traktaat Sanhedrin: bijvrouwen zonder kidoesjien [officiële huwelijksin-
zegening] en zonder ketoeba [huwelijkscontract] en vrouwen met kidoesjien en ketoeba. En David
had bij elkaar achttien vrouwen en bijvrouwen (Radak).
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17 De Filisjtijnen hadden gehoord dat David tot koning over Israël was gezalfd, en
alle Filisjtijnen trokken nu op tegen David. Toen David dit hoorde, trok hij zich terug
in de vesting. 18 De Filisjtijnen kwamen en verspreidden zich over de Refaïem-vallei.
19 David raadpleegde Hasjem en zei: „Zal ik tegen de Filisjtijnen optrekken? Zult U
hen aan mij uitleveren?” En Hasjem antwoordde David: „Trek op, want Ik zal de
Filisjtijnen zeker aan jou uitleveren. 20 David ging nu naar Baäl-Peratsiem en versloeg
hen daar en hij zei: „Hasjem heeft mijn vijanden voor mij gebroken zoals water
doorbreekt.” Daarom noemde hij die plaats Baäl-Peratsiem. 21 [De Filisjtijnen] lieten
daar hun afgodsbeelden achter en ze werden door David en zijn mannen verbrand.
22 De Filisjtijnen trokken nog een keer op en verspreidden zich [weer] over de
Refaïem-vallei. 23 En David raadpleegde Hasjem en Hij zei: „Trek niet op, maar
omsingel hen van de achterkant en val hen dan aan van tegenover de moerbeibomen.
24 En wanneer je dan het geluid van voetstappen hoort in de toppen van de
moerbeibomen, haast je dan, want dan is Hasjem voor je uit gegaan om het
legerkamp van de Filisjtijnen te verslaan. 25 David deed zoals Hasjem hem geboden
had en hij versloeg de Filisjtijnen van Geva tot waar men komt naar Gezer.

17. Toen de Filisjtijnen hadden gehoord dat David koning over heel Israël was – Toen hij alleen
koning over Jehoeda was, was hij voor hen geen bedreiging en bovendien meenden zij dat hij een
bondgenoot van Koning Agiesj was. Maar nu hij koning over heel Israël was en dus Koning Sjaoel
opvolgde, die hen altijd bestreed, vreesden zij dat nu ook David met hen zou gaan oorlog voeren en
daarom vielen zij hem nu aan (Malbiem).
Alle Filisjtijnen – Omdat ze wisten dat David een geduchte tegenstander was, riepen zij iedereen op
om hem te bestrijden (Metsoedat David).
18. Refaïem-vallei – Èmek Refaïem in het Hebreeuws.
19. David raadpleegde Hasjem – Met behulp van de Oeriem weToemiem.
20. Baäl Peratsiem – De Plaats van de Doorbraak. Volgens Rasji: De Vlakte van de Doorbraak.
21. Door David en zijn mannen verbrand – Aldus de vertaling Rasji, op basis van Targoem
Jonatan en Divrei Hajamiem I, 14:12.
22. De Refaïem-vallei – Die is dicht bij Jeruzalem, genoemd in het Boek Jehosjoea (15:8).
24. Het geluid van voetstappen in de toppen van de moerbeibomen – Dit is het geluid van engelen
die over de boomtoppen lopen en die Ik jou te hulp heb laten komen (Rasji).
Hasjem wilde David hiermee testen. Toen Sjmoël tegen Sjaoel zei dat hij op hem moest wachten,
deed Sjaoel dat niet en dat was de reden dat het koningschap van hem werd afgenomen. Hasjem
wilde zien of David wel zou luisteren (Malbiem).
Haast je dan – Laat dan een streedkreet horen en scherp jullie zwaarden. ‘glapir’ in oud-frans –
wetten, scherpen, zoals in [Sjemot 11:7]: „Geen hond zal zijn tong tegen jullie scherpen” (Rasji).


