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1 David informeerde: „Is er nog iemand overgebleven van het huis van Sjaoel,
die ik nog een gunst kan bewijzen omwille van Jehonatan?”

Is er nog iemand – Nu de oorlogen voorbij waren en David rust vond, herinnerde hij
zich de eed, die hij Jehonatan gezworen had [zie Sjmoeël I, 20:15-16], om goed te zijn
voor zijn familie (Radak). David had in zijn hele koninkrijk functionarissen aangesteld
en hij wilde weten of er van de nakomelingen van Jehonatan nog iemand was overge-
bleven die hij in een vooraanstaande positie kon aanstellen (Abarbanel).
Het lijkt onwaarshijnlijk dat David niets wist van de familie van Sjaoel. Ten slotte was
hij de schoonzoon van Sjaoel en de zwager van Jehonatan, dus hij kende de hele
familie en wist dat Jehonatan nog een zoon had, en dat de drie zonen van Sjaoel in de
strijd waren omgekomen. Echter, hij veronderstelde dat de overgebleven familie van
Sjaoel gevlucht was, in de veronderstelling dat de nieuwe koning een poging zou doen
hen allemaal te vermoorden, zoals bij andere koningen de gewoonte was, om een
opstand tegen het nieuwe bewind te verhinderen. David wilde nu weten of er nog
iemand van de familie van Sjaoel over was, die geschikt was voor een hoge functie in
zijn koninkrijk (Malbiem).

2 Nu was er in het huis van Sjaoel een bediende, die Tsiva heette en die werd bij
David geroepen en de koning vroeg hem: „Ben jij Tsiva?” En hij antwoordde: „[Ik
ben] uw dienaar.”

Een bediende – Dit was een Kenaänitische slaaf (Radak).
Ben jij Tsiva – Kennelijk herinnerde David zich hem niet uit de tijd dat hij nog in het
huis van Sjaoel woonde en wilde hij nu zeker zijn dat dit een betrouwbare bediende
was (Da’at Sofriem). Het is ook mogelijk dat David hem niet meer herkende, omdat
Tsiva ouder was geworden, en dat hij daarom verbaasd vroeg: „Ben jij Tsiva?” (Me’am
Lo’eez).
Ik ben uw dienaar – D.w.z., ik ben uw dienaar Tsiva (Metsoedat David).

3 Nu vroeg de koning: „Is er dan niemand meer over van het huis van Sjaoel, aan
wie ik de gunst van G-d kan bewijzen?” En Tsiva antwoordde de koning: „Er is nog
een zoon van Jehonatan, die kreupel is.”

Is er dan niemand meer over – David was verbaasd dat zich alleen maar een
Kenaänitische slaaf uit het huis van Sjaoel bij hem aanmeldde (Me’am Lo’eez).
Aan wie ik de gunst van G-d kan bewijzen – Zodat ik mijn eed aan Jehonatan
gestand kan doen (Radak).
Er is nog een zoon van Jehonatan, die kreupel is – En dat is de reden dat hij niet naar
u is toegekomen. Dat is de verklaring van de vermelding hier van de invaliditeit van
de zoon van Jehonatan (Me’am Lo’eez).

4 „Waar is hij?” vroeg de koning. En Tsiva antwoordde de koning: „Hij is in het
huis van Machier, de zoon van Ammiël in Lo-Devar.”

Lo-Davar – De naam van een plaats (Radak). Een andere verklaring: hij leeft daar in
armoede en heeft niets [lo davar – geen ding, niets] (Abarbanel). Een andere verklaring:
Lo-Davar = Devier, genoemd in Jehosjoea 13:26.

5 Nu liet Koning David hem halen uit het huis van Machier, de zoon van Ammiël,
uit Lo-Devar. 6 Mefibosjet, de zoon van Jehonatan, de zoon van Sjaoel, kwam naar
David. Hij viel op zijn gezicht en wierp zich languit [voor hem] neer. En David zei:
„Mefibosjet!” en hij antwoordde: „Hier is uw dienaar.”
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Mefibosjet, de zoon van Jehonatan, de zoon van Sjaoel – Hier wordt zijn afstamming
genoemd tot zijn eer, want hij was een geleerde en een rechtvaardig mens (Da’at
Sofriem).
Mefibosjet – In Divrei Hajamiem I (8:34) wordt hij Meriv Baäl genoemd. Mogelijk
veranderde hij zijn naam van Mefibosjet in Meriv Baäl, toen hij ging onderduiken voor
David, uit vrees dat die hem zou willen vermoorden, en pas nu, dat hij niet bang meer
hoefde te zijn, onthulde hij zijn ware naam (Malbiem). Maar in de Talmoed (Berachot
4b) staat dat zijn ware naam Meriv Baäl was, en dat hij Mefibosjet genoemd werd om
dat mipie – uit zijn mond – bosjet – schaamte – kwam, doordat hij met zijn Tora-
geleerdheid, David beschaamd kon zetten.
David – Hier wordt David zonder zijn titel van koning genoemd, omdat hij Mefibosjet
ontving als een verloren familielid (Da’at Sofriem).

7 En David zei tegen hem: „Vrees niet, want ik zal u zeker goed behandelen
omwille van uw vader Jehonatan, en ik zal u al de bezittingen van Sjaoel, uw vader,
teruggeven, en u zult voortaan aan mijn tafel uw brood eten.

Al de bezittingen – [Lett.: Heel het veld.] Dit zijn de bezittingen. Maar waaruit
bestond de goedheid van David als hij aan Mefibosjet, de enige overgebleven erfge-
naam van Sjaoel, diens rechtmatige erfenis gaf? En wanneer er wel nog andere
erfgenamen waren en hij gaf hun aandeel in de nalatenschap van Sjaoel ook aan
Mefibosjet, wat is daar dan rechtvaardig aan, als David de erfenis van die anderen
afnam? En bovendien staat er geschreven dat David de bezittingen aan Mefibosjet
wilde teruggeven, met ander woorden, hij had ze dus al eerder van hem afgenomen.
Met welk recht? Het is niet het prerogatief van de koning om de velden en landerijen
van iemand af te nemen en te geven aan wie hij wil, zoals o.a. blijkt uit de gebeurtenis
met Naval [zie Sjmoeël I, hoofdstuk 25], die weigerde aan David zijn bezittingen af te
staan. Wanneer het Davids recht was, om die bezittingen te nemen (hij was toen al
door Sjmoeël tot koning gezalfd), waarom deed hij dat dan niet? Het is alleen het recht
van de koning om voedsel voor zijn leger te eisen, maar meer niet. Echter, Iesj Bosjet,
de vierde zoon van Sjaoel, was de eerste erfgenaam van de bezittingen van Sjaoel, en
daar die tegen David in opstand was gekomen, had David het recht om diens erfgoed
in beslag te nemen [overeenkomstig Rambam, Hilchot Melachiem 4:9], en dat gaf hij nu
terug aan Mefibosjet. En dat was de goedheid van David, dat hij die bezittingen aan
Mefibosjet gaf (Radak). [Uit het commentaar van Rasji op vers 9 blijkt dat die er anders
over denkt, en meent dat de koning wel het recht heeft om de bezittingen van iemand
af te nemen en aan anderen te geven.]
Metsoedat David heeft nog een andere verklaring: Mogelijk had David gemeend recht te
hebben op de nalatenschap van Sjaoel, na de dood van Iesj Bosjet, daar hij met Michal,
de dochter van Sjaoel, getrouwd was, en in afwezigheid van bekende mannelijke
erfgenamen, valt de erfenis toe aan de dochter(s). Echter, in dat geval gaf David aan
Mefibosjet terug waar hij recht op had, nu bleek dat hij de enige mannelijke in leven
zijnde erfgenaam was. Wat was dan Davids goedheid?
Da’at Sofriem suggereert dat de velden die David Mefibosjet beloofde, niet alleen de
bezittingen van Sjaoel waren, maar dat hij hem ook andere, niet door particulieren
bewerkte grond beloofde, en die dus het eigendom waren van Koning David en dat dit
de goedheid van David was.

8 [Mefibosjet] boog en zei: „Wat is uw dienaar, dat u zich wendt tot een dode hond
zoals ik?”
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Een dode hond – David sprak op dezelfde manier over zichzelf tegen Sjaoel [Sjmoeël I,
24:15]. Misschien was dit de gebruikelijk uitdrukking van onderworpenheid, en
misschien gebruikte Mefibosjet deze woorden met opzet, omdat David zo tegen Sjaoel
gesproken had (Da’at Sofriem).

9 Nu riep de koning Tsiva, de bediende van Sjaoel en zei tegen hem: „Alles wat
Sjaoel en zijn huishouding toebehoorde, heb ik aan de zoon van je heer gegeven.

Toen riep de koning – Na tegen Mefibosjet als ‘David’ gesproken te hebben, op
familiaire toon, spreekt hij nu tegen de bediende Tsiva weer in zijn autoriteit van
koning (Da’at Sofriem).
Heb ik aan de zoon van je heer gegeven – De koning had het recht erfgoederen over
te dragen aan anderen, zoals er staat geschreven in Sjmoeël I, 8:14 betreffende de
monarchie: „Jullie velden en jullie wijngaarden zal hij aan zijn dienaren geven” (Rasji).

10 Jij zult voor hem de grond bewerken, jij en je zonen en je bedienden, en je zult [de
opbrengst] brengen, zodat er brood zal zijn voor de zoon van je heer om te eten,
maar Mefibosjet, de zoon van je heer zal altijd zijn brood aan mijn tafel eten.” (Tsiva
nu had vijftien zonen en twintig bedienden.)

En je zult brengen – Je zult de opbrengst van het veld naar het huis van Mefibosjet
brengen (Radak).
Zodat er brood zal zijn voor de zoon van je heer – De zoon van je heer is Micha, de
zoon van Mefibosjet [zie vers 12], dus het product van de arbeid van Tsiva zal het
brood zijn, dat Micha zal eten (Radak).
Maar Mefibosjet, de zoon van je heer – De zoon van Jehonatan (Metsoedat David).
Zodat er brood zal zijn om te eten – Hoewel Mefibosjet zou eten aan Davids tafel,
zorgde David ervoor dat Mefibosjet zijn eigen inkomen had, zodat hij geen ‘armen-
brood’ hoefde te eten. En een andere verklaring is, dat alleen Mefibosjet was
uitgenodigd te eten aan de tafel van Koning David, maar diens zoon Micha niet (Da’at
Sofriem).

11 Tsiva antwoordde de koning: „Alles wat mijn heer de koning zijn dienaar
gebiedt, zo zal uw dienaar doen.” [En David herhaalde:] „Mefibosjet zal aan mijn
tafel eten als één van de koningszonen.”

Zo zal uw dienaar doen en Mefibosjet zal aan mijn tafel eten – Tsiva zei: „Zo zal uw
dienaar doen,” en David antwoordde: „En voor wat betreft Mefibosjet, hij zal aan mijn
tafel eten” (Rasji). Radak suggereert nog een andere verklaring, namelijk dat het hele
vers de woorden van Tsiva weergeeft: „Hoewel Mefibosjet tot nu toe aan mijn tafel
gegeten heeft als één van de zonen van de koning, en het hem aan niets mankeert,
desalniettemin zal ik doen zoals u geboden heeft en het landgoed bewerken voor
Mefibosjet en voor zijn kinderen.”

12 Mefibosjet had een zoontje, dat Micha heette en alle bewoners van het huis van
Tsiva waren de dienaren van Mefibosjet.

De bewoners van het huis van Tsiva – Zijn zonen en bedienden (Rasji).
13 Mefibosjet woonde in Jeruzalem want hij at altijd aan de tafel van de koning. Hij
was verlamd aan zijn beide benen.


