
SJMOEËL II / II SAMUEL – HOOFDSTUK 6

1 David ging verder [met het verzamelen] van al de beste [mannen] van Israël,
dertigduizend. 2 David stond op en vertrok met heel het volk dat bij hem was

uit Baälei-Jehoeda, om de Ark van G-d van daar te brengen, die een naam had, en
genoemd werd de ‘Naam van Hasjem van de Legioenen, die op de Cheroebiem
troont.’ 3 Zij zetten de Ark van G-d op een nieuwe wagen en droegen hem uit het
huis van Avinadav, dat op de heuvel lag, en Oezza en Achio, de zonen van
Avinadav, begeleidden de nieuwe wagen. 4 Zij droegen hem uit het huis van
Avinadav, dat in Giva was, met de Ark van G-d, en Achio liep vóór de Ark. 5 David
en heel Israël speelden op cipressenhout en op harpen en lieren, op trommels,
tamboerijnen en cimbalen. 6 Ze kwamen aan bij de dorsvloer van Nachon, en Oezza
stak zijn hand naar de Ark van G-d uit om hem vast te grijpen, want de runderen
deden hem wankelen. 7 Toen laaide de woede van Hasjem op tegen Oezza en G-d
doodde hem daar wegens zijn vergissing. Hij stierf daar naast de Ark van G-d.

1. David ging verder – Met het verzamelen (Rasji).
Van al de beste mannen van Israël, dertigduizend – Daar hij hen al tot zich verzameld had toen zij
hem kroonden in Chevron, en dit een tweede inzameling was, staat er: „David ging verder” (Rasji).
2. David stond op en vertrok … uit Baälei-Jehoeda – Want zij hadden zich daar verzameld om van
daar de Ark op te halen (Rasji).
Uit Baälei-Jehoeda – Dat is Kirjat-Jeariem, zoals er staat geschreven
in Jehosjoea (15:9): „De grens liep dan om Baäla, dat is Kirjat-
Jeariem.” Zo ook in Divrei Hajamiem I, 13:6: „En David en heel
Israël trokken op naar Baäla, dat is Kirjat-Jeariem.” En ‘Baäl’ is een
vlakte (Rasji).
Die een naam had, en die genoemd werd – De Ark had een naam,
en wat was die naam? Dat de Naam van Hasjem erop rustte (Rasji).
3. Op een nieuwe wagen – Hij maakte een fout, die zelfs
schoolkinderen weten: er staat immers geschreven [in Bemidbar 7:9]:
„Want de heilige dienst rust op hen [de zonen van Kehat], zij zullen
hem [de Ark] op de schouders dragen.” [Dus alleen de Levieten van
de familie van Kehat waren gemachtigd de Ark te dragen.] Maar
omdat er staat geschreven [in Tehilliem 119:54]: „Uw wetten waren
voor mij als muziek in mijn woning” werd hij hiervoor op deze
manier gestraft [omdat hij hiermee toonde te weinig Tora-kennis te
hebben], en hij was de oorzaak van de dood van Oezza. Daarom werd
de Ark, toen zij hem uit het huis van Oved-Edom haalden, op de
schouders van de Levieten gedragen, zoals er geschreven staat [in
Divrei Hajamiem I, 15:12]: „En hij zei tegen hen: ‘Jullie zijn de
hoofden van de vaders van de Levieten; heiligen jullie jezelf en je
broeders en voer de Ark op… want eerst hebben jullie het niet
gedragen en daarom had Hasjem een bres in ons geslagen, want
aanvankelijk dienden wij Hem niet op de juiste manier.” (Rasji)
4. Met de Ark van G-d – Dit vers is ingekort, en men moet het lezen als: „En zij kwamen met de
Ark van G-d” (Rasji).
5. Cipressenhout – Waarvan muziekinstrumenten worden gemaakt (Rasji).
Harpen, lieren, trommels, tamboerijnen en cimbalen – [Zie tekening.] Dit waren geen geschikte
muziekinstrumenten voor de begeleiding van de Ark. Bovendien mocht de Ark alleen gedragen
worden door Levieten en hier werd hij niet door Levieten gedragen en men gedroeg zich te frivool
(Malbiem).
6. De runderen deden hem wankelen – Want de runderen slingerden en daardoor wankelde de Ark
(Rasji op basis van Targoem Jonatan). Daardoor vreesde Oezza dat de Ark zou vallen (Abarbanel).
7. Wegens zijn vergissing – Wegens zijn fout, want hij had moeten concluderen: wanneer de Ark
zijn dragers over de Jordaan kon tillen, dan kan hij zeker zichzelf dragen [zie commentaar Rasji op
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8 David was geërgerd omdat Hasjem een bres had geslagen in Oezza en hij noemde
die plaats Pèrets-Oezza, tot op deze dag. 9 David was die dag bang voor Hasjem en
zei: „Hoe kan de Ark van Hasjem bij mij komen?” 10 David wilde de Ark van Hasjem
niet naar zich toe brengen, naar de stad van David, maar David bracht hem in het
huis van Oved-Edom de Gittiet. 11 De Ark bleef drie maanden in het huis van
Oved-Edom de Gittiet, en Hasjem zegende Oved-Edom en heel zijn huisgezin.
12 Toen aan Koning David verteld werd dat Hasjem het huis van Oved-Edom en al
zijn bezittingen gezegend had wegens de Ark van G-d, ging David de Ark van G-d
uit het huis van Oved-Edom halen en bracht hem feestelijk naar de Stad van David.
13 Iedere keer als de dragers van de Ark13 van G-d zes passen gelopen hadden,
offerde hij een os en een jong vetgemest dier. 14 David danste uit alle macht voor
Hasjem, en David was gekleed in een linnen efod. 15 David en heel het Huis Israël
brachten de Ark van Hasjem met veel lawaai en met het geschal van de sjofar.
16 Toen de Ark van Hasjem in de Stad van David aankwam, keek Michal, de
dochter van Sjaoel door het venster en daar zag ze Koning David huppelend en
rondspringend voor Hasjem, en ze verachtte hem inwendig. 17 Men bracht de Ark
van Hasjem en zette hem op zijn plaats, in de tent die David daarvoor had opgezet
en David bracht brand- en vredeoffers voor Hasjem.

Jehosjoea 4:11] (Rasji). De zware straf was het resultaat van de overtredingen die aan Oezza’s fout
vooraf gingen: a. Men had de Ark op de schouders moeten dragen en niet op een wagen moeten
zetten; b. De Ark mocht niet worden aangeraakt, maar moest met behulp van de draagbomen worden
gedragen; c. De Ark had door Levieten gedragen moeten worden en Oezza en Achio waren geen
Levieten; d. Oezza toonde een ernstig gebrek aan vertrouwen (Abarbanel).
8. David was geërgerd – Hij was kwaad op zichzelf, hij verweet zich fouten te hebben gemaakt
(Metsoedat David).
10. Oved-Edom – Hij was een Leviet (zoals er staat geschreven in Divrei Hajamiem I, 26:4): „één
van de poortbewakers.”
11. En Hasjem zegende… heel zijn huisgezin – Zij vrouw en zijn acht schoondochters baarden
zeslingen, zoals er geschreven staat (in Divrei Hajamiem I, 26:5): „en Peöeletai de achtste [zoon]. …
totaal tweeënzestig [zonen] voor Oved-Edom (Rasji). [En onze Geleerden zeggen in Traktaat
Berachot 63b/64a dat zowel de vrouw van Oved-Adom als zijn acht schoondochters zeslingen
kregen, dat maakt dus 9  6 = 54 kleinzonen, plus de 8 zonen = 62 nakomelingen.]
Deze zegen op het huis van Oved-Edom was er om te voorkomen dat men slechte gevoelens zou
krijgen over de Ark na de dood van Oezza (Abarbanel).
13. De dragers van de Ark – Nu waren dat Levieten, zoals er geschreven staat [Divrei Hajamiem I,
15:15]: „En de Levieten droegen de Ark van G-d met behulp van de draagbomen op hun schouders,
zoals Mosjé geboden had, overeenkomstig het woord van G-d (Radak).
14. Danste – Heb.: Mecharkeer. Rasji vertaalt dit met ‘dansen.’ Radak schrijft dat Jonatan het
vertaalt met ‘loven.’
Een linnen efod – Een linnen hemd, ‘pourceint’ in Oud-Frans. Jonatan vertaalt het in Sjmoeël II, 13:18
met een ‘fijn wollen tuniek.’ (Rasji).
Dit linnen priesterkleed (efod) was een kledingstuk dat gedragen werd door diegenen die G-d dienden,
niet alleen door de priesters, want ook de Profeet Sjmoeël was daarin gekleed toen hij nog een jongen
was [zie 2:18] (Radak) [Zie Rasji op Sjmoeël I, 22:18].
17. In de tent die David daarvoor had opgezet – Een tent en geen huis, zoals waar de Ark gestaan
had in het huis van Avinadav en van Oved-Edom, want dit was slechts een tijdelijke plaats voor de
Ark. En totdat David de exacte plaats voor het te bouwen Beit HaMikdasj zou weten, hetgeen hem
voor het eerst bekend werd toen een hemels vuur neerdaalde op het altaar dat hij gebouwd had op de
dorsvloer van Aravna de Jevoesiet [zie Sjmoeël II, 24:25], wilde David geen vaste woning voor de
Ark bouwen. Maar hij wist al dat Jeroesjalajiem de heilige stad zou zijn, waar de Tempel gebouwd
zou worden, en daarom had hij de Ark daar naar toe gebracht (Radak).
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18 Toen David klaar was met de brand- en de vredeoffers, zegende hij het volk in
naam van Hasjem van de Legioenen. 19 Vervolgens deelde hij aan heel het volk,
heel de menigte Israël, zowel aan mannen als vrouwen, aan iedereen, een brood uit
en een stuk vlees en een fles wijn. Daarna ging iedereen weg, naar huis.
20 David keerde terug om zijn huisgezin te zegenen, maar Michal, de dochter van
Sjaoel, kwam naar buiten, David tegemoet en zei: „Hoe waardig heeft de koning
van Israël zich vandaag gedragen, nu hij zich voor de ogen van de slavinnen van
zijn dienaren vertoond heeft, zoals een of andere dwaas zich zou gedragen.”
21 David antwoordde Michal: „Voor Hasjem, die Mij boven jouw vader heeft
uitgekozen en boven heel diens huis, om mij aan te stellen als vorst over heel het
volk van Hasjem, over Israël, [daarom] verblijdde ik mij voor Hasjem. 22 En ik zal
mij nog meer vernederen en ik zal gering zijn in mijn eigen ogen, en dan nog zal ik
door de slavinnen, waarover je gesproken hebt, geëerd worden.”
23 En Michal, de dochter van Sjaoel, zou [vanaf die dag] tot haar dood geen
kinderen meer krijgen.

19. Heel de menigte Israël – Niet alleen aan diegenen die hadden meegeholpen om de Ark te
verhuizen, maar aan iedereen die daarbij aanwezig was geweest (Malbiem).
Een stuk vlees – Een zesde stier (Rasji op basis van Pesachiem 36b).
Een fles wijn – Heb.: ‘Asjisja’. Een grote aardewerken kruik met bier (Rasji).
20. Om zijn huisgezin te zegenen – Om hen te begroeten (Radak).
Hoe waardig heeft de koning zich vandaag gedragen – In Midrasj Bemidbar Rabba 20 staat de
volgende dialoog tussen David en Michal beschreven: Michal zei: In het huis van mijn vader paste
iedereen wel op dat niemand ook maar een klein stukje van zijn arm of been in het openbaar zou
ontbloten. Men gedroeg zich daar veel waardiger dan u. Hierop antwoordde David: Hasjem heeft mij
verkozen boven je vader. In het huishouden van je vader zocht men slechts de eer voor zichzelf, maar
ik heb afgezien van mijn eigen eer, en zoek alleen maar de meerdere glorie van Hasjem (Radak).
Een of andere dwaas – [lett.:] Eén van de leeglopers (Rasji). De eerste de beste idioot (Radak).
22. En ik zal mij nog meer vernederen –Voor Hem [G-d] zal ik mij nog meer vernederen dan ik tot
nu toe gedaan heb (Rasji).
Rambam schrijft op basis hiervan (in Hilchot Loelav 8:15): „De vreugde waarmee iemand de mitswot,
die G-d geboden heeft hoort te vervullen en de liefde voor G-d, is een grote dienst. Ieder die zich
inhoudt van deze vreugde verdient straf, zoals er staat geschreven [in Devariem 28:47]: ‘Omdat je
Hasjem, je G-d, niet gediend hebt met vreugde en blijdschap in je hart.’ Ieder die trots is en zichzelf
eert en zich hooghartig gedraagt in een dergelijke situatie, is een zondaar en een dwaas. Betreffende
dit waarschuwt Sjlomo: ‘Zoek niet [je eigen] glorie voor de Koning’ [d.w.z., in aanwezigheid van de
Koning, bij de vervulling van Diens mitswot].”
Door hen zal ik geëerd worden – Zij schamen zich niet voor mij, in tegendeel, door hen wordt ik
hiervoor geacht (Rasji).
23. Zou tot haar dood geen kind meer krijgen – Vanaf die dag [Maar ze had wel een zoon voor die
tijd, zie Rasji op Sjmoeël II, 3:5]. Dit was als straf voor wat ze hier gezegd had tegen David (Radak).


