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DAVID WIL EEN HUIS VOOR HASJEM BOUWEN
1Toen nu de koning zich in zijn huis gevestigd had en Hasjem hem van al zijn
vijanden rondom rust gegeven had,
Hem rust gegeven had – Hij zei: Het is gebeurd [wat er in Devariem 12:10 voorspeld is): „En als
hij jullie rust geschonken zal hebben van al jullie vijanden, enz.” Wat staat er daarna
geschreven? „Dan zal er een plaats zijn die Hasjem, je G-d, zal kiezen, enz.” Wel nu, dan is het
aan ons om de Tempel te bouwen (Rasji).
Nu David de Filisjtijnen onderdrukt had, dacht hij ten onrechte dat alle oorlogen voorbij waren.
Hij had niet verwacht nog meer oorlog te moeten voeren tegen de omringende volken (Malbiem).

2 zei de koning tegen de Profeet Natan: „Kijk toch eens, ik woon in een huis van
cederhout, terwijl de Ark van G-d tussen de gordijnen staat.”

Tussen de gordijnen – In de tent die voor Hem was opgezet, en dat is toch niet passend voor
de Ark van G-d (Metsoedat David).

3 Natan antwoordde de koning: „Al wat u op uw hart heeft, ga dat doen, want
Hasjem is met u.”

Want Hasjem is met U – Ook een profeet kan zich vergissen, wanneer hij niet spreekt onder
invloed van de roach Hakodesj, zoals ook Sjmoeël niet wist welke van de zonen van Jisjai
koning zou worden, totdat Hasjem hem dat vertelde (Metsoedat David).

HASJEMS ANTWOORD AAN DE PROFEET NATAN
4 Maar het gebeurde nog diezelfde nacht, dat Hasjem zich als volgt tot Natan
richtte:

Maar het gebeurde nog diezelfde nacht – Rabbi Chanina bar Pappa heeft gezegd: „De
Heilige, gezegend is Hij, heeft tegen Natan gezegd: die man die ik jou gestuurd heb, is erg
haastig. Misschien huurt hij arbeiders en dan zou kunnen blijken dat Ik hem een verlies heb
bezorgd. Vertel hem snel: „Niet u zult het huis bouwen.” Rabbi Sjimon zei: Deze man, die ik
jou stuur, doet beloften, zoals er staat geschreven (Tehilliem 132:2-3): „Hoe heeft hij gezworen
tot Hasjem en zwoor tot de Sterke van Ja’akov: Ik zal de tent van mijn huis niet binnengaan…’”
Misschien zegt hij: „Ik zal niet eten of drinken voordat ik de Tempel gebouwd heb”, en dan heb
Ik hem schade bezorgd (Rasji).
Diezelfde nacht – Mogelijk kreeg hij deze profetie in een droom (Radak).

5 „Ga tegen Mijn dienaar David zeggen: Dit heeft Hasjem gezegd: ‘Ga jij een huis
voor Mij bouwen om in te wonen?

Ga jij een huis voor Mij bouwen – Echter, je zoon Sjlomo zal dat doen, maar het zal op jouw
naam staan (Abarbanel).

6 Maar Ik heb niet in een huis gewoond vanaf de dag dat Ik de Israëlieten uit
Egypte heb gevoerd tot op deze dag, maar Ik heb steeds rond gewandeld in een
tent en in een tabernakel.

In een tent – Het Tabernakel in Sjilo had geen plafond, maar het bestond uit een stenen optrek,
waar overheen gordijnen hingen (Rasji).
Maar Ik heb steeds rond gewandeld in een tent – En de tijden zijn niet essentiëel veranderd
sinds de Uittocht uit Egypte (Abarbanel). G-d verhinderde dat David de Tempel zou bouwen
want hij zei (Divrei Hajamiem 22:8): „Je hebt te veel bloed vergoten op aarde.” Daarom werd
de bouw ervan uitgesteld tot Sjlomo. Maar als Israël het werkelijk gewild had, dan hadden zij
van begin af aan zich daarvoor ingespannen en dan was de Tempel al in de dagen van de
Rechters, of van Sjaoel of van David gebouwd. Want dan was niet David zelf maar heel Israël
beschouwd als de bouwer. Maar omdat het volk zich er niet om bekommerde en alleen David
hiertoe opriep, en hij alle voorbereidingen voor de bouw trof, wordt hij de bouwer genoemd.
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Maar omdat hij geleid werd door de eigenschap van de strenge rechtspraak, was hij niet
geschikt om het Huis van de Genade te bouwen (Ramban).
In de Misdrasj Pesikta Rabbati staat een totaal andere verklaring waarom David de Temnpel
niet mocht bouwen. Niet omdat hij te veel bloed vergoten had, want dat vergelijkt Hasjem met
het bloed van de offerdieren. Maar als David de Tempel gebouwd had, zou Hasjem hem nooit
hebben kunnen vernietigen en Hasjem voorzag dat het Volk zo erg zou zondigen, dat hij zou
moeten kiezen tussen het volk te vernietigen of de Tempel te vernietigen. En als David de
Tempel zou hebben gebouwd, zou Hij Israël hebben moeten vernietigen.

7 Overal waar ik ging met de Israëlieten, sprak Ik met één van de leiders van Israël,
die Ik had aangewezen om Mijn volk Israël te hoeden, en zei Ik [ooit]: Waarom
hebben jullie niet voor Mij een huis van cederhout gebouwd?’

Met één van de leiders – Hoewel met de woorden sjivtei Jisraël doorgaans de stammen van
Israël bedoeld worden, betekent het hier de ‘leiders’, zoals in Bereisjiet (49:10): „De scepter
(sjevet) zal niet wijken van Jehoeda (Radak).
En zei Ik – Het staat in de vragende vorm (Rasji).

 HASJEM BELOOFT DAVIDS DYSNASTIE TE VESTIGEN
8 En je zult dan zeggen tegen Mijn dienaar, tegen David: ‘Dit heeft Hasjem van de
Legioenen gezegd: Ik heb je uit de schaapskooi gehaald om Mijn volk Israël te
leiden.

Uit de schaapskooi – Een herdershut, zoals in Tsefanja (2:6) (Rasji).

9 En Ik heb je ter zijde gestaan, overal waar je ging, en Ik heb al je vijanden voor jou
uit vernietigd en Ik heb je een grote naam bezorgd zoals de namen van de groten,
die op de aarde zijn.

Zoals de namen van de groten – Dit is wat men zegt: het schild van David (Rasji). [Daarmee
wordt één van de berachot afgesloten, die gezegd worden na het lezen van de Haftara. Hiermee
wordt David gelijk gesteld met de grote voorvaderen, zoals de eerste beracha van de Sjemonee
Esree afsluit met „Mageen Avraham – het schild van Avraham.”]
En ik heb al je vijanden vernietigd – En daarom kwam het bij je op om het huis te bouwen,
zoals er geschreven staat in Tora.

10 En Ik zal een plaats aanwijzen voor Mijn volk, voor Israël; daar zal ik het planten
en het zal daar wonen en niet meer verstoord worden en onrechtvaardige
[mensen/volken] zullen hen niet langer onderdrukken, zoals weleer,

En ik zal een plaats aanwijzen – Eerst wil Ik kalmte brengen zodat er rust en veiligheid heerst
onder Mijn volk in de dagen van je zoon (Rasji). Hoewel de tijd voor de bouw van een Tempel
nu nog niet is gekomen, zal die spoedig aanbreken tijdens de regering van je zoon Sjlomo
(Malbiem).

11 ook vanaf de tijd dat Ik rechters aanstelde over Mijn volk Israël; en Ik zal je rust
geven van al je vijanden. En Hasjem heeft je verteld dat Hasjem voor jou een huis
zal maken.

Ook vanaf de tijd dat Ik rechters aanstelde – Dit is verbonden met het voorafgaande: „En zij
zullen niet meer verstoord worden… zoals weleer,” vóór de tijd van de Sjoftiem [Rechters],
zoals gebeurde vanaf de tijd van de Sjoftiem tot vandaag (Rasji).
Ik zal je rust geven – Steeds meer, totdat je van al je vijanden verlost bent (Rasji).
En Hasjem heeft je verteld – Vandaag, via mij, dat er een huis voor jou gebouwd zal worden
als je je zoon op de troon zet, en op die manier zal een dynastie voor je gevestigd worden en hij
zal het huis bouwen (Rasji).
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12 Wanneer je dagen vol zullen zijn en je bij je vaderen zult liggen, dan zal Ik je
zoon, die uit jou zal voortkomen, doen opstaan en zijn koninkrijk vestigen.

Die uit jou zal voortkomen – Noch Avsjalom, noch Adoniahoe, maar een zoon die nu nog niet
geboren is (Radak).

HASJEM BELOOFT DAT DAVIDS ZOON DE TEMPEL ZAL BOUWEN
13 Hij zal een huis op Mijn naam bouwen en Ik zal de troon van zijn koningschap
voor eeuwig vestigen. 14 Ik zal voor hem als een vader zijn en hij zal voor Mij als
een zoon zijn, zodat als hij verkeerd gaat, Ik hem zal kastijden met de roe van de
mensen en met menselijke aandoeningen.

Ik zal voor hem als een vader zijn – Ik zal Sjlomo straffen zoals een vader zijn zoon straft,
maar niet al te streng. Mijn liefde voor hem zal nimmer verminderen en Ik zal mijn belofte aan
jou, om je dynastie te doen blijven bestaan, niet vergeten (Radak).
Met de roe van de mensen – Dit is Hadad en Rezon, de zoon van Eljada (Rasji). [Dit waren de
twee adviseurs van Sjlomo (zie Melachiem I, 11).
En met menselijke aandoeningen – [Lett.: met plagen van de zonen van Adam.] Dit is de
demoon Asjmadai, die hem van zijn troon verjaagd heeft. De demonen zijn de kinderen van
Adam want gedurende de honderddertig jaar dat Adam vervreemd was van zijn vrouw na de
dood van Hèvel, werden de geesten verhit en baarden hem (Rasji). [In de Babylonische
Talmoed Traktaat Gittin 68 wordt uitgebreid verhaald hoe Sjlomo geplaagd werd door de
demon Asjmadai.]

15 Maar Mijn welwillendheid zal niet van hem wijken, zoals Ik die afnam van
Sjaoel, die Ik voor jou verwijderd heb. 16 En je huis en je koningschap zal altijd voor
jou blijven bestaan, je troon zal voor eeuwig gevestigd zijn.’”

Voor eeuwig – Hoewel het koningschap slechts voortduurde tot de verwoesting van de Eerste
Tempel, waren Davids nakomelingen de presidenten van het Sanhedrin en zo de leiders van het
land. En met de komst van de masjiach zal het koningschap van David weer hersteld worden.

17 En Natan sprak overeenkomstig al deze woorden en heel dit visioen tegen
David.

DAVIDS DANK EN ZIJN GEBED
18 Daarop kwam Koning David en ging voor Hasjem zitten en zei: „Wie ben ik,
Hasjem, en wat is mijn huis, dat U mij tot hiertoe heeft gebracht?

En ging voor Hasjem zitten – Voor de Ark (Rasji). Hij zat in gebed (Radak).
Tot hiertoe – Dat U mij koning heeft gemaakt (Rasji). Het was al genoeg geweest als U mij tot
het Joodse volk had toegelaten, gezien mijn afstamming van Moav (als nakomeling van Ruth,
de Moabitische), maar nu heeft u mij ook nog tot koning benoemd (Radak).

19 Is dit nog te gering in Uw ogen, Heer G-d, dat U ook nog tot het huis van Uw
dienaar sprak over de verte? Is dit de manier van mensen, Heer G-d?

Ook nog tot het huis van Uw dienaar – door mijn zoon na mij te laten regeren (Rasji).
Over de verte – Over de geslachten in de verre toekomst (Metsoedat David).
Is dit de manier van mensen – In vragende vorm. Past het om zoiets aan te bieden aan een
wezen van vlees en bloed? Een andere verklaring: U heeft met mij gedaan zoals u met Adam
gehandeld heeft, aan wie U de geslachten getoond heeft, die bestemd waren om uit hem voort te
komen (Rasji).

20 Wat kan David nog meer tegen U zeggen? U kent Uw dienaar, Heer G-d.
Wat kan David nog meer zeggen – Wat kan ik nog meer vragen (Rasji).
U kent Uw dienaar – U heeft mij van al mijn noden voorzien. Zoals (in Misjlei 12:10): „De
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rechtvaardige zorgt voor de behoeften van zijn dieren.” (Rasji)
U weet wat ik op mijn hart heb, maar ik kan het niet zeggen (Radak). Ik heb geen woorden
genoeg om U te danken, maar in mijn hart heb ik wel lofuitingen voor U (Mahari Kara).

21 Wegens Uw woord en naar Uw hart heeft U [mij] al deze grootheid bewezen, en
heeft U Uw dienaar hierover geïnformeerd.

Wegens Uw woorden – Om gestand te doen wat U tegen Sjmoeël gezegd heeft: dat U mij
koning zou maken (Rasji).
En naar Uw hart – Alleen omdat U het wil en niet omdat ik het verdien (Rasji).
Heeft U Uw dienaar hierover geïnformeerd – De blijde berichten die U mij gebracht heeft
(Rasji). Wanneer Hasjem een profeet stuurt om het volk te informeren, dan is dat altijd om een
slechte tijding te brengen of een belangrijke boodschap over te brengen, maar niet om iets te
vertellen over iemands persoonlijk toekomst. Dit was wel heel bijzonder. Hieruit begreep David
dat deze profetie niet alleen hem gold, maar van toepassing was op alle toekomstige generaties
tot aan de tijd van de komst van de masjiach (Malbiem).

22 Want U bent groot, Hasjem, G-d, want er is er geen als U en behalve U is er geen
god, overeenkomstig alles wat wij met onze oren gehoord hebben.

Want U bent groot – Want U alleen kan de toekomst weten (Ralbag). En geen mens kan Uw
gedachten bevatten (Metsoedat David).
Overeenkomstig alles wat wij gehoord hebben – Na alle wonderen die wij van onze
voorouders over U gehoord hebben, is het duidelijk hoe groot U bent (Radak).

23 En wie is als Uw volk, als Israël, een uniek volk op aarde, dat G-d zelf voor Zich
ging verlossen als een volk en om voor Hem een naam te vestigen, en om voor
jullie [Israël] grote en ontzagwekkende daden te verrichten en voor jullie land, toen
U volken en hun afgoden verdreef voor Uw volk, dat U voor U zelf uit Egypte
voerde?

En wie is als Uw volk – Zoals er onder de goden geen is als U, zoals is er onder de volken geen
zoals het volk Israël (Radak). Speciaal met betrekking tot de dienst voor Hasjem (Ralbag).
Heeft ooit de god van een ander volk dat volk uit een ander land, waar zij slaven waren, verlost,
en die voor hen zulke wonderen heeft gedaan? (Mahari Kara).
Dat G-d zelf ging verlossen – Mosjé en Aharon, zoals er geschreven staat (Sjemot 7:1): „Ik
heb je als een heerser over Par’o aangesteld.” Dit is ook de interpretatie van Jonatan (Rasji).
Om voor Hem een naam te vestigen – Om Zijn naam bekend te maken onder de andere
volken (Metsoedat David). In Egypte werd G-ds naam verheerlijkt in de ogen van hen die Zijn
bestaan voorheen ontkende, zoals blijkt uit de woorden van Par’o (in Sjemot 5:2): „Wie is
Hasjem, dat Ik naar Zijn stem moet luisteren” (Radak).
Om voor Zichzelf een volk te verlossen – Dit zeiden de boodschappers tegen Israël: „De
Heilige, gezegend is Hij, heeft ons gezonden om voor Hem een volk te verlossen en om voor
Hem een naam te vestigen, en om voor jullie grote dingen te verrichten (Rasji).
En ontzagwekkende daden – Die U deed voor Uw land nadat zij uit Egypte kwamen. En wat
waren die ontzagwekkende daden die U voor Uw volk deed? U verdreef hele volken en hun
afgoden. Dit vers mist het woord „uitdrijven,” want in Divrei Hajamiem I, 17:21 staat
geschreven: „Om voor Uw volk volken en goden te verdrijven.” Maar het ontbreekt niet
werkelijk, want we kunnen het uit het zinsverband afleiden (Rasji).

24 En U bestemde Uw volk Israël voor eeuwig tot een volk voor U zelf, en U,
Hasjem, werd voor hen een G-d. 25 En nu, Hasjem, G-d, datgene wat U gezegd
heeft over Uw dienaar en over zijn huis, houd U daar aan voor altijd, doe zoals U
gezegd heeft.

Doe zoals U gezegd heeft – David twijfelde niet aan de woorden van Natan, en zeker
niet aan de belofte van Hasjem, maar David vroeg dat Hasjem zou helpen dat ook zijn
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nakomelingen het zouden verdienen dat Hasjem Zijn belofte zou nakomen (Abarbanel).

26 Moge Uw naam voor altijd vergroot worden, opdat er gezegd zal worden:
‘Hasjem van de Legioenen is de G-d van Israël,’ en moge het huis van Uw dienaar
David voor U standhouden.
Opdat er gezegd wordt: Hasjem is de G-d van Israël – Wanneer Israël zich zodanig
gedraagt dat de volken van de wereld zullen zeggen: „Hasjem, de G-d van Israël is groot!”

27 Want U, Hasjem van de Legioenen, G-d van Israël, U heeft aan het oor van Uw
dienaar onthuld en gezegd: ‘Ik zal een huis voor jou bouwen;’ daarom voelde Uw
dienaar in zijn hart dat hij tot U dit gebed moest bidden.

Want U… heeft mij onthuld – Doordat U mij vertelde over mijn toekomst, durfde ik U dit te
vragen, want als U mij dit alles niet verteld had, had ik deze grote dingen nooit van U durven
vragen (Metsoedat David).

28 En nu, Heer G-d, U [alleen] bent de G-d en Uw woorden zijn waarheid en U
heeft tegen Uw dienaar deze goede dingen gezegd.

U [alleen] bent G-d – een heerser en U heeft de macht om [uw woorden (Metsoedat David)] uit
te voeren (Rasji).

29 En nu, moge het Uw wil zijn om het huis van Uw dienaar te zegenen, opdat het
voor altijd voor U zal blijven bestaan; want U, Heer G-d, heeft gesproken en laat
door Uw zegen het huis van Uw dienaar voor altijd gezegend zijn.”

Moge het Uw wil zijn –Een wens (Rasji).


