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1 Het was na deze gebeurtenis, dat David de Filisjtijnen versloeg en hen
onderwierp, en David nam Mèteg-haämma uit de handen van de Filisjtijnen.

Na deze gebeurtenis – Na de profetie van Natan (Malbiem)
Mèteg-haämma – In Divrei Hajamiem I, 18:1 staat geschreven: „En David nam Gat uit de
handen van de Filisjtijnen.” Gat wordt hier Mèteg-Haämat genoemd (lett.: een ossenprikkel)
omdat het de roe was waarmee over al de Filisjtijnen geregeerd werd. Het was een metropolis
van koningen; want we vinden nergens bij de vermelding van de Filisjtijnse vorsten van Gaza –
Asjdod, Ekron en Asjkelon – het woord ‘koninkrijk’ vermeld staan, alleen bij Gat, waar we zien
dat Agiesj de koning van Gat was (Rasji).
Volgens de Midrasj (Pirkei de Rabbi Eliëzer) is een mèteg-amma een stuk van het toom van een
paard of ezel, één amma [een el] lang. Dit zou het teken van het verbond zijn geweest tussen
Avimelech en Jitschak (Bereisjiet 26:28). David nam dit nu mee, nadat de Filisjtijnen dat
verbond vele malen verbroken hadden en David wilde voorkomen dat zij hem zouden verwijten
het verbond te hebben verbroken.
Mèteg – Aguillon (?) in het oud-Frans. (Bit ?) (Rasji).
Amma – Een houten ossenprikkel (Rasji).

2 Hij versloeg [ook] Moav en mat hen met een koord, terwijl hij hen op de grond
legde; hij mat hen met twee koorden om hen te doden en met een compleet koord
om te leven en de Moabieten werden onderdanen van David, die hem schatplichtig
waren.

Hij mat hen met twee koordlengten – Omdat zij zijn vader, moeder en broers vermoord hadden. Want er
staat geschreven (Sjmoeël I, 22:4): „Zo leidde hij hen tot voor de koning van Moav” en we vinden nergens
dat zij daarvandaan weer vertrokken zijn (Rasji). David liet de Moabieten op de grond liggen en mat de rij
Moabieten. Ze hadden een lengte van drie koorden. Hij mat twee koordlengten af en besloot die tweederde
van de moabieten te doden, en de rest in leven te laten (Abarbanel).
Schatplichtig – Volgens de vertaling van Malbiem.

3 David versloeg ook Hadad’ezer, de zoon van Rechov, koning van Zova, toen hij
op weg ging om zijn macht over de rivier de Eufraat te herstellen.

Toen hij op weg ging – Toen Hadad’ezer op weg ging (Rasji).
Om zijn macht te herstellen – Om zijn grenzen uit te breiden, want hij veroverde gebied
buiten de grenzen van zijn land en breidde zo zijn gebied uit (Rasji).
Tot de rivier de Eufraat – Daarbij trachtte hij zijn gebied uit te breiden ten koste van
Israëlitisch terrein (Radak).

4 En David veroverde op hem zeventienhonderd ruiters en twintigduizend man
voetvolk en David verlamde heel de ruiterij en liet er slechts honderd wagens van
over.

Veroverde – Er staat niet geschreven dat hij hen versloeg (doodde). Waarschijnlijk nam hij hen
alleen gevangen en vroeg hij voor hen losgeld, zoals ook Jonatan vertaalt (Radak).
Hij verlamde heel de ruiterij – Wegens het gebod: „Hij [de koning] zal zich niet veel paarden
aanschaffen” (Devariem 17:16) (Rasji). Om niet in strijd te komen met dit gebod, maakte David
de paarden ongeschikt voor de strijd (Radak).
En liet er slechts honderd wagens van over – Die hij nodig had voor zijn cavalerie. Een
strijdwagen heeft vier paarden, zoals er geshreven staat in Divrei Hajamiem II, 1:17: „Een
strijdwagen voor zeshonderd zilveren sjekels en een paard voor honderdvijftig.” Hieruit blijkt
dat een strijdwagen vier paarden heeft” (Rasji). Deze vierhonderd paarden had David nodig
voor zijn eigen strijdwagens en dat verbiedt Tora niet, want Tora verbiedt alleen de overbodige
paarden, opdat men niet zou terug gaan naar Egypte, waar de paarden vandaan kwamen (Radak).

5 Aram en Damascus kwamen Hadad’ezer, de koning van Zova, te hulp, maar
David versloeg Aram, tweeëntwintig duizend man. 6 David stelde gouverneurs aan
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over Aram en Damascus en ook de Arameeërs werden onderdanen van David, die
hem schatplichtig werden. Zo hielp Hasjem David waar hij ook ging.

Gouverneurs – Om belasting te innen en om over hen te regeren (Metsoedat David). Volgens
Jonatan waren het militaire gouverneurs om de Arameeërs in bedwang te houden.

7 En David nam de gouden pijlkokers van de dienaren van Hadad’ezer in beslag en
bracht ze naar Jeruzalem.

En David nam de gouden pijlkokers – De Hebreeuwse woorden ַהֵטְלִׁש בָהָּזי [sjiltei hazav]
hebben wij hier vertaald met ‘gouden pijlkokers’ volgens de verklaring van Rasji, die schrijft:
Dit zijn de gouden kokers waar de pijlen in gedaan worden, zoals er gezegd is (Jeremiahoe
51:1): „Selecteer de pijlen, vul de kokers.” Al deze hoofdstukken zijn verbonden met het vorige
hoofdstuk dat over het Beit HaMikdasj handelt, daar in al deze oorlogen David voorwerpen
verzamelde voor de Tempel. Tot zover Rasji, maar anderen, zoals Radak, Metsoedat Tsion
vertalen het met ‘gouden schilden.’

8 En van Bètach en van Berotai, steden van Hadad’ezer, nam Koning David heel erg
veel koper.

Bètach – In Divrei Hajamiem I, 18:8 wordt dit Tivtach genoemd. De plaats had twee
namen (Radak).

9 Toen Toï, koning van Chamat, hoorde dat David het hele leger van Hadad’ezer
verslagen had, 10 zond Toï zijn zoon Joram naar Koning David om hem te groeten
en om hem geluk te wensen dat hij Hadad’ezer verslagen had, want Hadad’ezer
was een oorlogsvijand van Toï en hij bracht zilveren, gouden en koperen
voorwerpen mee.

Toï, koning van Chamat – In Divrei Hajamiem I, 18:9 wordt hij Toöe genoemd.
Om hem geluk te wensen – [Lett.: „Om hem te zegenen ( כֹוֲרָבְלּו – oelevaracho).”] Dat
G-d hem bij zijn verdere oorlogen zou doen slagen. Een andere verklaring: om hem
geschenken te geven, want het vers vervolgt: „en hij bracht zilveren (…) voorwerpen
mee,” en ook in Bereisjiet 33:11: „Neem toch mijn geschenk ( יִתָכְרִּב – birchatie)” betekent
beracha ‘geschenk’.

11 Maar ook dit wijdde Koning David aan Hasjem, samen met het zilver en goud,
dat hij van al de volken die hij al veroverd had, al gewijd had,

Maar ook dit wijdde hij – Bestemde hij voor de bouw van het Beit HaMikdasj (Radak).
Ook dit – Evenals de buit die hij op de diverse volken veroverde, dat alles bestemde
hij voor de bouw van het Beit HaMikdasj, zoals verderop gezegd wordt (Metsoedat
David). En hiermee vermeed hij het verbod op het vergaren van een te grote rijkdom te
overtreden (Abarbanel).

12 van Aram en van Moav en van de Ammonieten en van de Filisjtijnen en van
Amalek en van de buit van Hada’ezer, de zoon van Rechov, koning van Zova.
13 David verwierf zich een naam toen hij terugkeerde van zijn overwinning op
Aram in de zoutvlakte, [waar hij] achttienduizend man [Moabieten versloeg].

David verwierf zich een naam – Want hij begroef de doden, die hij gedood had in Edom en
dat bezorgde hem een goede naam in Israël, dat hij zijn vijanden toestemming gaf hun doden te
begraven. En zo staat het ook geschreven over de oorlog van Gog en Magog (Jechezkel 39:13):
„En heel het volk van het land zal hen begraven, en dat zal hen een goede naam bezorgen.” En
hoe weten we dat David hen liet begraven? Omdat er geschreven staat (in Melachiem I, 11:15):
„En toen David in Edom was en Joav, de opperbevelhebber van het leger de doden ging
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begraven.” (Rasji). Hij verwierf zich een naam door zijn militaire prestaties (Abarbanel).
Aram, in de zoutvlakte, achttienduizend man – Maar de twee-entwintigduizend die in vers 5
hierboven genoemd worden, waren ergens anders, maar in Divrei Hajamiem I, 18:12 staat
geschreven: En Avisjai, de zoon van Tseroeja, versloeg de Edomieten op de zoutvlakte,
achttienduizend man. En in het boek Tehilliem (60:2) staat geschreven: „Toen hij oorlog voerde
tegen Aram Naharajiem en Aram Tsova, en Joav terugkeerde en Edom versloeg in de
zoutvlakte, twaalfduizend man.” Maar de Israëlieten voerden tegelijk strijd met Aram en met
Edom, zoals uit het aangehaalde vers uit Tehilliem blijkt. En met Aram wordt hier in ons vers
Edom bedoeld [want Aram ligt niet in de zoutvlakte, maar Edom ligt daar]. En de identiteit van
de legeraanvoerders is ook niet met elkaar in strijd. Hier wordt de overwinning aan David
toegeschreven, want hij was de opperbevelhebber over alle militaire expedities van zijn land.
Maar de generaals van zijn legers voerden de daadwerkelijke strijd. Avisjai begon de strijd en
doodde zesduizend man. Daarna loste Joav hem af en doodde nog eens twaalfduizend man.
Maar omdat Avisjai de oorlog begon, wordt in Divrei Hajamiem de hele overwining van
achttienduizend doden aan Avisjai toegewezen, terwijl in het boek Tehilliem de overwinning
volledig aan Joav wordt toegeschreven, omdat hij het grootste aandeel in de strijd had en
verantwoordelijk was voor twaalfduizend doden (Radak). En hier wordt Aram als de voor-
naamste opponent genoemd, terwijl in Divrei Hajamiem en in Tehilliem Edom als de
voornaamste vijand genoemd wordt, omdat zij het grootste aantal slachtoffers telden (Malbiem).
Midrasj Tanchoema Devariem 3 verklaart: Toen Joav ging oorlog voeren met Aram, kwamen
de mensen van Edom [het was niet zijn bedoeling om met Edom oorlog te voeren, maar ze
wilden hem niet door hun land laten gaan en daarom moest hij ook met hen oorlog voeren (Eetz
Joseef)] en zeiden tegen hem: „Heeft Hasjem niet tegen u gezegd [in de tijd van Mosjé]: ‘Voer
geen strijd met hen, want Ik geef je geen voetstap in hun land.’ Joav antwoordde: „Heeft Hij
niet tegen ons gezegd: ‘Je passeert door het gebied van je broeder, de afstammelingen van
Esav’? Laat ons door uw land passeren!” Maar Joav zei: „Wanneer ik Edom nu vernietig, dan
heb ik, als ik terug kom [van de oorlog met Aram] niets te eten en te drinken. Dus ik kan hen
beter nu alleen laten totdat ik Aram verslagen heb en naar hen terug keer.” Daarom staat er
geschreven: „Joav keerde terug en versloeg Edom in de zoutvlakte.” [Dus er waren twee
veldslagen tegen Edom, de één die hier genoemd wordt en in Divrei Hajamiem, op de heenweg
naar Aram, die geleid werd door Avisjai en waarbij van de vijand achttienduizend doden vielen,
en één op de terugweg van de oorlog met Aram, die genoemd wordt in Tehilliem, en die geleid
werd door Joav, en waarbij twaalfduizend doden vielen. En David maakte zich een naam toen
hij terugkeerde van de oolog tegen Aram, door achttienduizend Edomieten te doden.
Achttienduizend – En in het boek Tehilliem (60:2) staat: „Twaalfduizend.” Kennelijk waren er
twee veldslagen (Rasji). [Dus Rasji volgt de verklaring van Midrasj Tanchoema.]

14 Hij stelde gouverneurs aan over Edom; in heel Edom stelde hij gouverneurs aan
en al de Edomieten werden Davids onderdanen. Hasjem hielp David overal waar
hij ging.

Gouverneurs – Belastinginners (Rasji).
Gouverneurs – Dit wordt hier herhaald om ons te vertellen dat David hen in iedere
stad aanstelde. Zij regeerden daar in naam van David en inden er belasting. En een
andere verklaring: hij stelde ieder jaar opnieuw gouverneurs aan, totdat alle Edomieten
slaven waren geworden van David (Abarbanel).

15 David regeerde over heel Israël en David voerde een rechtvaardig en liefdadig
bewind over heel zijn volk. 16 En Joav, de zoon van Tseroeja, was zijn legeraan-
voerder en Jehosjafat, de zoon van Achiloed was zijn griffier.

En David voerde een rechtvaardig bewind… en Joav was zijn legeraanvoerder –
David was er de oorzaak van dat Joav succes had met zijn leger, omdat hij een
rechtvaardig en liefdadig bewind voerde, en Joav was er de oorzaak van dat David een
rechtvaardig en liefdadig bewind kon voeren, omdat hij recht sprak en Joav het recht
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handhaafde voor hem. En ook, daar Joav zich bezig hield met de strijd, was David
daarvan bevrijd en was hij vrij om rechtvaardig recht te spreken (Rasji).
Griffier – Hij schreef op wie het eerst voor kwam [voor een rechtsuitspraak van
David], zodat diens zaak ook het eerst behandeld werd (Rasji). [Onze vertaling volgt
Rasji.] Radak zegt dat hij belast was met het bijhouden van de kronieken, dus hij ver-
taalt het met ‘kroniekschrijver.’ Mahari Kara meent dat hij belast was met volkstellin-
gen, om te weten hoeveel mannen geschikt waren voor het leger.
Jehosjafat … was zijn kroniekschrijver – Dit komt ons vertellen dat David ervoor
gezorgd had dat hij voor alles speciale mensen had aangesteld: Joav over het
leger, Jehosjafat als zijn kroniekschrijver, enz, zodat hijzelf zich ongestoord met
rechtspreken kon bezighouden (Abarbanel).

17 Tsadok, de zoon van Achitoev, en Achimelech, de zoon van Eviatar waren de
priesters en Seraja was zijn schrijver.

Priesters – Zij waren de hoofden van de priesters. Tsadok, een nakomeling van Elazar,
de zoon van Aharon, stelde hij aan als Hogepriester en Achimelech, de zoon van
Aviatar, een nakomeling van Itamar, de tweede zoon van Aharon, was zijn plaats-
vervanger, ondanks dat Aviatar nog leefde [zie Sjmoeël I, 22:20] en als Hogepriester
gefunctioneerd had, maar hij werd later door Sjlomo van zijn functie ontheven
(Radak).

18 En Benajahoe, de zoon van Jehojada was [aangesteld] over de boogschutteres en
slingeraars en de zonen van David waren de hoofdofficieren.

En Benajahoe was aangesteld over de boogschutters en de slingeraars – [Hebr.:
„over de kretie en de pletie.] Targoem Jonatan vertaalt dit met ‘boogschutters en
slingeraars,’ maar onze Geleerden hebben gezegd [Berachot 4a]: „Kretie en Pletie dat zijn
de Oeriem weToemiem (Rasji). [Daar in Berachot wordt verklaard dat de Oeriem
weToemiem zo genoemd werden: kretiem omdat hun uitspraken altijd precies – kortiem,
lett.: afgesneden – waren, en pletiem omdat hun uitspraken wonderlijk – pele – waren.
En Davids zonen waren de hoofdofficieren – Het was een fout van David om zijn
zonen daartoe aan te stellen, want daardoor waren ze in staat om later tegen hem in
opstand te komen (Ralbag).
Hoofdofficieren – [Hebr.: Kohaniem.] Onze vertaling volgt die van Radak, die zich
baseert op de Targoem Jonatan. D.w.z., zij waren de rechterhand van de koning (Radak).
Zij waren ministers, dat wil zeggen, ze waren met van alles belast en daar het hoofd
van (Metsoedat David) ] .Het woordכהן – KaHaN, waar het woord kohen van is afgeleid,
betekent in feite: ‘dienen’.]


