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1 Na verloop van een jaar, wanneer de koningen [ten oorlog] uittrekken, zond David Joav
en zijn manschappen en heel Israël erop uit, en zij vernietigden de Ammonieten en

belegerden Rabba, maar David bleef in Jeroesjalajiem. 2 En op een keer, het was avond, stond
David op van zijn bed en liep wat rond op het dak van het koninklijke paleis en daar zag hij, vanaf
het dak, hoe een vrouw zich baadde; en de vrouw was heel mooi om te zien. 3 David liet naar de
vrouw informeren en hij zei: is dat niet Bat-Sjeva, de dochter van Eliäm, de vrouw van Oeria de
Chittiet? 4 Daarop zond David boodschappers en die namen haar mee en ze kwam bij hem en hij

1. Na verloop van een jaar – Lett.: Bij de terugkeer van het jaar. Onze vertaling volgt die van Radak die schrijft: Aan
het eind van het jaar, wanneer de zon terugkeert naar het punt waar hij was toen de koningen, die in het vorige
hoofdstuk genoemd werden, ten oorlog uittrokken, dat wil dus zeggen: een jaar later.
Wanneer de koningen [ten oorlog] uittrekken – Er is een tijd in het jaar dat het de gewoonte is van de legers om erop
uit te trekken, wanneer het land vol met korenhalmen staat en de paarden graan vinden in het veld om te eten (Rasji). En
dat is in de zomer (Ralbag).
David zond Joav – Denk niet dat David zijn leger niet zelf leidde omdat het niet de goede tijd van het jaar was om
oorlog te voeren, want de tekst vertelt ons dat het dat wel was. Denk ook niet dat de oorlog niet belangrijk genoeg was
voor David om die zelf te leiden, want hij zond Joav erop uit. Echter David was misschien moe van het oorlog voeren
(Malbiem). [Deze nalatigheid van David was het begin van zijn val voor Bat-Sjeva en zijn verder afglijden.]
Maar David bleef in Jeroesjalajiem – En vermeed de strijd (Malbiem).
2. En liep wat rond op het dak – Dit was het gevolg van Davids sterke zelfingenomenheid, waardoor hij zelfs thuis
zich niet bezig hield met de zorgen voor het thuisland, terwijl heel zijn leger oorlog voerde en hij verveeld op het dak
rondwandelde. Dit alles was het gevolg van zijn spirituele neergang (Malbiem).
Vanaf het dak – Hij zag vanaf het dak hoe de vrouw zich in haar huis baadde (Radak).
3. David liet naar de vrouw informeren – Of ze getrouwd was, en zo ja, met wie (Malbiem).
En hij zei – Degene aan wie hij gevraagd had naar de vrouw te informeren (Mahari Kara). De Talmoed in Sanhedrin
107a zegt dat Bat-Sjeva in ieder geval voor David bestemd was, maar dat David niet kon wachten totdat de tijd
daarvoor rijp was. En met behulp van G-ddelijke inspiratie wist David dat Bat-Sjeva voor hem bestemd was en daarom
was hij verbaasd dat zij aan een andere man gegeven was. Daarom zegt Alsjiech dat het David zelf was, die zei: „Is dat
niet Bat-Sjeva, de dochter van Eliäm?”
4. En hij lag bij haar – Abarbanel beschuldigt David van vijf zeer ernstige misdaden: (1) Hij had gemeenschap met
Bat-Sjeva, die de wettige vrouw van een andere man was, hetgeen een halsmisdrijf is volgens Tora. (2) Hij trachtte
schaamteloos het kind, dat hij bij Bat-Sjeva verwekt had, aan Oeria toe te schrijven, door hem terug te roepen van het
front, in de hoop dat hij gemeenschap met zijn vrouw zou hebben, waarna dit onwettige kind, een mamzer, zich vrij zou
voelen om binnen de Joodse gemeenschap te trouwen. (3) Hij laadde de enorme zonde van bloedschuld op zich door
Oeria de dood in te sturen, waarmee hij ook de schuld van de dood van anderen, onschuldige mannen, op zich laadde,
die met Oeria meegezonden zouden worden. (4) Hij ontnam Oeria het recht om op eigen grond te sterven. (5) Gespeend
van ieder schuldgevoel nam hij Bat-Sjeva onmiddellijk na haar rouwperiode tot vrouw. Het was alleen dankzij Davids
oprecht berouw dat G-d hem zijn enorme zonden wilde vergeven.
Deze beschuldiging door Abarbanel staat in tegenstelling tot de bekende uitspraak van R. Sjmoeël bar Nachmani in
naam van R. Jonatan in de Talmoed, traktaat Sjabbat 56a: „Ieder die denkt dat David gezondigd heeft, vergist zich.” De
Talmoed in Ketoebov 9b vertelt ons dat ieder die ten oorlog uittrok, zijn vrouw een get – echtscheidingsdocument – gaf,
waarin hij verklaarde van haar gescheiden te zijn vanaf de dag dat de Get gedateerd was, ingeval hij in de strijd zou
sneuvelen. Daar Oeria inderdaad in de strijd sneuvelde, was Bat-Sjeva retroactief al gescheiden toen David gemeen-
schap met haar had en dus vervalt daarmee de eerste beschuldiging van Abarbanel. Volgens Rabbeinoe Tam was het
doel van de informatie over Bat-Sjeva, die David wilde inwinnen, of Oeria inderdaad deze gewoonte van een get was
nagekomen. Voorts vertelt de tekst ons, dat Bat-Sjeva zich gereinigd had van haar maandelijkse ongesteldheid.
Wanneer David zo onscrupuleus was om met een getrouwde vrouw gemeenschap te hebben, waarom verzekerde hij
zich dan dat zij ritueel rein was van haar ongesteldheid. Ook voor wat betreft de dood van Oeria zou David geen schuld
treffen. Oeria gaf te kennen [in vers 11] loyaler te zijn aan Joav dan aan David, hetgeen een daad van rebellie was,
waarvoor hij de doodstraf schuldig was. Hiermee vervalt ook de derde beschuldiging van Abarbanel. Het enige wat dan
David nog te verwijten valt, is dat hij Oeria de dood in gestuurd heeft zonder hem te laten berechten door het Sanhedrin,
en dat is waarschijnlijk wat Rav bedoelt in Sjabbat 56a: „Wanneer we Davids gedrag analyseren, blijkt dat hem niets te
verwijten valt, behalve aangaande Oeria de Chittiet.” (Malbiem).
Alsjiech meent kennelijk dat David wel degelijk een ernstige zonde begaan heeft. Hij schrijft dat de Profeet Natan niet
onmiddellijk bij David kwam om hem te vermanen, maar pas een jaar later, na de geboorte van zijn zoon, want als
David onmiddellijk beschuldig was geworden, had hij zijn leven verloren, want zo was er reeds in de Hemel over hem
beschikt. Nadat David de vermaning van Natan gehoord had en zijn schuld bekende en onmiddellijk oprecht berouw
toonde, nam het leven van het kind de plaats in van het lot dat David beschoren was, en het kind werd ziek en stierf. Het
feit dat het kind, dat uit deze verhouding geboren werd, stierf, is wellicht het duidelijkste bewijs dat David wel degelijk
hier een zeer ernstige zonde begaan had.
In zijn commentaar op Tehilliem 51:3 verklaart Radak Davids verzoek om gereinigd te worden van zijn overtredingen
(meervoud) dat dit de twee zonden waren waar David schuldig aan was, namelijk het nemen van Bat-Sjeva en de dood
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lag bij haar. En nadat zij zich had gereinigd van haar onreinheid keerde zij terug naar haar huis.
5 De vrouw werd zwanger en ze liet David weten: „Ik ben in verwachting.” 6 Hierop liet David
Joav weten: „Stuur Oeria de Chittiet naar mij toe,” en dus stuurde Joav Oeria naar David. 7 Toen
Oeria bij David kwam, informeerde David naar de gezondheid van Joav en hoe het met het volk
ging en hoe de oorlog verliep. 8 Daarna zei David tegen Oeria: „Ga naar je huis en was je voeten.”
En zo verliet Oeria het paleis van de koning en koninklijk voedsel kwam achter hem aan. 9 Maar
Oeria ging voor de ingang van het paleis van de koning liggen, bij alle dienaren van zijn heer en hij
ging niet naar huis.
10 Men vertelde aan David dat Oeria niet naar zijn huis was gegaan, en daarom zei David tegen
Oeria: „Heb je geen lange reis achter de rug? Waarom ben je niet naar huis gegaan?” 11 En Oeria

van Oeria.
Radak zegt verder dat hoewel David misschien wettelijk het recht had te doen wat hij deed, zijn drijfveer uitsluitend
zijn lustgevoelens waren. Rasji verklaart in zijn commentaar op Sanhedrin 107b dat David aan Hasjem had gevraagd
om zijn rechtvaardigheid te testen. G-d antwoordde hem echter dat hij daar nog niet aan toe was. Nadat David voor zijn
eigen lustgevoelens bezweken was, rechtvaardigde hij zich door G-d te antwoorden: „Ik deed dit om te voorkomen dat
U ongelijk zou blijken te hebben.”
Van haar onreinheid – Van haar menstruatie onreinheid (Rasji).
5. Ik ben in verwachting – Mogelijk dat door de geslachtsgemeenschap haar baarmoeder droog was geworden, want
dat is een teken van zwangverschap (Ralbag). Dit was een hint aan David om haar man, Oeria, terug naar huis te sturen,
opdat hij gemeenschap met haar zou hebben en de zwangerschap aan hem zou worden toegeschreven (Mahari Kara).
6. Stuur Oeria naar mij – Het was Davids bedoeling dat Oeria bij zijn vrouw zou liggen, zodat zou worden
aangenomen dat zij van hem zwanger was (Rasji en Radak). Volgens R. Sjmoeël bar Nachmani in Sjabbat 56a gaven
bijna alle soldaten aan hun vrouw een voorwaardelijke echtscheidingsbrief, voordat zij naar de oorlog uittrokken, ten
einde te voorkomen, dat wanneer zij in de strijd zouden blijven, de vrouw geen agoena zou worden [een vrouw met een
vermiste echtgenoot, die, omdat zijn lot onzeker is, niet opnieuw met iemand anders mag trouwen]. De echtscheiding
zou retroactief in werking treden als hij niet terugkwam. Volgens anderen waren het onmiddellijk intredende en
absolute echtscheidingen en de meeste soldaten huwden hun vrouw onmiddellijk weer na hun terugkomst. Door Davids
aanbod om terug te keren naar zijn vrouw en de nacht met Bat Sjeva door te brengen, zou Oeria de voorwaardelijke
echtscheidingsbrief ongeldig hebben gemaakt en dan zou daarmee Davids gemeenschap met haar een overspelige
gemeenschap zijn geweest. Kennelijk prefereerde David deze situatie, zodat het kind dat hij verwekt had aan Oeria zou
worden toegeschreven en zijn affaire met haar geheim zou blijven, boven die waarin zijn de zaak openbaar zou worden,
hetgeen een schande voor het koningshuis van Israël zou zijn. Of David hoopte dat Oeria aan Bat-Sjeva een onvoorwaar-
delijke get had gegveven en dan maakte zijn komst naar huis geen verschil, en dan had David wettelijk gezien geen
overspel gepleegd met een getrouwde vrouw.
8. Was je voeten – Een eufemistische uitdrukking voor seksuele gemeenschap hebben.
Koninklijk voedsel – Een koninklijke maaltijd (Rasji). De bedoeling van deze maaltijd was opdat hij in de stemming
zou komen om met zijn vrouw gemeenschap te hebben (Metsoedat David).
9. Hij ging niet naar huis – Wanneer Oeria enig gevoel voor verantwoordelijkheid en liefde voor Bat-Sjeva had
gehad, zou hij zeker van de hem geboden gelegenheid gebruik gemaakt hebben en naar huis gegaan zijn. Maar mogelijk
had hij haar al een absolute echtscheiding gegeven en had hij geen bedoeling om naar haar terug te keren. Het is ook
mogelijk dat hij haar een voorwaardelijke echtscheidingsbrief had gegeven, die door zijn terugkomst bij haar ongeldig
zou zijn geworden, en dan had hij, als opnieuw naar de oorlog zou uittrekken, haar een nieuwe echtscheidingsbrief
moeten laten schrijven en mogelijk had hij daar geen zin in. En het is ook mogelijk dat hij geruchten had gehoord over
de affaire tussen David en zijn vrouw en dat hij aan de plannen van David niet wilde meewerken (Da’at Sofriem).
10. Men vertelde aan David – Degenen die dit aan David vertelden, wisten kennelijk van niets en beschouwden
Oeria’s weigering van Davids aanbod een daad van rebellie (Da’at Sofriem).
11. En Oeria antwoordde … en mijn heer Joav – Met dit antwoord toonde Oeria zich een ontrouwe dienaar van de
koning. Door Joav ‘mijn heer’ te noemen, in plaats van ‘Joav, uw dienaar,’ zoals de vrouw uit Tekoa die in hoofdstuk
14 door Joav naar David gestuurd wordt met een boodschap. Dit gevoegd bij zijn weigering om David te gehoorzamen
en naar zijn vrouw te gaan maakte hem een rebel in oorlogstijd, die de doodstraf verdient. Echter, dan had David hem
ter plaatse moeten doden, of door het Sanhedrin moeten laten berechten, en hem niet, samen met andere soldaten de
dood moeten in sturen (Malbiem op basis van Sanhedrin 56a). Malbiem voegt daar nog aan toe, dat door openlijk bij de
dienaren van de koning te gaan slapen, in plaats van het bevel van David te gehoorzamen, terwijl die dienaren van dat
bevel op de hoogte waren, Oeria daarmee openlijk toonde ongehoorzaam te zijn.
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antwoordde David: „De Ark en Israël en Jehoeda verblijven in hutten, en mijn heer Joav en de
dienaren van mijn heer kamperen buiten op het veld. Zou ik dan naar huis gaan en eten en
drinken en bij mijn vrouw liggen? Bij uw leven en bij het leven van uw ziel als ik zo iets zou doen.”
12 Nu zei David tegen Oeria: „Blijf ook vandaag hier, morgen zal ik je wegsturen.” En zo bleef
Oeria die dag en de volgende dag in Jeroesjalajiem. 13 Toen liet David hem bij zich komen en hij
liet hem bij zich eten en drinken en hij voerde hem dronken. ’s Avonds ging hij terug naar zijn
slaapplaats bij de dienaren van zijn heer, maar hij ging niet naar huis.
14 De volgende ochtend schreef David een brief aan Joav, die hij aan Oeria mee gaf. 15 In de brief
had hij geschreven: ‘Stuur Oeria naar de voorste gelederen waar het felst wordt gevochten en trek
je terug van achter hem, zodat hij gedood zal worden.’ 16 En toen Joav de stad belegerde, stelde hij
Oeria op een plaats op, waarvan hij wist dat daar de sterkste mannen waren. 17 De mannen van de
stad deden een uitval en vochten tegen Joav en sommigen van Davids mannen sneuvelden en ook
Oeria de Chittiet werd gedood.
18 Joav bracht aan David rapport uit over alles wat er in de oorlog gebeurd was. 19 En hij gaf de
boodschapper als volgt opdracht: „Wanneer je klaar bent met je verslag over de gebeurtenissen
van de oorlog, 20 en wanneer dan de woede van de koning oplaait en hij vraagt je: ‘Waarom zijn
jullie zo dicht tot de stad genaderd om te vechten? Wisten jullie niet dat ze vanaf boven op de
muur schieten? 21 Wie doodde Avimelech, de zoon van Jeroebesjet? Was het niet een vrouw die
een stuk van een bovenste molensteen op hem gooide van boven op de muur, zodat hij in Tebeets
stierf? Waarom waagden jullie je tot bij de muur?’ Dan zul je antwoorden: ‘Ook uw dienaar Oeria
de Chittiet is gesneuveld.’ ”
22 De bode ging heen en hij kwam bij David en vertelde hem alles wat Joav hem gezegd had. 23 En
de bode vertelde aan David: „Toen de mannen ons overweldigden en een uitval naar ons in het
veld deden, dreven wij hen terug tot de ingang van de poort. 24 Maar de boogschutters schoten op
uw dienaren vanaf de muur en daarbij kwamen enige van de dienaren van de koning om en ook
uw dienaar Oeria, de Chittiet, is daarbij omgekomen.”

En de dienaren van mijn heer kamperen buiten op het veld – Mogelijk was dit een cynische toespeling op Davids
gebrek aan verantwoordelijkheid voor het welzijn van zijn soldaten, door zelf in tijd van oorlog thuis te blijven.
Bij uw leven en bij het leven van uw ziel – Dit is een uitdrukking voor een eed: Oeria zwoer hier dat hij David niet
zou gehoorzamen. Hij gedraagt zich hier zeer arrogant. Hij zegt ook niet: „Bij het leven van de koning,” maar: „bij uw
leven,” alsof hij tegen een vriend spreekt. Dit overtuigde David ervan dat Oeria onbetrouwbaar was (Da’at Sofriem).
12. Blijf ook vandaag hier – Want David dacht, als hij hier blijft eten en hij drinkt veel wijn, dan verandert hij wel van
gedachten en gaat naar zijn vrouw (Metsoedat David).
15. Zodat hij gedood zal worden – Opdat hij retroactief zou zijn gescheiden, zodat David geen gemeenschap zou
hebben gehad met een getrouwde vrouw; want ieder die ten oorlog uittrekt, schrijft voor zijn vrouw een echtscheidings-
brief, [waarin staat dat hij van haar met terugwerkende kracht gescheiden is] indien hij sneuvelt in de strijd (Rasji).
David gaf er de voorkeur aan om Oeria in de oorlog te laten sneuvelen boven de doodstraf door het Sanhedrin, omdat
hij vreesde dat in een rechtzitting zijn hele affaire met Bat-Sjeva bekend zou worden (Malbiem).
20. Wanneer de woede van de koning oplaait – Want het was de gewoonte om bij de belegering van een stad op een
veilige afstand van de stadsmuren te blijven, buiten het bereik van de boogschutters en slingeraars die op de muur
stonden en Joav was van deze strategie afgeweken en voorzag dat David daar kwaad over zou zijn (Malbiem).
21. Jeroebesjet – Dit is Gidon die vocht met de beschamende, dat is de Baäl (Rasji). [In Sjoftiem 6:25 wordt verteld dat
Gidon de afgodsbeelden van zijn vader vernielde, de beelden van de Baäl. Rasji beschouwt de naam Jeroebesjet als een
samenstelling van de woorden jeroev (strijd) en bosjet (schaamte). In Sjoftien 8:35 wordt Gidon Jeroebaäl genoemd –
die streed met de Baäl. Dat Avimelech door een vrouw gedood werd, wordt verteld in Sjoftiem 9:53. Deze gebeurtenis
diende als waarschuwing dat zelfs een vrouw hen had kunnen doden als ze te dicht tot de muur naderden.]
23. Toen zij ons overweldigden… dreven wij hen terug – Aanvankelijk waren zij sterker dan wij, maar op een geven
moment keerde het tij en overweldigden wij hen en drongen hen terug (Metsoedat David).
24. Maar de boogschutters schoten – Toen wij dichter bij de muur kwamen (Metsoedat David).
En ook uw dienaar, enz. – De bode week hiermee af van de opdracht van Joav, om de dood van Oeria pas te
vermelden nadat de koning kwaad zou zijn geworden ((Abarbanel) want hij dacht: waarom zal ik wachten tot de koning
kwaad wordt, laat ik het meteen maar vertellen, dan wordt hij misschien niet kwaad (Metsoedat David).
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25 Hierop zei David tegen de bode: „Zeg het volgende tegen Joav: ‘Laat het niet slecht zijn in uw
ogen, want een oorlog eist nu eenmaal zijn slachtoffers. Intensiveer de oorlog tegen de stad en
vernietig haar.’ Spreek hem aldus moed in.”
26 Toen de vrouw van Oeria hoorde dat haar man Oeria gesneuveld was, rouwde zij over haar
echtgenoot. 27 Toen de rouwperiode voorbij was liet David haar naar zijn paleis komen. Zij werd
zijn vrouw en baarde hem een zoon. Maar wat David gedaan had was slecht in de ogen van
Hasjem.

25. Want een oorlog eist nu eenmaal zijn slachtoffers – [lett: het zwaard verteert op de een of andere manier] – Het is
nu eenmaal het noodlot van de oorlog dat ook aan de kant van de overwinnaars slachtoffers vallen (Metsoedat David).
Intensiveer de oorlog tegen de stad en vernietig haar – Tot hier zijn het de woorden van de boodschap [die de bode
aan Joav moet overbrengen] (Rasji).
Spreek hem moed in – David zei tegen de boodschapper: „En spreek hem moed in,”d.w.z., met woorden van troost,
opdat zijn hart niet week wordt (Rasji).
26. Toen zij hoorde dat haar man gesneuveld was, rouwde ze om haar echtgenoot – Want er is een verschil in
betekenis tussen de woorden איש‘ – man’ en בעל‘ – echtgenoot, meester.’ Het woord ‘man’ duidt op de liefdesverhou-
ding die er bestaat tussen man en vrouw, terwijl het woord ‘echtgenoot’ een aanduiding is voor hun wettige verhouding
[vergelijk Hosea 2:18: „Op die dag, zegt Hasjem, zul je Mij weer iesjie – mijn man – noemen en niet meer ba’alie –
mijn echtgenoot, meester.”] Toen zij hoorde over de dood van Oeria, werd haar verteld dat haar ‘man’ was gesneuveld,
want zo beschouwde men hun verhouding, maar zij rouwde over haar ‘echtgenoot,’ want hij had haar al van zich
gescheiden (Malbiem).
27. Het was slecht in de ogen van Hasjem – Hoewel David zijn wangedrag voor de ogen van het volk verborgen had
kunnen houden, was het Hasjem niet ontgaan, want voor Hem blijft niets verborgen (Abarbanel).
In de Talmoed, traktaat Sjabbat (56a) wordt gezegd dat hoewel David wettelijk geen enkele overtreding begaan had –
want Bat-Sjeva was al gescheiden toen hij met haar gemeenschap had en Oeria werd terecht gedood, want hij had
gerebelleerd tegen de koning, en ook de dood van de andere soldaten was niet zijn schuld, maar die van Joav, die deze
mannen tegen de wens van David met Oeria had meegestuurd (David had immers in zijn brief aan Joav geschreven:
„Trek je terug van achter hem”) – zijn bedoelingen niet zuiver waren, want hij had zijn lusten niet beheersd en was
bereid geweest wel degelijk overtredingen te begaan. En dat was wat Hasjem hem kwalijk nam en waarvoor hij gestraft
werd, want dat was niet het gedrag dat paste bij de leider van Israël, uit wie de masjiach zou moeten voortkomen.


