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Hoofdstuk 104        
 

Lieve kleinkinderen, 

 

‘In de oorlog en in de liefde is alles geoorloofd,’ zei eens iemand tegen mij.  

Maar of dat waar is? Mijn moeder leerde mij vroeger dat er altijd Iemand is, die 

jou overal ziet en die dag en nacht bij jou is, terwijl jij Hem niet ziet. Maar Hij 

is er wel. Houd daar rekening mee, Eelke! Jij bent verantwoordelijk voor jouw 

eigen daden, zowel in de oorlog als in de liefde…. 

 

 

 

Hoofdstuk 104       -      De vrouw van Uria    -    2 Samuël 11 
 

Veel jaren was David al koning in Israël. Het waren jaren geweest van grote 

bloei en welvaart. Het volk was blij en gelukkig met deze koning. De Heer 

zegende David in alles wat hij deed. God gaf hem alles wat zijn hart begeerde: 

macht, een sterk rijk, erg veel goud en zilver, vrouwen en gezonde kinderen. 

En toen deed deze vrome koning David iets wat zo erg was, dat het hele volk er 

schande van sprak. Het gevolg was dat hem en zijn familie veel onheil 

overkwam. Je zou niet eens kunnen geloven dat zo’n groot man als David dit 

deed, als het niet in de Bijbel had gestaan…. 

 

Het gebeurde op een middag in het begin van de zomer, wanneer bijna alle 

mensen in het oosten gedurende de warmste uren van de dag een rustpauze, een 

siësta nemen. Ook David had op bed gelegen, maar hij kon niet slapen. Het was 

gewoon te benauwd tussen de hoge muren van zijn paleis en ook had hij teveel 

zorgen aan zijn hoofd. Het was oorlog en zijn leger onder aanvoering van Joab, 

vocht in het buitenland, in Ammon. Ze belegerden de hoofdstad Rabba. Soms 

dacht hij dat hij er zelf heen moest gaan om leiding te gaan geven. Maar hij had 

in zijn leven al zoveel gevochten en bovendien, Joab was dit werk best 

toevertrouwd.  

 

David klom naar boven naar het platte dak van zijn paleis. Misschien was het 

daar iets koeler dan in zijn benauwde slaapkamer. Het dak was hoog en David 

keek neer op huizen beneden hem. Ineens zag hij daar op de binnenplaats van 

een huis een bijzonder mooie vrouw die een bad nam. Ze had geen kleren aan, 

want vanaf de straat kon niemand haar zien. En wie dacht er nu aan dat vanaf 

het dak van het paleis iemand haar zou gaan begluren? 

 

Direct toen David haar zag begeerde hij haar. Hij had vrouwen genoeg: Michal, 

de dochter van Saul, Achinoäm uit Jizreël en Abigaïl, die met Nabal getrouwd 
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was geweest. Maar deze vrouw was jonger en veel mooier. Hij bleef maar naar 

die naakte vrouw kijken, terwijl hij heel goed wist dat dit niet mocht. 

‘Jij zult niet begeren de vrouw van een ander!’ stond er in de wet van Mozes en 

dat gold niet alleen voor gewone mensen, maar ook voor koningen. Ook voor 

David! Maar David dacht niet meer aan een wet van God. Hij wilde die vrouw  

hebben. Ook al zou ze getrouwd zijn, hij wilde haar hebben! Tenslotte was hij 

de koning en alles wat het volk had was zijn bezit, waar hij van mocht nemen 

wat hij maar wilde. Huizen, vee en land en ook de vrouwen van zijn 

dienstknechten. Dat recht had een koning. 

Ja, zo was dat in de heidense buurlanden, waar de koning als een soort van god 

vereerd werd. Maar zo mocht het in Israël niet! In Israël was de koning geen 

god, maar was hij de dienstknecht van de Heer en moest ook hij zich aan Gods 

wetten houden. 

Maar David die dit heel goed wist, wilde nu niet aan God denken. Hij wilde die 

mooie vrouw hebben…. 

Hij ging naar beneden en vroeg aan zijn knechten wie die knappe vrouw was. 

Als antwoord kreeg hij dat het Bathséba moest zijn, de vrouw van Uria, de 

Hethiet, die officier was in Davids leger. Ook was zij een kleindochter van 

Achitofel, één van Davids raadsheren. 

Maar ook nu David dit wist, wilde hij niet luisteren naar de waarschuwende 

stem in zijn binnenste. Zijn begeerte naar Bathséba was te groot. Het 

interesseerde hem niet meer dat hij een officier in zijn leger ongelukkig ging 

maken en dat het een grote schande voor de familie van Ahia zou zijn. Hij wilde 

nog maar één ding: Bathséba. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koning David wilde nog maar één ding: Bathséba. 
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Diezelfde avond nog liet koning David Bathséba ophalen en die nacht bleef zij 

bij hem in zijn paleis. De volgende ochtend brachten ze haar weer naar huis en 

niemand van de buren had iets gemerkt. 

Bathséba huilde niet toen ze weer in haar eigen huis was. Misschien vond ze het 

helemaal niet erg dat ze in één bed met de koning geslapen had. Haar man was 

immers bijna nooit thuis? En was het geen grote eer dat de koning van alle 

vrouwen in Jeruzalem juist haar wilde hebben? 

 

Het bleef niet bij die ene keer. Steeds vaker liet David haar voor één nachtje 

ophalen. Hij had geen oog meer voor zijn andere vrouwen. Soms dacht David 

wel eens dat dit moest stoppen. Ze was uiteindelijk getrouwd met één van zijn 

trouwste  soldaten. Met Uria, die elke dag voor hem zijn leven waagde in de 

strijd tegen de Ammonieten. Maar hij kon Bathséba niet meer missen. Hij wilde 

haar tot vrouw hebben. Niet meer stiekem en alleen in de nachtelijke uren, maar 

in het openbaar, zodat iedereen haar kon zien. 

Als hij het gedurfd had, dan was Bathséba voorgoed bij hem gebleven. Maar dat 

kon niet, want dan zou het uitkomen en in Jeruzalem over hem en over Bathséba 

gepraat worden. En in de wet van Mozes stond: ‘Wie de vrouw van een ander 

neemt, die is de dood schuldig….’ 

 

Niet veel later stuurde Bathséba aan David de boodschap: ‘Ik ben zwanger en 

wat zal mijn man zeggen, wanneer hij het van ons te weten komt? U moet iets 

doen.’ 

David schrok hevig toen hij deze boodschap kreeg. Dit was niet best! Hoe kon 

hij koning blijven, wanneer heel Jeruzalem dit te weten kwam? Hoe kon hij nog 

recht spreken als hij zelf de wet zo zwaar overtrad? Nee, dit mocht nooit bekend 

worden! Niemand, maar dan ook niemand mocht ooit te weten komen dat dit 

kind van Bathséba ook zijn kind was. Hij moest iets doen, had Bathséba hem 

laten weten. Maar hoe? Plotseling kreeg hij een idee! Uria moest thuis komen en 

bij zijn vrouw slapen. Wanneer de baby dan geboren zou worden, zou iedereen 

in Jeruzalem denken dat het een kind van hem was. Hij zou vandaag nog een 

brief naar Joab schrijven dat Uria direct bij hem moest komen. Een hardloper 

moest met de brief naar Rabba. 

 

Een week later stond Uria voor zijn koning. Hij begreep niet waarom hij had 

moet komen. Hij was een soldaat en geen hoveling. Hij hoorde bij zijn soldaten 

te zijn in het land van Ammon. 

De koning vroeg naar de stand van zaken in het leger en wanneer de stad Rabba 

ingenomen zou kunnen worden. Uria vertelde alles wat hij wist. Maar 

ondertussen dacht hij bij zichzelf: Wat wil de koning eigenlijk van mij? Wat ik 

hem nu vertel had toch ook een gewone boodschapper kunnen doen? Waarom 

haalt de koning een officier uit zijn werk, juist op het moment dat elke dag de 
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beslissende slag geslagen kan worden? Maar natuurlijk kon hij zijn gedachten 

niet tegen de koning zeggen. 

Daar hoorde hij koning David zeggen: ‘Ik ben blij dat je me alles verteld hebt. 

Ga nu naar huis en rust uit bij je vrouw. Kom morgen bij mij terug en dan zeg ik 

tegen je wat je moet doen.’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vriend Uria, ga nu naar huis en rust uit bij je vrouw. 
 

David glimlachte vriendelijk. Maar toen Uria buiten de deur was en hij zijn 

zware voetstappen niet meer hoorde glimlachte hij niet meer. Hij voelde zich 

niet gerust. Dit gesprek met deze man die hem zo trouw was en die hij met zijn 

vrouw bedroog, was moeilijk geweest. Als Uria nu maar naar huis ging en dat 

Bathséba hem maar op de juiste manier welkom heette. Misschien was het wel 

goed dat hij een beetje lekker eten en goede wijn naar haar huis liet brengen. 

Dan konden ze er samen een gezellig avondje van maken. 

 

Lang wachtte Bathséba die avond op haar man. Maar al wie kwam, haar man 

Uria niet. Het hart klopte haar in de keel. Waarom kwam hij nu niet? Was hij 

boos op haar? Had hij van iemand gehoord dat ze de laatste tijd zo vaak stiekem 

’s nachts in het paleis was geweest? O, hij mocht dit nooit, nooit weten. Van het 

lekkere eten kon ze geen hap door haar keel krijgen. Dat Uria niet bij haar 

gekomen was vond ze op zich geen ramp. Nu koning David haar tot zijn vrouw 

genomen had, hield ze niet meer van Uria. David was haar alles. Maar ze was 

doodsbenauwd dat het geheim van David en haar uit zou komen….  
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En terwijl Bathséba zat te wachten in haar huis, lag Uria al lang te slapen tussen 

de andere soldaten in op de houten vloer van het wachtlokaal bij de stadspoort. 

In het land Ammon sliepen zijn soldaten in hun tenten op de harde grond. Nu, 

dan past het hun officier niet om naar huis te gaan en in één bed met zijn vrouw 

te gaan slapen.  

 

De volgende ochtend hoorde David dat Uria die nacht niet thuis was geweest. 

Hij liet hem direct bij zich roepen.  

‘Waarom ben je niet naar huis gegaan om uit te rusten van je lange reis hier naar 

toe?’ vroeg David.  

Uria keek zijn koning met zijn donkere ogen vragend aan. Was er iets wat hij 

niet weten mocht? Iets waar hij bij betrokken was? 

Toen antwoordde hij zijn koning: ‘De ark des Heren staat in een tent. Ook Joab 

en zijn soldaten slapen in tenten. Dan kan ik toch niet naar huis gaan om te eten 

en te drinken en met mijn vrouw in één bed te gaan slapen? Nee mijn koning, 

dat zou ik nooit doen.’ 

David durfde er niets tegenin te brengen. Kort zei hij: ‘Blijf vandaag nog hier in 

Jeruzalem. Morgen ga je terug naar het leger.’ 

Toen Uria was weggegaan bleef hij kwaad zitten. Waarom ging die koppige 

Hethiet nu niet naar zijn eigen vrouw?  Wat zouden de mensen straks gaan 

zeggen? De koning stuurt hem naar zijn vrouw en hij gaat niet. Straks kwam hun 

grote geheim toch nog uit. Hij zou het nog één keer proberen en anders…. 

 

Die middag kreeg Uria de boodschap dat hij ‘s avonds bij koning David moest 

komen dineren. En David voerde hem dronken, tijdens de overheerlijke en 

overvloedige maaltijd. Met de boodschap van David om nu naar huis te gaan, 

naar zijn eigen vrouw, wankelde hij ladderzat en onbekwaam het paleis uit.  

De koning had iets met hem voor…. Maar hij wist niet wat…. Alles was zo 

troebel in z’n hoofd…. Joab…. Zijn soldaten…. Zijn vrouw Bathséba…. Maar 

hij kon niet naar huis…. De oorlog was nog niet voorbij…. Hij mocht nog niet 

bij een vrouw slapen voordat de oorlog voorbij was…. Daarvoor had hij een eed 

afgelegd….  Wat had hij de koning beloofd?.... Maar nu niet naar huis…. 

Gelukkig, daar was het wachtlokaal. Zwaar liet hij zich op de harde grond vallen 

tussen de soldaten in het wachtlokaal. Met een arm onder zijn hoofd viel hij in 

een diepe slaap.  

 

De volgende ochtend vroeg hoorde David het. Uria had weer bij de soldaten 

geslapen. Hij werd wit van kwaadheid. Die dronken Hethiet had het er gewoon 

om gedaan! Maar dan kende koning David nog wel andere wegen! Hij wilde 

niet naar huis? Goed, dan zou hij in der eeuwigheid niet weer naar huis toegaan. 

Hij wilde niet naar zijn vrouw Bathséba? Hij zou zijn vrouw nooit weer zien! 

O, wat haatte David die ongehoorzame Hethiet met zijn donkere, vragende ogen. 
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Ja, hij haatte hem, die man van Bathséba omdat hij zijn plannen in de war 

stuurde. En ook, omdat die man beter was dan hijzelf. Maar daar wilde David 

niet aan denken.  

Nu zou hij sterven en niemand zou weten dat hij, koning David dat gedaan had. 

Alleen Joab, maar die kon je in dit soort zaken vertrouwen! 

 

In zijn binnenkamer, waar geen mens hem mocht storen, schreef David een brief 

aan Joab. Een wrede glimlach speelde om zijn mond toen hij de letters kraste in 

het zachte was: ‘Zet Uria op de plaats waar het hardst gevochten wordt. Zeg dan 

tegen de andere soldaten dat ze zich moeten terugtrekken. Dan zal Uria gewond 

raken en sterven.’ 

En alsof deze doodsbrief, dit doodvonnis nog niet genoeg was, liet hij Uria weer 

bij zich komen. David glimlachte vriendelijk toen hij tegen hem zei: ‘Ga terug 

naar Rabba. Doe Joab de hartelijke groeten van mij en geef hem deze brief.’ 

De brief was verzegeld met de koningsring. Alleen Joab zou deze brief mogen 

openen en lezen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

‘Doe Joab de hartelijke groeten van mij en geef hem deze brief.’ 
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Koning David schaamde zich niet en hij had ook geen medelijden met Uria toen 

hij hem zag weggaan op z’n laatste reis. Nooit zou die Hethiet hem weer 

verwijtend aankijken, nooit weer zijn plannen in de war sturen, nooit weer 

slapen bij zijn wachtsoldaten…. En ook,  nooit weer zou hij slapen in hetzelfde 

bed bij Bathséba! Met dit soort problemen wist Joab wel raad. Daar kende hij 

hem goed genoeg voor. En ook, Joab kon een geheim bewaren! 

Als Uria dood was, stond niets hem meer in de weg om met Bathséba te 

trouwen. Dan zou ze voor altijd zijn vrouw zijn. De hele week wachtte hij op de 

bode, die moest komen met het doodsbericht…. 

 

En dit was nu diezelfde David die danste voor de ark des Heren, die een tempel 

wilde bouwen voor God de Heer en die kon bidden voor zijn volk. 

Zo diep kan een mens vallen, ook al is het een kind van God en heeft hij de Heer 

lief…. 

 

Toen eindelijk de bode uit Ammon kwam, moe van de lange reis, brachten ze 

hem direct bij David. Joab had goed tegen hem gezegd wat en hoe hij alles 

moest vertellen.  

‘Koning, onze vijanden waren sterker dan wij. Daarom konden ze ons aanvallen. 

Wij konden ze terugdringen tot dichtbij de stadspoort. Maar toen begonnen ze 

met pijl en boog op ons te schieten. Sommige soldaten werden gedood. Ook uw 

officier Uria is gesneuveld!’ 

 

Davids hart klopte blij en onstuimig bij het horen van deze onheilige boodschap. 

Nu was Bathséba van hem en geen mens kon er nog iets verkeerds van zeggen. 

Natuurlijk liet hij niets van zijn gevoelens blijken. Zijn gezicht stond strak en 

koel toen hij zei: ‘Ja, zo gaat dat in de oorlog. Vandaag sneuvelt de één en 

morgen de ander. Zeg tegen Joab dat ik niet kwaad op hem ben en dat hij door 

moet gaan met de stad Rabba te veroveren.’ 

 

Zeven dagen rouwde Bathséba over haar dode man. Daarna trok ze haar 

feestjurk aan en trouwde ze met koning David. 

Maar dit grote onrecht dat Uria met de dood had moeten bekopen, werd toch 

bekend in Jeruzalem en in heel het land. De mensen spraken er schande van. 

Veel mensen zeiden: ‘Als dit zo maar kan, als de koning dit soort dingen mag 

doen, dan is er geen recht meer in Israël. En wanneer er een God in de hemel is, 

die het kwade op deze wereld ziet, dan moet Hij David doden….’ 

Het leek wel alsof de Heer in de hemel niets gezien had en of deze zware 

bloedschuld als een donkere, dreigende wolk voor altijd zou blijven hangen 

boven dit ontwijde land. 

 

Een aantal maanden later werd de baby van Bathséba geboren en de naam van 

Uria werd niet eens meer genoemd.  
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In Jeruzalem, de Vredesstad, regeerde koning David en alles ging weer zijn oude 

normale gang. Op rechtdagen zat David op zijn hoge rechterstoel en sprak recht 

over goeden en kwaden. Met strenge hand strafte hij het kwaad.  

En de mensen begonnen het al gewoon te vinden dat een koning kwade zaken 

mocht doen, waar normale mensen streng voor gestraft werden. 

 

Maar al deze tijd kon David niet meer bidden en speelde hij niet op zijn harp. 

Het leek erop dat het met hem dezelfde weg op zou gaan als met koning Saul. 

 

 

 


