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53. David brengt de kist van
God naar Jeruzalem
De kist van God
Lang geleden reisden de Israëlieten door de woestijn. Onderweg woonden zij in
tenten. God woonde ook in een tent. Zijn tent stond tussen de tenten van de mensen.
De tent van God had twee kamers. De kamer achteraan was de kamer van God. Daar
stond zijn houten kist, helemaal bedekt met goud. Deze kist was de troon van God. In
de kist lagen de twee stenen platen van Mozes. Op die platen stonden de tien regels
van God. Die regels leerden de mensen om gelukkig te leven. Zo woonde God midden
tussen de mensen. Daar waren de mensen heel blij om.
De Israëlieten wonen nu alweer een hele tijd in het land Kanaän. Sinds een tijdje
hebben ze ook een koning: koning David. Hij woont in een paleis in Jeruzalem. Maar
de heilige kist van God staat in een gewoon huis, het huis van Abinadab, in een
dorpje in de buurt van Jeruzalem. David vindt dat maar raar. Hij denkt: Toch vreemd
dat de kist van God in het huis van Abinadab staat. Daar ga ik iets aan doen. Ik breng
de kist naar de hoofdstad Jeruzalem. Dan kan God weer in het midden van het volk
wonen. Maar hoe zal ik de kist naar Jeruzalem brengen?
Dan weet hij het! Hij laat een goede timmerman naar zijn paleis komen.
‘Ik wil dat jij een kar van hout maakt. Met stevige wielen!’ zegt de koning.
‘Twee sterke ossen moeten de kar trekken!’
De timmerman gaat meteen aan het werk.
En na een tijdje is de kar klaar. Die ziet
er prachtig uit, helemaal
spiksplinternieuw.
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Een vrolijke optocht
‘Wat ben ik blij…!’ zegt koning David. ‘Ik ga de kist van God ophalen. Er moeten veel
mensen met mij meegaan.’ En zo gebeurt het. Wel 30.000 mannen gaan mee.
Al die mensen gaan samen met David op weg. Het wordt een grote, blijde optocht.
Onderweg maken ze veel muziek.
Bom, bom, bommer-de-bom…! spelen de trommels.
Tu-tuu-tuuu…! doen de fluiten.
Tsing… tsingelingeling…! klinken de tamboerijnen.
Rinkel-de-rinkel…! rinkelen de bellen.
De grote stoet mensen komt bij het huis van Abinadab dat op een heuvel staat.
‘Stop…!’ roept iemand tegen de ossen. En dan stoppen de twee dieren voor het huis
van Abinadab. De dienaren van koning David zetten de kist van God voorzichtig op de
kar. Met z’n allen zullen ze de kist naar Jeruzalem brengen. En ze willen er goed voor
zorgen. Op de hele wereld bestaat er niet één kist als deze. Het is de troon van God.
‘We vertrekken!’ beveelt koning David. De vrolijke stoet vertrekt van het huis van
meneer Abinadab. Zijn twee zonen, Achio en Uzza, letten op of alles goed gaat met
de kar. Achio gaat voorop en let op de ossen die de kar trekken. Hij houdt de ossen
vast met een touw. Uzza stapt naast de kar en let op de kist van God. Zo zal het vast
wel goed gaan.
De kar rijdt van de heuvel af, naar beneden. Het is een hobbelige weg en de ossen
mogen echt niet uitglijden.
De mensen maken weer muziek met rinkelbellen en tamboerijnen.
Ze zijn enorm blij dat ze de kist van God naar Jeruzalem kunnen brengen. God zal
weer dicht bij de mensen wonen.
Dan voelen ze zich heel veilig.

Naar de boerderij
De optocht komt bij een boerderij. Hé, wat is dat? De twee ossen gaan zomaar de
verkeerde kant op. Wat eigenwijs! Ze nemen de schuine, hobbelige weg naar beneden
toe, naar de boerderij. Ruiken ze misschien de geur van het graan in de schuur?
En dan gaat het mis. De ossen beginnen uit te glijden.
O… o… de kist glijdt bijna van de kar! Meteen probeert Uzza de kist van God tegen
te houden en hij pakt hem beet. De kist valt niet op de grond, maar Uzza valt wel en
hij beweegt niet meer. Wat erg is dat!
De stoet staat stil. Iedereen is erg geschrokken. Niemand maakt meer muziek.
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Koning David durft de kist van God nu niet meer naar Jeruzalem te brengen.
Misschien is God wel boos, denkt David. Daarom laat hij de kist neerzetten in het huis
van een man die daar in de buurt woont. Die heet Obed-Edom.
En wat doen de mensen? Ze gaan allemaal bedroefd naar huis. En het feest? Dat is
voorbij.

Met draagstokken
Als de koning terug is in zijn paleis in Jeruzalem denkt hij diep na. Wat ging er toch
fout, vraagt hij zich af. Mág de kist van God wel op een kar staan? Of moet het
anders?
Koning David laat door de priesters uitzoeken hoe het moet. En dan weet hij het! Het
staat in de thora van Mozes: de kist van God mag niet op een kar staan. Priesters
moeten hem dragen! Net zoals toen Jozua met het volk de rivier de Jordaan overstak.
Toen droegen de priesters de kist met draagstokken op hun schouders.
De kist staat nu al drie maanden bij Obed-Edom en het gaat heel goed met hem. Zijn
kippen leggen veel eieren, in zijn tuin groeien grote, zoete druiven! Koning David hoort
dat het heel goed gaat met Obed-Edom terwijl de kist van God bij hem in huis staat.
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‘Het is tijd om de kist naar Jeruzalem te brengen,’ beslist koning David. ‘Deze keer
moeten de priesters de kist dragen.’
Opnieuw gaan veel mensen op weg om de kist te halen. Ze zingen en dansen en
maken vrolijke muziek. Telkens na zes stappen stopt de stoet even om God te danken.
En koning David…?
Die is zó blij. Hij danst vlak voor de kist uit! Hij heeft niet zijn deftige, rode, koninklijke
koningsmantel aan…! Nee! Hij heeft alleen maar een lang linnen priesterhemd aan,
net als de priesters.
En dan is het zover. Eindelijk staat de kist in de tent van God in Jeruzalem. Alle
mensen vieren feest, en wat zijn ze blij! Koning David laat lekkere dingen aan het volk
uitdelen: druiven, brood en dadelkoeken. Dit vrolijke feest zullen ze zeker niet gauw
vergeten!
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54. David helpt Mefiboset
Heeft Jonatan familie?
Voordat David koning werd, was Saul de koning van Israël. De zoon van Saul, Jonatan,
was de beste vriend van David. Tijdens een oorlog sneuvelden Saul en Jonatan op
dezelfde dag. David heeft daar veel verdriet om gehad.
Koning David staat voor een raam van zijn paleis. Op straat ziet hij kinderen spelen.
David moet aan zijn vriend Jonatan denken. Misschien had Jonatan ook wel kinderen,
denkt David. Weet je wat? Ik wil weten of er nog familie leeft van Jonatan!
‘Laat Siba bij mij komen,’ beveelt koning David. Siba was de belangrijkste dienaar van
koning Saul, de vader van Jonatan.
Siba komt naar de koning toe en staat voor zijn troon.
‘Ben jij Siba, de eerste bediende van koning Saul?’ vraagt David.
‘J a, dat ben ik!’ antwoordt Siba.
‘Siba, weet jij of er nog een kleinkind van koning Saul leeft, een kind van Jonatan?
Dan wil ik daar goed voor zorgen, want dat heb ik aan Jonatan beloofd.’

De kreupele zoon
Siba denkt even na en zegt:
‘J azeker, majesteit, kroonprins Jonatan had een zoon. Hij heet Mefiboset en hij is
gehandicapt.’
‘Wat is er dan met hem?’ wil de koning weten. ‘Hoe komt dat?’
‘Toen Mefiboset nog heel klein was liet zijn kindermeisje hem op de grond vallen. Hij
viel zó hard op zijn voeten dat hij kreupel is geworden.’
‘Weet jij waar deze zoon van Jonatan woont?’ vraagt koning David.
Gelukkig weet Siba dat ook!
‘In het stadje Lo-Debar, heel ver weg van Jeruzalem.’
‘Ik zal Mefiboset laten halen,’ zegt de koning, ‘want hij is de zoon van Jonatan, mijn
allerbeste vriend. Ik wil goed voor hem zorgen, want dat had ik aan Jonatan beloofd.’
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