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1Nu zond Hasjem Natan naar David. Hij kwam bij hem en zei
tegen hem: „Er waren eens twee mannen in een stad, de één

rijk en de ander arm. 2 De rijke had heel veel rund- en kleinvee, 3 maar
de arme had niets anders dan een klein schaapje, dat hij gekocht had.
Dit groeide op, samen met hem en zijn kinderen. Het at van zijn brood
en het dronk uit zijn beker en sliep in zijn schoot. Het was voor hem
als een dochter. 4 Eens kwam een reiziger bij de rijke man, maar die
kon er niet toe komen om iets van zijn klein- of rundvee te nemen om
daarvan iets voor zijn gast te bereiden, die bij hem op bezoek was ge-
komen, en daarom nam hij het lam van de arme en bereidde dat voor
de man die bij hem was gekomen.”
5 Nu werd David heel erg kwaad op die man en hij zei tegen Natan:
„Zowaar Hasjem leeft, de man die dat gedaan heeft is ten dode
opgeschreven 6 en dat lam zal hij viervoudig moeten vergoeden, daar
hij dit gedaan heeft en geen enkel erbarmen toonde.”

1. Twee mannen – Hij wilde dat David over zichzelf recht zou spreken, en daarom vertelde hij hem
alsof er iets in een stad gebeurd was, waarover David recht zou moeten spreken. En pas nadat David
zijn rechtsuitspraak gedaan had, zei hij: „U bent die man!” En hij voegde allerlei bijzonderheden aan
het verhaal toe, opdat David niet in de gaten zou krijgen dat het hemzelf betrof, want dan zou hij geen
vonnis vellen (Metsoedat David).
De één rijk – Dat was David, die als koning veel bezittingen had (Abarbanel).
En de ander arm – Dat was Oeria, die in vergelijking tot de koning arm was (Abarbanel)
2. De rijke had veel rund- en kleinvee – David had veel vrouwen en bijvrouwen en Oeria had maar
één vrouw (Radak).
3. Een klein schaapje – Dat was Bat-Sjewa, die nog erg jong was (Me’am Lo’eez).
Dat hij gekocht had – De Midrasj vertelt dat toen David Goliat verslagen had, hij hem niet zijn
hoofd kon afslaan, omdat hij de sluiting van zijn helm niet kon loskrijgen. Oeria de Chittiet trad toen
naar voren en bood David aan om hem te helpen. Hij vroeg daar voor als beloning een Joodse vrouw
en David gaf hem daarop Bat-Sjeva. Dus Oeria had Bat-Sjeva inderdaad als het ware gekocht (Me’am
Lo’eez).
Dat opgroeide samen met zijn kinderen – Want hij had kinderen uit een eerder huwelijk met een
vrouw die gestorven was (Radak).
4. Een reiziger – Dat is de jetser haraa – de slechte neiging van een mens – die langs komt als een
reiziger die onderweg is, die vervolgens blijft logeren en ten slotte de heer des huizes wordt (Rasji).
[Het vers spreekt eerst over een ’reiziger’, vervolgens over een ’gast’ en tenslotte over ’een man.’ Dit
zijn de drie stadia van de jetser haraa: eerst klopt die alleen maar aan de deur; vervolgens, als hij
binnengelaten wordt, blijft hij logeren als een gast; en tenslotte, wanneer hij niet het huis wordt uit
gegooid, neemt hij bezit van heel de huishouding. Vergelijk ook Bereisjiet 4:7]
5. Nu werd David kwaad – Want hij vatte het verhaal letterlijk op (Metsoedat David).
Die man is ten dode opgeschreven – Wie van een arme rooft, is alsof hij hem zijn leven neemt,
zoals er geschreven staat (Misjlee 1:19): „Het leven van de eigenaar heeft hij genomen” (Rasji).
Malbiem schrijft: Er is een verschil tussen de rechtspraak van de koning en de rechtspraak van de
Sjoftiem [die aan David vooraf gingen], want de Sjoftiem spraken alleen maar recht op basis van Tora.
Tora eist in geval van diefstal van een schaap, dat geslacht werd door de dief, dat hij dat viervoudig
moet terugbetalen, maar de koning kan de dief ter plaatse ter dood veroordelen op basis van de
wreedheid en de medogenloosheid van de dief. En dat is wat David hier wilde toepassen. Zie
Rambam, Hilchot Melachiem 3:10, die daar beschrijft hoe de koning kan afwijken van de
rechtsvoorschiften van Tora en strengere straffen kan uitdelen, om het slechte volk af te schrikken.]
Radak beschouwt de reactie van David echter overdreven, want er staat geen doodstraf op diefstal,
maar hij zou dat in zijn verontwaardiging gezegd hebben.
6. Dat zal hij viervoudig moeten vergoeden – En inderdaad werd David viervoudig gestraft: vier
van zijn kinderen werden [tijdens zijn leven] gedood: het kind [dat Bat-Sjeva baarde na hun verboden
gemeenschap, zie vers 18], Amnon [zie vers 13:19], Tamar [13:14] en Avsjalom [18:15] (Rasji).
Rabbi Jossi ben Chanina heeft gezegd [Makkot 24a]: „Onze leraar Mosjé heeft vier verordeningen
gemaakt, die [later] door de profeten geannuleerd werden. … [De derde was:] Mosjé zei: ‘G-d
vergeldt de zonden van de vaders op de zonen’ [Sjemot 34:7], maar Jechezkel kwam en annuleerde
dat: ‘Alleen degene die zondigt zal gedood worden’ ” (Jechezkel 18:4, 20). Echter ook Mosjé heeft
G-ds gebod opgeschreven dat „ieder ter dood gebracht zal worden voor zijn eigen zonden” [Devariem
24:16], en niet voor de zonden van zijn ouders of voor die van zijn kind. De Talmoed brengt de
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7 En Natan antwoordde David: „U bent die man! Dit heeft Hasjem, de
G-d van Israël, gezegd: ‘Ik heb je gezalfd tot koning over Israël en Ik
heb je gered uit de handen van Sjaoel. 8 En Ik heb je het Huis van je
heer en de vrouwen van je heer in je schoot gelegd; ook heb ik je het
huis van Israël en van Jehoeda gegeven, en als dat je niet genoeg was,
zou ik je er van alles nog bij gegeven hebben. 9 Maar waarom heb je
het woord van Hasjem versmaad en gedaan wat slecht is in Zijn ogen?
Je liet Oeria de Chittiet doden door het zwaard en zijn vrouw heb je
voor jezelf tot vrouw genomen en hem liet je doden met het zwaard
van de Ammonieten. 10 Nu zal het zwaard nooit meer wijken van je
huis, omdat je Mij versmaad hebt en omdat je de vrouw van Oeria de
Chittiet tot je vrouw genomen hebt.’ 11 Dit heeft Hasjem gezegd: ‘Ik

verzen van Sjemot en Devariem met elkaar in overeenstemming, door te veronderstellen dat Sjemot
34:7 geldt voor iemand die in de slechte voetstappen van zijn vader treedt, terwijl Devariem 24:16
geldt voor iemand die dat verwerpt. Maharsja op Makkot 24a verklaart dat Jechezkel 18:4 op beide
gevallen betrekking heeft: zelfs iemand die de slechte levenswandel van zijn voorvaderen volgt, zal
alleen lijden voor zijn eigen zonden, maar niet voor die van zijn voorvaderen.
Viervoudig – Zoals er geschreven staat (in Sjemot 21:37): „en vier stuks kleinvee voor het lam”
(Metsoedat David). Radak verklaart het Hebreeuwse woord arbatajiem, dat wij hier met ’viervoudig’
vertaald hebben, met ‘tweemaal viervoudig.’ Volgens hem vond David dat de rijke man wel
tweemaal de Bijbelse boete kon betalen.
Daar hij geen enkel erbarmen toonde – Daarom verdient hij de doodstraf, niet voor de diefstal
volgens de wet van de koning (Metsoedat David). [En misschien werd ook David daarom zwaar
gestraft, omdat hij geen medelijden getoond had, ook al had hij geen wet overtreden.]
7. U bent die man – Die rijke man (Abarbanel).
8. Het huis van je heer – Want na de dood van Iesj Bosjet verkreeg David de nalatenschap van
Sjaoel (Radak).
En de vrouwen van je heer – Michal, de dochter van Sjaoel (Rasji). David huwde Egla, de vrouw
van Sjaoel en Michal, zijn dochter (Radak).
Het huis van Israël en het huis van Jehoeda – Het koninkrijk Israël en het koninkrijk Jehoeda
(Abarbanel).
Zou ik je er nog bij geven – Overeenkomstig de vertaling van Rasji.
9. En gedaan wat slecht is in Zijn ogen – [Lett.: „om te doen wat slecht is.”] Rebbi verklaart in de
Talmoed, traktaat Sjabbat 56a, dat dit het bewijs is dat David niets slechts gedaan had, maar alleen de
bedoeling had iets slechts te doen, want anders had er gestaan, zoals overal elders in Tora staat: „je
hebt slecht gedaan.” [David was bereid overspel te plegen met een gehuwde vrouw en als hij Oeria
niet de dood in had gestuurd, zodat Bat-Sjeva met terugwerkende kracht gescheiden was geweest, had
hij dat inderdaad gedaan.]
Je liet Oeria de Chittiet doden – [Lett.: „Je doodde Oeria de Chittiet.”] David werd rechtstreeks
verantwoordelijk gesteld voor de dood van Oeria, omdat hij Joav opdracht gegeven had hem in de
voorste linies van de strijd op te stellen (Radak).
Met het zwaard van de Ammonieten – Je hebt hem zelfs niet de waardigheid gegund om hem op
eigen grond te laten sterven, maar je liet hem executeren door de hand van de vijand (Radak).
10. Nu zal het zwaard nooit meer wijken van je huis – Dit is een verwijzing naar de zijn zonen,
Amnon en Adonia, die allebei vermoord werden door hun broers (de een door Avsjalom en de ander
door Sjlomo) en Avsjalon, die gedood werd door Joav. En hier wordt met gelijke munt betaald: „Je
liet Oeria doden door het zwaard,” en „Nu zal het zwaard nooit meer wijken van je huis” (Da’at Mikra).
Omdat je Mij versmaad hebt – Dat was Davids overspel met Bat-Sjeva, dat toch in de
openbaarheid kwam, toen hij Joav opdracht gaf Oeria te laten doden, en David onmiddellijk daarna
Bat-Sjeva tot vrouw nam. Dat gaf aanleiding tot geruchten en verdachtmakingen (Da’at Mikra).
11. Het kwaad uit je eigen huis – Dit slaat op de rebellie van Avsjalom, die „je vrouwen voor je
ogen zal nemen” [zie verderop, hoofdstuk 15].
Aan een ander – [Lett.: „aan je naaste.] Dit is Avsjalom, want wie staat iemand meer nabij dan zijn
zoon (Radak).
Voor je ogen – Het gebeurde niet letterlijk voor Davids ogen, want hij was er niet bij aanwezig, maar
hij was op de vlucht. Het betekent echter: je zult er niets tegen kunnen doen, want het zal in het
openbaar gebeuren en zelfs al zou je erbij aanwezig zijn, dan nog kun je er niets tegen doen.
Hij lijkt erop dat hier Avsjaloms vrije wil beperkt werd, immers, hier lijkt het erop dat G-d decreteert
dat Avsjalom Davids bijvrouwen zou nemen in het openbaar. Want als David niet gezondigd had, zou
Hasjem Davids vrouwen beschermd hebben tegen deze schande. Echter, Hasjem wist wat er in de
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zal het kwaad uit je eigen huis tegen je doen opstaan en Ik zal je
vrouwen voor je ogen nemen en aan een ander geven, en die zal in
volle openbaarheid bij hen liggen. 12 Jij hebt in alle stilte gehandeld,
maar Ik zal dit doen voor heel Israël, in volle openbaarheid.’ ”
13 Nu zei David tegen Natan: „Ik heb gezondigd tegenover Hasjem.”
Daarop zei Natan tegen David: „Ook Hasjem heeft uw zonde
uitgewist, u zult niet sterven. 14 Echter, daar u de vijanden van Hasjem
beschimpt hebt met deze zaak, zal de zoon die u geboren gaat worden,
sterven.”
15 Daarna ging Natan naar huis, maar Hasjem trof het kind dat Oeria’s
vrouw David gebaard had en het werd dodelijk ziek. 16 Toen bad
David tot G-d voor het kind en David hield een vasten en hij kwam en
ging ’s nachts op de grond liggen slapen. 17 En de oudsten van zijn
huis stonden over hem om hem van de grond te doen opstaan, maar
hij weigerde en hij at ook niet met hen.
18 Op de zevende dag stierf de baby en de bedienden van David waren
bang om hem te vertellen dat de baby gestorven was, want ze zeiden:
„Kijk, toen het kind nog leefde hebben we tegen hem gepraat, maar hij

toekomst met Avsjalom zou gebeuren. Als David niet gezondigd had, zou Avsjalom toch gezondigd
hebben, maar niet met Davids vrouwen. Maar Avsjaloms naam wordt hier niet genoemd en het had
niet Avsjalom hoeven te zijn die zich vergreep aan Davids vrouwen, dat was Avsjaloms eigen keuze
(Radak).
12. Jij hebt in stilte gehandeld – Je dacht dat hiervan niets in de openbaarheid zou komen
(Metsoedat David).
Ik zal dit doen … in volle openbaarheid – Want Rabbi Jochanan ben Beroka heeft gezegd: Ieder
die de eer van G-d in het geheim ontwijdt, zal in het openbaar gestraft worden (Pirkei Avot 4:5).
13. Nu zei David – Hier blijkt het verschil tussen David en Sjaoel. Sjaoel zocht allerlei uitvluchten en
excuses voor zijn zonde [toen Sjmoeël hem verweet dat hij G-d niet gehoorzaamd had met
betrekking tot de Amalekieten (zie Sjmoeël I, 15:19)], maar David bekende onmiddellijk zonder
aarzeling zijn schuld (Malbiem).
Ook Hasjem heeft uw zonde uitgewist – Zoals u onmiddellijk uw zonde bekend heeft, zo heeft ook
G-d uw berouw geaccepteerd (Radak).
14. De vijanden van Hasjem – Dit is een eufemisme uit eerbied voor de Allerhoogste. En Jonatan
vertaalt het met: „U heeft de monden van de vijanden van G-ds volk geopend” (Rasji). Door hun de
gelegenheid te geven slecht over Israël te spreken (Radak).
U gaf de vijanden van Hasjem de gelegenheid uw slecht gedrag te imiteren, waarmee zij G-d onteren
(Metsoedat David).
15. Daarna ging Natan naar huis – Dit komt ons vertellen dat onmiddellijk nadat hij zijn profetie
had verteld aan David, Natan vertrok en hij David niet met een langer bezoek wilde vereren, om hem
te laten zien dat hij zeer boos op hem was. Een andere verklaring: onmiddellijk nadat Natan naar huis
was gegaan, trof Hasjem het kind met een ziekte (Radak).
Het kind dat Oeria’s vrouw gebaard had – Ze wordt Oeria’s vrouw genoemd om de aard van de
zonde te benadrukken (Da’at Mikra).
En het werd dodelijk ziek – Zo vertaalt Rasji.
16. En David bad voor het kind – Want ondanks dat de profeet voorspeld had dat het kind zou
sterven, dacht David, zoals hij zelf verderop ook zegt, dat hij met zijn bidden en vasten misschien het
vonnis dat G-d over het kind geveld had, kon verhinderen en dat Hasjem hem genadig zou zijn
(Radak). [Vergelijk ook wat de Talmoed in traktaat Rosj Hasjana (16a) hierover zegt: bidden en
smeken kunnen een gegeven decreet ongedaan maken.]
En hij kwam en ging ’s nachts op de grond liggen slapen – David ging naar het huis [waar het
kind lag] en ging daar naast het kind op de grond liggen slapen (Rasji). Radak interpreteert: David
kwam van het Huis van G-d, waar hij gebeden had voor het kind, en ging naar huis, at niet, maar ging
op de grond liggen slapen.
17. En hij at niet – Zo vertaalt Rasji dit hier. Hij at zelfs niet een klein beetje (Radak).
18. Op de zevende dag – Van de ziekte of van de geboorte (Metsoedat David). Volgens Radak moet
het zijn vanaf de geboorte, en werd het kind pas enige dagen na de geboorte ziek, want David had
nooit zeven dagen achtereen kunnen vasten.
Misschien doet hij iets verschrikkelijks – Misschien doet hij zichzelf iets aan (Radak).

David heeft
berouw
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wilde niet naar ons luisteren. Hoe zouden we hem dan nu vertellen
dat het kind dood is – [misschien] doet hij dan iets verschrikkelijks!”
19 Maar David zag de bedienden tegen elkaar fluisteren en David
begreep dat het kind dood was. Dus vroeg David aan zijn bedienden:
„Is het kind dood?” en zij antwoordden: „Hij is dood.” 20 Toen stond
David op van de grond, waste zich, zalfde zich, verwisselde zijn kleren
en ging naar het Huis van Hasjem en knielde. Daarna ging hij naar
huis, vroeg om brood en dat zette men voor hem neer en hij at. 21 Nu
vroegen zijn bedienden hem: „Wat doet u nu? Toen het kind nog
leefde, vastte en huilde u, maar nu het kind dood is staat u op en eet?”
22 Hij antwoordde: „Toen het kind nog leefde, vastte en huilde ik,
want ik dacht: wie weet of Hasjem mij genadig is en blijft het kind in
leven. 23 Maar nu het dood is, waarom zou ik nog vasten? Kan ik hem
nog terug brengen? Ik ga wel naar hem toe, maar hij komt niet meer
terug bij mij.”
24 David troostte Bat-Sjeva, zijn vrouw, en hij kwam weer bij haar en
sliep met haar en ze baarde een zoon en ze noemde hem Sjlomo; en

20. Toen stond David op van de grond – Maar zich wassen, olieën en van kleren wisselen is
verboden voor iemand die in de rouwperiode is, dus hoe kon David dat doen? We moeten daarom
veronderstellen dat hij dit deed vóór de begrafenis, want dan gelden de voorschriften voor de rouw
nog niet [zie Sjoelchan Aroech Joree Dea 341:5). En omdat David naar het Huis van G-d wilde gaan
om Hem te loven en te bedanken voor de narigheid die hem was overkomen – want men moet
Hasjem op dezelfde manier loven en bedanken voor de slechte als voor de goede dingen – kleedde hij
zich om, enz. En een andere verklaring is dat David in het geheel geen verplichte rouw had volgens
Tora, omdat het kind binnen dertig dagen na de geboorte was overleden en in dat geval is er twijfel of
het kind na negen of na acht maanden is geboren, en een kind dat na acht maanden wordt geboren,
wordt niet als levensvatbaar beschouwd (Radak).
En hij knielde – Om G-d te loven voor Zijn rechtvaardig vonnis (Radak).
21. Toen het kind nog leefde, vastte en huilde u – Want zij dachten dat hij vastte uit verdriet over de
ziekte van het kind en dat voor hem te bidden voldoende was. Daarom vroegen ze waarom, nu het
kind dood was, hij geen verdriet meer toonde (Malbiem). Abarbanel suggereert echter dat David deed
alsof hij vastte en huilde om voor de buitenwereld te verbergen dat het kind zou sterven wegens zijn
[Davids] zonden, want hij wist dat het vonnis van Hasjem over het kind onomkeerbaar was.
[Mogelijk dat er daarom staat geschreven (in vers 17): „En hij at ook niet met hen.”]
22. Wie weet – Wie weet of het vonnis al vast ligt, misschien is het nog omkeerbaar, en in dat laatste
geval zal Hasjem door mijn smeekbeden mij misschien genadig zijn (Metsoedat David).
23. Maar nu het [kind] dood is – Het was niet de moeite waard om over het kind te huilen nu het al
zo kort na de geboorte gestorven was, zoals men huilt over iemand die al verstand heeft gekregen en
overleden is, want David huilde wel over de dood van Amnon en Avsjalon (Radak).
Kan ik hem nog terugbrengen – Men vraagt alleen voor dingen die mogelijk zijn, niet voor dingen
die onmogelijk zijn (Abarbanel).
Ik ga wel naar hem toe – Naar het graf, als ik dood ben (Metsoedat David).
24. Bat-Sjeva, zijn vrouw – Nu dat Oeria dood was, wordt zij Davids vrouw genoemd, maar toen
Oeria nog leefde werd ze Oeria’s vrouw genoemd (Radak).
En hij kwam weer bij haar en sliep met haar – Deze dubbele uitdrukking dient om ons te leren dat
zij niet gelijk zwanger werd. Maar de Midrasj vermeldt dat toen hij voor de eerste keer bij haar kwam
na de dood van het kind, hij met een klacht kwam, want zij wilde niet meer het bed met hem delen en
ze zei: het kind is gestorven wegens uw zonden en wanneer ik nu weer een kind krijg en dat is
gezond, dan zullen zijn broers hem misschien vernederen, omdat ik de eerste keer in zonde bij u
gekomen ben. Hierop antwoordde David Bat-Sjeva: „G-d heeft mijn zonde vergeven en de eerste
zoon die ik van je zal krijgen, zal na mij regeren, want zo heeft G-d mij via de profeet laten weten.”
En deze belofte heeft hij haar gezworen en dat is wat Bat-Sjeva bedoelde toe ze zei [Melachiem I,
1:17]: „Heeft u, mijn heer de koning, niet uw dienares gezworen dat uw zoon Sjlomo na u zal
regeren?” (Radak).
En ze noemde hem Sjlomo – Zo wordt het gelezen, maar er staat geschreven: „En Hij noemde hem
Sjlomo.” Er staat geschreven in Divrei Hajamiem I (22:9) dat Hasjem hem Sjlomo genoemd heeft,
omdat er vrede en rust zou heersen in Israël tijdens zijn bewind. En dat het gelezen wordt dat Bat-
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Hasjem had hem lief. 25 En Hij liet via de Profeet Natan weten dat Hij
het kind Jedidia noemde – ter wille van Hasjem.
26 Joav vocht [intussen] tegen Rabba van de Ammonieten en hij
veroverde de koninklijke stad. 27 Daarop zond Joav boodschappers
naar David om hem te zeggen: „Ik heb tegen Rabba gevochten en ook
de Stad van het Water veroverd. 28 En nu, verzamel de rest van het
volk en leger u voor de stad en verover die, voordat ik de stad zelf
inneem en er mijn naam aan verbindt.”

Sjeva hem Sjlomo noemde, dat is omdat zij hem die naam gaf, nadat David haar verteld had dat hij
van de profeet gehoord had dat Hasjem hem die naam wilde geven (Radak).
Metsoedat David verklaart echter dat het kind twee namen kreeg: Sjlomo, om ons te leren dat in zijn
tijd er vrede heerste, en...
25. Jedidia – Want Hasjem liet via de Profeet Natan weten dat Hij hem Jedidia noemde, omdat hij
van hem hield (Metsoedat David). Radak echter interpreteert: David zelf noemde hem Jedidia, omdat
de profeet hem verteld had dat Hasjem van hem hield.
Me’am Lo’eez geeft de volgende toelichting op de affaire David–Bat-Sjeva: Tora bepaalt dat een
vrouw die overspel gepleegd heeft, verboden is voor haar man en voor de man met wie zij overspel
gepleegd heeft, zelfs nadat haar echtgenoot is overleden. De reden dat Bat-Sjeva niet verboden was
voor David, is dat zij van Oeria een echtscheidingsbrief gekregen had en daarom wettelijk geen
getrouwde vrouw meer was toen David haar nam. Het feit dat Hasjem Sjlomo lief had en dat hij, met
G-ds instemming, David opvolgde, is op zichzelf reeds een bewijs dat David en Bat-Sjeva volgens de
halacha geen overspel gepleegd hadden.
Er was eens een koning, die aan een Joodse Geleerde vroeg deze episode te verklaren. Hoe kon het
gebeuren dat David, de „zoete zanger van Israël” een zodanige overtreding beging. De Geleerde
antwoordde: „Kijk eens in de kronieken van de heersers van de volken. Daar zult u vinden hoe zij
elkaar uitmoordden en afschuwelijke wreedheden begingen. Hoe zij vrouwen van hun echtgenoten
afnamen en dat verdoezelden, zodat niemand het zou weten. Wat denkt u wat er zou gebeuren als
iemand een van die heersers zou vermanen? Hij zou ongetwijfeld onmiddellijk gedood worden en
nieamnd zou daar wijzer van geworden zijn. En dat is alleen maar wat bekend geworden is, om maar
te zwijgen over al de afschuwelijke dingen waar we niets over horen. En bezie nu wat Koning David
gedaan heeft. Hij deed iets wat hij niet had moeten doen. Geen mens, zelfs niet iemand die van
zichzelf kan zeggen „dat zijn hart leeg is” van verlangens, kan er zeker van zijn dat hij de slechte
neiging kan weerstaan. En toch kwam David volledig tot inkeer. Hij bracht een brandoffer als teken
van zijn berouw en was gebroken en voelde zich vernederd door wroeging. Het gevolg is dat de
Psalmen die David componeerden als resultaat van dit incident, tot op deze dag tot inspiratie dienen
voor ieder die gevallen is en die zijn weg terug naar G-d zoekt. Want wie onder ons kan zeggen dat
hij vrij is van zonde? Zelfs toen Natan bij hem kwam en zei: „U bent die man,” en harde en bittere
straffen voorspelde, accepteerde David G-ds wil met liefde. Hij hoorde aan hoe Natan hem verweet,
maar hij liet hem desondanks in vrede heen gaan; niet zoals Jeremiahoe, die toen hij een harde
profetie gaf voor de koning van Jehoeda, in een put gegooid werd. Dit alles wijst op de verhevenheid
van onze meester, Koning David, die eeuwig leeft.” (Me’am Lo’eez).
Ter wille van Hasjem – Die hem lief had (Rasji). [Jedidia = Jedied Ja = de geliefde van Hasjem.]
26. De koninklijke stad – De stad had twee versterkte muren, een buitenste muur en een binnenste
muur. De buitenste [muur was ter verdediging] van de koninklijke stad, de binnenste voor versterking
en steun (Rasji). Het koninklijk paleis was niet in de stad Rabba zelf gelegen, maar daar iets buiten en
van daar uit werden de bewoners van de stad Rabba van water voorzien (Malbiem). Volgens
Abarbanel was de koninklijke stad een citadel binnen de stad gelegen.
27. De stad van het water – De stad werd ook de „Stad van het Water” genoemd omdat daar water
was, maar niet in de rest van de stad, waar het volk woonde. Het water was buiten de stad, niet in de
stad zelf. Eerst veroverde Joav de waterstad en hij liet de verovering van de rest van de stad voor de
eer van David (Radak). Hoewel het vers de indruk wekt alsof Joav heel de stad had ingenomen, had
hij alleen de waterstad ingenomen, maar het was duidelijk dat nu hij de watertoevoer tot de stad
beheerste, hij daarmee heel de stad veroverd had (Malbiem).
28. Voordat ik de stad zelf inneem – Want de val van de stad was nabij, doordat hij de waterstad al
had ingenomen en als ik de stad inneem, komt de eer mij toe (Metsoedat David).
En er mijn naam aan verbindt – Want de stad was goed in de ogen van Joav en hij dacht dat het
passend was dat Davids naam met de inname van de stad verbonden zou zijn (Metsoedat David).

De verovering
van Rabba
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29 Nu verzamelde David heel het volk en ging naar Rabba en vocht
ertegen en veroverde haar. 30 En hij nam de kroon van Malkams hoofd
en die woog wel een talent aan goud en edelstenen; en hij werd boven
het hoofd van David gezet, en een grote oorlogsbuit bracht hij mee uit
de stad. 31 En het volk dat daarin was, voerde hij naar buiten en legde
hen zagen, ijzeren dorsvlegels en ijzeren bijlen op en sleepte hen door
modderige straten en zo deed hij met alle Ammonitische steden.
Daarna keerde David en het hele het volk terug naar Jerusjalajiem.

30. De kroon van Malkam – De afschuwelijke [afgod] van Ammon heette Malkam, [afgeleid] van
de Molech” (Rasji). Maar Radak zegt dat Malkam de koning van de Ammonieten was.
En hij werd boven het hoofd van David gezet – Itai de Gittiet deed er afstand van (Rasji). [Het was
volgens de verklaring van Rasji (zie hier boven) een onderdeel van een afgodsbeeld en daar mag een
Jood geen gebruik van maken, tenzij de niet-Joodse afgodendienaren het ongeldig verklaren als
middel tot afgoderij.] Hij hing boven het hoofd van David als hij op zijn troon zat, want die kroon
was veel te zwaar om te dragen. En een andere verklaring is dat hij hem alleen maar soms opzette
(Radak).
31. Zagen, dorsvlegels en bijlen – Dit waren vijlen, een soort martelwerktuigen (Rasji).
Zagen – Een soort mes met heel veel tanden (Rasji).
Dorsvlegels – Een instrument met veel tanden (Rasji).
Modderige straten – Volgens vertaling Rasji en Targoem Jonatan. Radak verklaart dat met het
Hebreeuwse woord malbeen, dat baksteen betekent, de straten bedoeld worden, omdat die met
bakstenen bestraat waren. Maar Metsoedat David verklaart dat hiermee de ovens bedoeld worden,
waarin de bakstenen gebakken werden. Dus ze werden in het vuur van de ovens gegooid (Ralbag).
David legde hen deze wrede straf op om de andere volken af te schrikken tegen Israël oorlog te
voeren (Ralbag).


