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geskeur en ook al die mans wat by hom
was.
12
En hulle het gerou en geween en
gevas tot die aand oor Sha’ul en oor sy
seun Jahonatan en oor die volk van יהוה
en oor die huis van Jisra’ěl, omdat hulle
deur die swaard geval het.
13
Toe het Dawid die vir jongman wat
hom die boodskap gebring het, gesê:
“Waar kom jy vandaan?” En hy het gesê:
“Ek is die seun van ŉ vreemdeling, ŉ
Amalěkiet.”
14
En Dawid het vir hom gesê: “Hoekom
was jy nie bang om jou hand uit te steek
om die gesalfde van  יהוהte vernietig
nie?”
15
Dawid het toe een van die jongmans
geroep en gesê: “Kom nader, val hom
aan!” En hy het hom neergeslaan, en hy
het gesterf.
16
En Dawid het vir hom gesê: “Jou bloed
is op jou kop, want jou mond getuig teen
jou, omdat jy sê: ‘Ek het die gesalfde van
 יהוהdoodgemaak.’”
17
Toe het Dawid hierdie klaaglied oor
Sha’ul en oor sy seun Jahonatan gesing,
18
en hy het beveel om die kinders van
Jahuda “Die Boog” te leer. Kyk, dit is
geskryf in die Boek van Jashara:
19
“Die voortreflikheid van Jisra’ěl
is op jou hoogtes verslaan!
Hoe het die helde geval!
20
“Vertel dit nie in Gat nie,
verkondig dit nie op die strate van
Ashkelon nie,
sodat die dogters van die Palishtim
hulle nie verheug,
die dogters van die onbesnedenes nie
jubel nie!
21
“Berge van Gilbóa!

1 En ná die dood van Sha’ul, toe Dawid
terug was van die slagting van Amalěk
het Dawid twee dae in Tsiklag gebly.
2
En op die derde dag het ŉ man uit die
leër, van Sha’ul af, met geskeurde klere
en grond op sy kop daar gekom. En toe
hy by Dawid gekom het, het hy op die
grond geval en hom neer gebuig.
3
En Dawid het vir hom gesê: “Waar kom
jy vandaan?” En hy het vir hom gesê: “Ek
het ontsnap uit die leër van Jisra’ěl.”
4
En Dawid het vir hom gesê: “Wat het
gebeur? Vertel my nou.” En hy het gesê:
“Die mans het uit die geveg gevlug, en
baie van die mans het ook geval en
gesterf. Ja, ook Sha’ul en sy seun
Jahonatan is dood.”
5
En Dawid het vir die jongman wat hom
die boodskap gebring het gesê: “Hoe
weet jy dat Sha’ul en sy seun Jahonatan
dood is?”
6
En die jongman wat hom die boodskap
gebring het, het gesê: “Ek was per toeval
op die berg Gilbóa, en Sha’ul op sy spies
gesien leun, terwyl die strydwaens en
perderuiters hom gevolg het.
7
“En hy het agter hom omgekyk en my
gesien en my geroep, en ek het gesê:
‘Hier is ek.’
8
“En hy het vir my gesê: ‘Wie is jy?’ En
ek het vir hom gesê: ‘Ek is ŉ Amalěkiet.’
9
“En hy het vir my gesê: ‘Kom staan tog
by my en maak my dood, want
duisligheid het my gegryp, maar my lewe
is nog steeds in my.’
10
“En ek het by hom gaan staan en hom
doodgemaak, want ek het geweet dat hy
ná sy val nie sou leef nie. En ek het die
kroon wat op sy kop en die armband wat
om sy arm was, geneem en dit hier na
my meester gebring.”
11
En Dawid het sy klere gegryp en dit
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Geen dou en geen reën op julle nie,
en geen velde van offergawes nie.
Want daar is die skild van die helde
verwerp,
die skild van Sha’ul nie met olie gesalf
nie.
22
“Van die bloed van die gesneuweldes,
van die vet van die helde
het die boog van Jahonatan nie
omgedraai nie,
en die swaard van Sha’ul nie leeg
teruggekeer nie.
23
“Sha’ul en Jahonatan,
geliefdes en aangenaam in hulle lewe
en in hulle dood nie geskei nie.
Hulle was vinniger as arende,
hulle was sterker as leeus.
24
“Dogters van Jisra’ěl, huil oor Sha’ul,
wat julle weelderig beklee het met
skarlaken,
wat goue versiersels aangebring het op
julle klere.
25
“Hoe het die helde geval midde in die
geveg!
Jahonatan lê verslaan op jou hoogtes.
26
“Ek is benoud om jou ontwil, my
broer Jahonatan!
Jy was vir my baie aangenaam.
Jou liefde was vir my wonderlik,
beter as die liefde van vrouens.
27
“Hoe het die helde geval en die
oorlogswapens gegaan!”

En die mans van Jahuda het gekom en
Dawid daar as koning oor die huis van
Jahuda gesalf. Hulle het ook aan Dawid
vertel en gesê: “Dit is die mans van
Jaḇěsh in Gíl’ad wat Sha’ul begrawe het.”
5
Dawid het toe boodskappers na die
mans van Jaḇěsh in Gíl’ad gestuur en aan
hulle gesê: “Mag julle geseënd wees deur
יהוה, dat julle hierdie guns aan julle
meester, aan Sha’ul bewys het, en hom
begrawe het.
6
“Mag  יהוהjulle dan nou guns en trou
bewys, en ek self bewys ook hierdie
goedheid aan julle, omdat julle hierdie
ding gedoen het.
7
“En nou, laat julle hande sterk wees, en
wees dapper mans, want julle meester
Sha’ul is dood. Ook het die huis van
Jahuda my as koning oor hulle gesalf.”
8
Maar Aḇněr, die seun van Něr, die
leërowerste van Sha’ul, het Ishboshět,
die seun van Sha’ul, geneem en hom
oorgebring na Maḥanájim
9
en hom koning gemaak oor Gíl’ad en
oor die Ashěriete en oor Jísre’ěl en oor
Efrajim en oor Binjamin en oor die hele
Jisra’ěl.
10
Ishboshět, die seun van Sha’ul, was
veertig jaar oud toe hy oor Jisra’ěl begin
regeer het, en hy het twee jaar regeer.
Net die huis van Jahuda het Dawid
gevolg.
11
En die aantal dae wat Dawid koning in
Ḥeḇron oor die huis van Jahuda was, was
sewe jaar en ses maande.
12
En Aḇněr, die seun van Něr, met die
dienaars van Ishboshět, die seun van
Sha’ul, het uit Maḥanájim na Gíḇ’on
gegaan.
13
En Joaḇ, die seun van Tserúja, en die
dienaars van Dawid het uitgegaan. En
hulle het mekaar ontmoet by die dam
van Gíḇ’on. En hulle het gaan sit aan
weerskante van die dam.
14
En Aḇněr het vir Joaḇ gesê: “Laat die
jongmans opstaan en voor ons speel.” En
Joaḇ het gesê: “Laat hulle opstaan.”

2

En daarna het Dawid  יהוהgeraadpleeg en gesê: “Sal ek opgaan na een
van die stede van Jahuda?” En  יהוהhet
vir hom gesê: “Trek op.” En Dawid het
gesê: “Waarheen moet ek opgaan?” En
Hy het gesê: “Na Ḥeḇron.”
2
En Dawid het daarheen opgegaan, en
ook sy twee vrouens, Aḥínoam uit Jísre’ěl, en Aḇígajil, die vrou van Naḇal, die
Karmeliet.
3
En Dawid het sy mans wat by hom was,
laat opgaan, elkeen met sy huisgesin, en
hulle het in die stede van Ḥeḇron gaan
woon.
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En hulle het opgestaan, en gegaan
volgens getal, twaalf vir Binjamin, vir
Ishboshět, die seun van Sha’ul en twaalf
van die dienaars van Dawid.
16
En die een het die ander aan die kop
gegryp, en die een se swaard was in die
sy van die ander, sodat hulle saam geval
het. Daarom het hulle dié plek Veld van
Skerp Swaardeb genoem, wat by Gíḇ’on
is.
17
En daardie dag het die geveg hewig
geword, en Aḇněr en die mans van
Jisra’ěl is voor die dienaars van Dawid
verslaan.
18
En daar was drie seuns van Tserúja,
Joaḇ en Aḇíshai en Asah’ěl. En Asah’ěl
was lig op sy voete soos een van die
wildsbokke wat in die veld is.
19
En Asah’ěl het Aḇněr agternagejaag
sonder om in sy koers regs of links agter
Aḇněr weg te draai.
20
En Aḇněr het agter hom omgekyk en
gesê: “Is jy, Asah’ěl?” En hy het gesê:
“Ek is.”
21
En Aḇněr het vir hom gesê: “Draai uit
na regs of na links en gryp vir jou een
van die jongmans en neem sy uitrusting
vir jou.” Maar Asah’ěl wou nie agter hom
wegdraai nie.
22
En Aḇněr het weer vir Asah’ěl gesê: “Jy
moet wegdraai agter my. Waarom moet
ek jou teen die grond slaan? Hoe sou ek
dan my gesig kan oplig voor jou broer
Joaḇ?”
23
Maar hy het geweier om weg te draai,
en Aḇněr het hom met die agterkant van
die spies in die maag gesteek, sodat die
spies agter hom uitgekom het en hy daar
neergeval en op die plek gesterf het. En
almal wat by die plek gekom het, waar
Asah’ěl geval en gesterf het, het bly
staan.
24
En Joaḇ en Aḇíshai het Aḇněr agtervolg. En die son het ondergegaan toe
hulle by die heuwel Amma gekom het
b

wat teenoor Gijag lê, aan die pad na die
woestyn van Gíḇ’on.
25
En die kinders van Binjamin het agter
Aḇněr byeengekom en saam een skare
geword, en hulle het gaan staan op die
kruin van ŉ heuwel.
26
En Aḇněr het na Joaḇ geroep en gesê:
“Moet die swaard dan vir ewig verteer?
Weet jy nie dat dit oplaas bitter sal wees
nie? En wanneer gaan jy aan die mans sê
dat hulle moet omdraai van die agtervolging van hul broers?”
27
En Joaḇ het gesê: “Soos Elohim leef,
waarlik, indien jy nie gepraat het nie, sou
die mans eers môre opgehou het, elkeen
van agtervolging van sy broer.”
28
Joaḇ het toe op die ramshoring geblaas, en al die mans het stilgestaan en
Jisra’ěl nie langer agtervolg en nie meer
geveg nie.
29
En Aḇněr en sy mans het daardie hele
nag deur die woestyn gegaan en deur die
Jarděn getrek en deur die hele Bitron en
in Maḥanájim gekom.
30
En Joaḇ het omgedraai om Aḇněr te
agtervolg en al die mans versamel. En
van Dawid se dienaars is negentien man
en Asah’ěl vermis.
31
Maar die dienaars van Dawid het van
Binjamin, van die mans van Aḇněr, drie
honderd en sestig man verslaan wat
gesterf het.
32
En hulle het Asah’ěl opgetel en hom in
die graf van sy vader, wat in Bět Leḥem
was, begrawe. En Joaḇ en sy mans het
die hele nag deur getrek, en hulle het in
Ḥeḇron gekom toe dit lig geword het.

3

En daar was ŉ lang oorlog tussen die
huis van Sha’ul en die huis van Dawid, en
Dawid het altyd sterker geword, maar die
huis van Sha’ul altyd swakker.
2
En vir Dawid is daar seuns in Ḥeḇron
gebore. En sy eersgeborene was Amnon,
by Aḥínoam uit Jísre’ěl;
3
en sy tweede was Kíl’aḇ, by Aḇígajil, die
vrou van Naḇal, die Karmeliet; en die

Ĥelkat-Hats-Tsurim
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Sha’ul, saambring wanneer jy kom om
my gesig te sien.”
14
Dawid het ook boodskappers na Ishbóshět gestuur, die seun van Sha’ul, en
gesê: “Gee my vrou Migal met wie ek my
verloof het vir honderd voorhuide van die
Palishtim.”
15
En Ishboshět het gestuur en haar van
die man, van Pálti’ěl, die seun van Lajish,
afgeneem.
16
Maar haar man het saam met haar
gegaan, huilend tot by Baḥúrim. Toe het
Aḇněr vir hom gesê: “Gaan, draai om!.”
En hy het omgedraai.
17
En Aḇněr het met die oudstes van
Jisra’ěl gepraat en gesê: “Gister sowel as
eergister het julle Dawid as koning oor
julle begeer.
18
“En nou, doen dit! Want  יהוהhet van
Dawid gepraat en gesê: ‘Deur die hand
van My dienaar Dawid sal Ek My volk
Jisra’ěl uit die hand van die Palishtim en
uit die hand van al hulle vyande verlos.’”
19
En Aḇněr het ook voor die ore van
Binjamin gepraat. En Aḇněr het ook
gegaan om voor die ore van Dawid in
Ḥeḇron te praat alles wat goed was in die
oë van Jisra’ěl en in die oë van die hele
huis van Binjamin.
20
En Aḇněr het by Dawid in Ḥeḇron
gekom en twintig man saam met hom.
En Dawid het vir Aḇněr en die mans wat
by hom was, ŉ feesmaal gehou.
21
En Aḇněr het vir Dawid gesê: “Laat ek
opstaan en die hele Jisra’ěl by my
meester die koning gaan versamel, dat
hulle met u ŉ verbond sluit. Dan kan u
regeer oor alles wat u wese begeer.” En
Dawid het Aḇněr weggestuur, en hy het
in vrede gegaan.
22
En kyk, die dienaars van Dawid en
Joaḇ het van ŉ strooptog afgekom, en
hulle het ŉ groot buit met hulle saamgebring. Maar Aḇněr was nie by Dawid in
Ḥeḇron nie, want hy het hom weggestuur, en hy het in vrede gegaan.
23
En Joaḇ en die hele leër wat saam met

derde was Aḇshalom, die seun van
Máäga, die dogter van Tálmai, die koning
van Geshur;
4
en die vierde Adónija, die seun van
Ḥaggit; en die vyfde Shefátja, die seun
van Aḇítal;
5
en die sesde Jítream, by Egla, die vrou
van Dawid. Hulle is vir Dawid in Ḥeḇron
gebore.
6
En terwyl daar oorlog was tussen die
huis van Sha’ul en die huis van Dawid,
was Aḇněr besig om homself te versterk
in die huis van Sha’ul.
7
Sha’ul het ŉ byvrou gehad wie se naam
Ritspa was, die dogter van Aja. En
Ishboshět het vir Aḇněr gesê: “Waarom
het jy by die byvrou van my vader
ingegaan?”
8
Aḇněr het baie kwaad geword oor die
woorde van Ishboshět en gesê: “Is ek
dan die hond se kop wat aan Jahuda
behoort? Vandag bewys ek guns aan die
huis van Sha’ul, jou vader, aan sy broers
en aan sy vriende, en ek het jou nie in
die hand van Dawid laat val nie, en tog
verwyt jy my vandag die oortreding met
hierdie vrou?
9
“Mag Elohim so aan Aḇněr doen en nog
meer doen, indien ek nie aan hom doen,
soos  יהוהDawid met ŉ eed beloof het,
nie:
10
deur die koningskap van die huis van
Sha’ul oor te dra en die troon van Dawid
op te rig oor Jisra’ěl en oor Jahuda, van
Dan tot Be’ěr-Sheḇa.”
11
En hy kon Aḇněr verder geen antwoord
gee nie, omdat hy vir hom bang was.
12
En Aḇněr het boodskappers na Dawid
namens hom gestuur en gesê: “Aan wie
behoort die land?” en ook gesê: “Sluit u
verbond met my, en kyk, my hand sal
met u wees om die hele Jisra’ěl na u toe
oor te bring.”
13
En hy het gesê: “Goed, ék sal met jou
ŉ verbond sluit. Maar een ding vereis ek
van jou: Jy mag my gesig nie sien nie,
tensy jy eers Migal, die dogter van

4
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hom was, het gekom, en hulle het aan
Joaḇ vertel en gesê: “Aḇněr, die seun van
Něr, het na die koning gekom, en hy het
hom weggestuur, en hy het in vrede
gegaan.”
24
En Joaḇ het by die koning gekom en
gesê: “Wat het u gedoen? Kyk, Aḇněr het
by u gekom! Waarom het u hom tog
weggestuur, en hy het alreeds gegaan?
25
“U ken Aḇněr, die seun van Něr, hy het
gekom om u te mislei en om u uitgang
en u ingang te weet, ja, om alles te weet
wat u doen.”
26
Joaḇ het toe van Dawid af weggegaan
en boodskappers agter Aḇněr aan
gestuur, wat hom teruggebring het van
die put Hasira. Maar Dawid het dit nie
geweet nie.
27
So Aḇněr het in Ḥeḇron teruggekom,
en Joaḇ het hom eenkant toe gelei na die
middel van die poort om vertroulik met
hom te praat en hom daar in die maag
gesteek, sodat hy gesterf het, vir die
bloed van sy broer Asah’ěl.
28
En toe Dawid dit daarna gehoor het,
het hy gesê: “Ek en my koninkryk is voor
 יהוהvir ewig onskuldig aan die bloed
van Aḇněr, die seun van Něr.
29
“Mag dit losbreek op die kop van Joaḇ
en op sy vader se hele huis. En mag die
huis van Joaḇ nie vry wees van een wat
ŉ vloeiing het of wat melaats is of wat op
krukke loop of wat deur die swaard val of
gebrek aan brood het nie.”
30
So het Joaḇ en Aḇíshai, sy broer, Aḇněr
vermoor, omdat hy hulle broer Asah’ěl by
Gíḇ’on in die geveg doodgemaak het.
31
En Dawid het vir Joaḇ en al die mense
wat by hom was, gesê: “Skeur julle klere
en gord julle met rouklere en rou oor
Aḇněr!” En koning Dawid het agter die
baar aan geloop.
32
En hulle het Aḇněr in Ḥeḇron begrawe.
Die koning het sy stem verhef en gehuil
by die graf van Aḇněr. Die hele volk het
ook gehuil.
33
En die koning het ŉ klaaglied oor

Aḇněr aangehef en gesê: “Moes Aḇněr
sterf soos ŉ dwaas sterf?
34
“Jou hande was nie gebind en jou
voete nie aangeraak met koperkettings
nie. Soos ŉ mens voor seuns van
boosheid val, het jy geval.” En die hele
volk het nog meer oor hom gehuil.
35
En die hele volk het gekom om Dawid
te beweeg dat hy brood moet eet terwyl
dit nog dag was, maar Dawid het
gesweer en gesê: “Mag Elohim so aan
my doen en nog meer indien ek voor
sonsondergang brood of enigiets proe!”
36
En die hele volk het dit opgemerk, en
dit was goed in hulle oë, soos alles wat
die koning gedoen het, was dit goed in
die oë van die hele volk.
37
En die hele volk en die hele Jisra’ěl het
dieselfde dag geweet dat dit nie van die
koning gekom het om Aḇněr, die seun
van Něr, dood te maak nie.
38
Die koning het ook aan sy dienaars
gesê: “Weet julle nie dat ŉ leier en ŉ
groot man vandag in Jisra’ěl geval het
nie?
39
“En ek is vandag swak, alhoewel ek as
koning gesalf is. En hierdie mans, die
seuns van Tserúja, is harder as ek. Mag
 יהוהdie kwaaddoener vergeld volgens
sy boosheid!”

4

En die seun van Sha’ul het gehoor dat
Aḇněr in Ḥeḇron gesterf het, en sy hande
het slap geword, en die hele Jisra’ěl was
bekommerd.
2
En die seun van Sha’ul het twee mans,
leiers van bendes, gehad: die naam van
die een was Baäna en die naam van die
ander Rěgaḇ, seuns van Rimmon, die
Be’ěrotiet, uit die kinders van Binjamin,
want Be’ěrot is ook by Binjamin gereken.
3
Want die Be’ěrotiete het na Gittájim
gevlug en was vreemdelinge daar tot
vandag toe.
4
En Jahonatan, die seun van Sha’ul, het
ŉ seun gehad, lam aan altwee voete. Hy
was vyf jaar oud toe die tyding oor Sha’ul

5
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van Ishbóshet het hulle geneem en dit
begrawe in die graf van Aḇněr in Ḥeḇron.

en Jahonatan uit Jísre’ěl gekom het, en
sy oppasser het hom opgetel en gevlug.
En terwyl sy in der haas gevlug het, het
hy geval en lam geword. En sy naam was
Mefiḇoshet.
5
En die seuns van Rimmon, die
Be’ěrotiet, Rěgaḇ en Baäna, het gegaan
en by die huis van Ishbóshet gekom op
die warmste van die dag wat op sy bed
die middag gelê het.
6
En hulle het daar ingekom tot binne-in
die huis om koring te gaan haal en hom
in die maag gesteek. En Rěgaḇ en sy
broer Baäna het ontsnap.
7
Hulle het die huis ingegaan, terwyl hy
op sy bed in sy slaapkamer gelê het, en
hom doodgeslaan en sy kop afgekap. En
hulle het sy kop saamgeneem en die hele
nag deur geloop met die pad van die
woestynvlakte
8
en die kop van Ishbóshet na Dawid in
Ḥeḇron gebring en aan die koning gesê:
“Kyk, die kop van Ishbóshet, die seun
van Sha’ul, u vyand wat u lewe gesoek
het. Maar  יהוהhet aan my meester die
koning vandag wraak gegee op Sha’ul en
sy saad.”
9
En Dawid het Rěgaḇ en sy broer Baäna,
die seuns van Rimmon, die Be’ěrotiet,
geantwoord en aan hulle gesê: “Soos
 יהוהleef wat my wese uit alle
benoudheid verlos het,
10
iemand wat aan my berig gebring en
gesê het: ‘Kyk, Sha’ul is dood!’ - terwyl
hy in sy eie oë was soos een wat ŉ goeie
boodskap bring - het ek gegryp en hom
in Tsiklag geslag, aan wie ek ŉ
boodskappersloon moes gegee het.
11
“Hoeveel te meer sal ek wanneer bose
mense ŉ regverdige man in sy huis op sy
bed vermoor, dan nie sy bloed van julle
hand eis en julle van die aarde verdelg
nie?”
12
En Dawid het die jongmans bevel
gegee, en hulle het hul geslag en hul
hande en voete afgekap en hulle opgehang by die dam in Ḥeḇron. En die kop

5

En al die stamme van Jisra’ěl het na
Dawid in Ḥeḇron gekom, en hulle het
gepraat en gesê: “Hier is ons, ons is u
been en u vlees!
2
“Ook gister en eergister toe Sha’ul
koning oor ons was, het ú Jisra’ěl uitgelei
en ingebring. En  יהוהhet aan u gesê: ‘Jy
moet ŉ herder vir My volk Jisra’ěl wees,
en jy moet ŉ leier wees oor Jisra’ěl.’”
3
En al die oudstes van Jisra’ěl het na die
koning in Ḥeḇron gekom, en koning
Dawid het met hulle ŉ verbond in Ḥeḇron
gesluit voor יהוה. En hulle het Dawid as
koning oor Jisra’ěl gesalf.
4
Dawid was dertig jaar oud toe hy begin
regeer het en hy het veertig jaar regeer.
5
Hy het in Ḥeḇron oor Jahuda sewe jaar
en ses maande regeer, en in Jarushalajim
het hy drie en dertig jaar oor die hele
Jisra’ěl en Jahuda regeer.
6
En die koning het met sy mans na
Jarushalajim opgetrek teen die Jeḇusiete,
die bewoners van die land. En hulle het
met Dawid gepraat en gesê: “Jy sal hier
nie inkom nie, selfs die blindes en
lammes sal jou verdryf.” Hulle het gedink:
“Dawid sal hier nie inkom nie.”
7
Maar Dawid het die bergvesting Tsijon
ingeneem, die Stad van Dawid.
8
En Dawid het daardie dag gesê: “Elkeen
wat Jeḇusiete verslaan, laat hom die
lammes sowel as die blindes in die
waterkanaal gooi, van wie Dawid se wese
ŉ afkeer het!” Daarom sê hulle: “ŉ Blinde
en ŉ lamme mag nie in die huis kom
nie.”
9
En Dawid het in die bergvesting gaan
woon en dit die Stad van Dawid genoem.
En Dawid het rondom, van die Milloc af
na die binnekant, gebou.
10
En Dawid het voortgegaan en groter
geword, en יהוה, die Elohim van die
c

6
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hoor, moet jy gou maak, want dan sal

leërskare, was met hom.
11
Toe het Ḥiram, die koning van Tsor,
boodskappers na Dawid met sederhout
en skrynwerkers en messelaars gestuur,
en hulle het vir Dawid ŉ huis gebou.
12
En Dawid het geweet dat  יהוהhom as
koning oor Jisra’ěl bevestig het en sy
koningskap verhef het ter wille van Sy
volk Jisra’ěl.
13
En Dawid het uit Jarushalajim meer
byvroue en vrouens geneem, nadat hy
uit Ḥeḇron gekom het, en vir Dawid is
meer seuns en dogters gebore.
14
En dit is die name van die wat vir hom
in Jarushalajim gebore is: Shámmua en
Shoḇaḇ en Natan en Shelomo,
15
en Jiḇḥar en Elishúa en Nefeg en
Jáfija,
16
en Elisháma en Éljada en Elifélet.
17
En die Palishtim het gehoor dat Dawid
as koning oor Jisra’ěl gesalf was, en al
die Palishtim het opgegaan om Dawid te
soek, maar Dawid het dit gehoor en
afgegaan na die bergvesting.
18
En die Palishtim het gekom en hulle
versprei in die vallei Refáïm.
19
En Dawid het  יהוהgeraadpleeg en
gesê: “Sal ek teen die Palishtim optrek?
Sal U hulle in my hand gee?” En  יהוהhet
aan Dawid gesê: “Trek op, want Ek sal
die Palishtim verseker in jou hand gee.”
20
En Dawid het by Baäl-Pératsim gekom,
en Dawid het hulle daar verslaan en
gesê: “ יהוהhet voor my deur my vyande
gebreek soos water deurbreek.” Toe het
hy dié plek Baäl-Pératsim genoem.
21
En hulle het hul beelde daar gelaat, en
Dawid en sy mans het dit saamgeneem.
22
Maar die Palishtim het weer opgetrek
en hulle in die vallei Refáïm uitgesprei.
23
En Dawid  יהוהgeraadpleeg en Hy het
gesê: “Jy moet nie optrek nie, trek agter
hulle om en jy sal teen hulle kom voor
die balsembosse.
24
“En wanneer jy ŉ geruis van voetstappe in die toppe van die balsembosse

 יהוהvoor jou uittrek om die leër van die
Palishtim te verslaan.”
En Dawid het gedoen net soos יהוה
hom beveel het, en hy het die Palishtim
verslaan van Gíḇ’on af tot sover as Geser.
25

6

Dawid het weer al die uitgesoektes in
Jisra’ěl versamel, dertig duisend.
2
En Dawid het opgestaan en met al die
mense wat by hom was van BáälěJahuda gegaan, om die ark van Elohim,
waaroor die Naam uitgeroep is, die Naam
 יהוהvan die leërskare wat op die kéruḇs
troon, daarvandaan te gaan haal.
3
En hulle het die ark van Elohim op ŉ
nuwe wa vervoer en dit uit die huis van
Aḇinádaḇ, wat op die heuwel is, gebring.
Ussa en Agjo, die seuns van Aḇinádaḇ,
het die nuwe wa gelei.
4
En hulle het dit uit die huis van
Aḇinádaḇ, wat op die heuwel is, gebring
met die ark van Elohim. En Agjo het voor
die ark geloop.
5
En Dawid en die hele huis van Jisra’ěl
het voor  יהוהgespeel met allerhande
instrumente van sipreshout, met liere en
harpe en tamboeryne, en ratels en
simbale.
6
En toe hulle by die dorsvloer van Nagon
gekom het, het Ussa sy hand na die ark
van Elohim uitgesteek en dit vasgehou,
want die osse het gestruikel.
7
En die toorn van  יהוהhet teen Ussa
ontvlam, en Elohim het hom daar getref
oor dié oortreding. En hy het daar by die
ark van Elohim gesterf.
8
En Dawid was ontroerd, omdat יהוה
teen Ussa uitgebreek het. En hy het
daardie plek Perets-Ussa genoem, tot
vandag toe.
9
En Dawid het daardie dag vir יהוה
bevrees geword en gesê: “Hoe kan die
ark van  יהוהna my kom?”
10
En Dawid wou die ark van  יהוהnie by
hom in die Stad van Dawid laat inkom

7
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van Sha’ul, het uitgekom om Dawid te
ontmoet en gesê: “Hoe waardig was die
koning van Jisra’ěl vandag, dat hy
homself vandag voor die oë van die
slavinne van sy dienaars ontbloot het
soos een van die ligsinnige mense
homself skaamteloos ontbloot!”
21
En Dawid het vir Migal gesê: “Voor
 יהוהwat my gekies het bo jou vader en
bo sy hele huis, deur my as leier aan te
stel oor die volk van יהוה, oor Jisra’ěl ja, voor  יהוהsal ek dans!
22
“En ek sal my nog geringer ag as dit ek sal nederig wees in my eie oë en met
die slavinne van wie jy gepraat het, deur
hulle sal ek geag word.”
23
En Migal, die dogter van Sha’ul, het tot
die dag van haar dood geen kind gehad
nie.

nie, maar Dawid het dit na die huis van
Oḇěd-Edom, die Gittiet, laat wegdraai.
11
En die ark van  יהוהhet drie maande
lank in die huis van Oḇěd-Edom, die
Gittiet, gebly, en  יהוהhet Oḇěd-Edom en
sy hele huis geseën.
12
En koning Dawid is vertelen gesê:
“ יהוהhet die huis van Oḇěd-Edom en
alles wat aan hom behoort, geseën
weens die ark van Elohim.” Dawid het toe
gegaan en die ark van Elohim met
vreugde uit die huis van Oḇěd-Edom na
die Stad van Dawid gebring.
13
En wanneer die draers van die ark van
 יהוהses treë geloop het, het hy ŉ bees
en ŉ vetgemaakte kalf geslag.
14
En Dawid het met alle mag voor יהוה
gedans. En Dawid was omgord met ŉ
linneskouerkleed.
15
So het Dawid en die hele huis van
Jisra’ěl dan die ark van  יהוהmet gejuig
en klank van die ramshoring opgebring.
16
En toe die ark van  יהוהdie Stad van
Dawid ingekom het, het Migal, die dogter
van Sha’ul, deur die venster gekyk en
koning Dawid gesien huppel en dans
voor יהוה, en sy het hom in haar hart
verag.
17
So het hulle die ark van  יהוהingebring
en dit op sy plek neergesit binne-in die
Tent wat Dawid daarvoor opgeslaan het.
Dawid het toe brandoffers en dankoffers
voor  יהוהgebring.
18
Nadat Dawid klaar was met die
brandoffers en dankoffers, het hy die
volk in die Naam van  יהוהvan die leërskare geseën.
19
En hy het aan die hele volk, die hele
menigte van Jisra’ěl, mans sowel as
vrouens, aan elkeen ŉ brood en ŉ maat
vleis en ŉ rosynekoek uitgedeel. Daarna
het die hele volk verdaag, elkeen na sy
huis.
20
En Dawid het teruggegaan om sy
huisgesin te seën, en Migal, die dogter

7

En terwyl die koning in sy huis
gewoon het, nadat  יהוהhom rus gegee
het van al sy vyande rondom,
2
het die koning vir die profeet Natan
gesê: “Kyk nou, ék woon in ŉ huis van
sederhout, maar die ark van Elohim
woon tussen tentgordyne.”
3
En Natan het aan die koning gesê:
“Gaan, doen alles wat in u hart is, want
 יהוהis met u.”
4
Maar in dieselfde nag het dit gebeur dat
die woord van  יהוהtot Natan gekom en
gesê het:
5
“Gaan en sê aan My dienaar Dawid: ‘So
sê יהוה: “Wil jy vir My ŉ huis bou om in
te woon?
6
“Want Ek het in geen huis gewoon van
die dag af dat Ek die kinders van Jisra’ěl
uit Mitsrajim laat optrek het tot vandag
toe nie, maar Ek het rondgetrek in ŉ
Tent en tabernakel.
7
“Oral waar Ek tussen al die kinders van
Jisra’ěl rondgetrek het, het Ek ooit ŉ
woord gesê aan een van die stamme van
Jisra’ěl, wat Ek aangestel het om My volk
Jisra’ěl te versorg, en gesê: ‘Waarom het

8
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julle nie vir My ŉ huis van sederhout
gebou nie?’”’
8
“En nou moet jy aan My dienaar, aan
Dawid, sê: ‘So sê  יהוהvan die leërskare:
“Ek self het jou uit die weiveld agter die
skape geneem, om ŉ regeerder oor My
volk, oor Jisra’ěl te wees.
9
“En Ek was met jou oral waar jy gegaan
het, en het al jou vyande voor jou vernietig, en Ek het vir jou ŉ groot naam
gemaak soos die naam van die grotes
wat op die aarde is.
10
“En Ek sal vir My volk Jisra’ěl ŉ plek
bepaal en hom plant, dat hy op sy eie
plek kan woon en nie langer bang word
nie. En die seuns van boosheid sal hom
nie meer verdruk soos vroeër nie,
11
selfs van die dag dat Ek rigters oor My
volk Jisra’ěl aangestel het, en Ek jou rus
gegee het van al jou vyande. En  יהוהhet
jou meegedeel dat  יהוהvir jou ŉ huis sal
stig.
12
“Wanneer jou dae vol is en jy met jou
vaders ontslaap het, sal Ek jou saad wat
uit jou liggaam sal voortkom, laat optree
en sy koningskap bevestig.
13
“Hy sal vir My Naam ŉ huis bou, en Ek
sal sy koninklike troon bevestig tot in
ewigheid.
14
“Ek sal sy Vader wees, en hy sal My
seun wees. Indien hy verkeerd optree, sal
Ek hom straf met ŉ menslike roede en
met slae van seuns van Adam.
15
“Maar My guns sal nie van hom wegdraai, soos Ek dit van Sha’ul wat Ek voor
jou verwyder het, weggedraai het nie.
16
“En jou huis en jou koningskap sal
bestendig wees tot in ewigheid voor jou
– jou troon staan vas tot in ewigheid.”’”
17
Volgens al hierdie woorde en volgens
hierdie hele visioen, het Natan met
Dawid gepraat.
18
Koning Dawid het toe ingegaan en
voor  יהוהgesit en gesê: “Wie is ek,
Meester  ?יהוהEn wat is my huis, dat U
my so ver tot hier gebring het?

“En dit was nog te klein in U oë,
Meester יהוה, sodat U ook aangaande
die huis van U dienaar tot ver in die
toekoms gepraat het. En is dit die lering
van mense, Meester ?יהוה
20
“Maar wat sal Dawid nog verder aan U
sê? Want U ken U dienaar, Meester יהוה.
21
“Ter wille van U woord en volgens U
hart het U hierdie hele groot saak
gedoen, om dit aan U dienaar bekend te
maak.
22
“U is beslis groot, Meester  !יהוהWant
daar is niemand soos U, en daar is geen
Elohim behalwe U nie, volgens alles wat
ons met ons ore gehoor het.
23
“En wie is soos U volk, soos Jisra’ěl, die
een nasie op die aarde, wat Elohim vir
Hom as ŉ volk gaan verlos het, en om vir
Hom ŉ naam te maak, en om groot
dinge te doen vir hulle en vreeslike dinge
aan U land voor U volk uit wat U verlos
het vir U van Mitsrajim, van die heidene
en hulle elohim?
24
“En U het U volk Jisra’ěl vir U bevestig
as ŉ volk vir U tot in ewigheid, en U,
יהוה, het hulle Elohim geword.
25
“En nou,  יהוהElohim, laat die woord
wat U oor U dienaar en oor sy huis
gespreek het, in vervulling gaan tot in
ewigheid, en doen soos U gesê het.
26
“Laat U Naam groot wees tot in
ewigheid deurdat hulle sê: ‘ יהוהvan die
leërskare is Elohim oor Jisra’ěl.’ En laat
die huis van U dienaar Dawid sal voor U
bevestig word.
27
“Want U,  יהוהvan die leërskare,
Elohim van Jisra’ěl, het die oor van U
dienaar geopen en gesê: ‘Ek sal vir jou ŉ
huis bou.’ Daarom het U dienaar in sy
hart gevind om hierdie gebed tot U te
bid.
28
“En nou, Meester יהוה, U is Elohim en
U woorde is waarheid, en U het hierdie
goeie saak aan U dienaar gesê.
29
“Laat dit U dan nou behaag en seën
die huis van U dienaar, sodat dit vir ewig

9
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déser het gedurig oorlog gevoer met Toï.
En in sy hand was voorwerpe van silwer
en voorwerpe van goud en voorwerpe
van koper.
11
Koning Dawid het dit ook vir יהוה
afgesonder, saam met die silwer en die
goud wat hy afgesonder het van al die
nasies wat hy onderwerp het:
12
van Aram en van Moaḇ en van die
kinders van Ammon en van die Palishtim
en van Amalěk en van die buit van Hadadéser, die seun van Reḥoḇ, die koning
van Tsoḇa.
13
En Dawid het naam gemaak toe hy
teruggekeer het nadat hy agttien duisend
Edomiete in die Vallei van Sout verslaan
het.
14
En Dawid het wagposte in Edom
uitgesit. In die hele Edom het hy wagposte uitgesit, en al die Edomiete het
Dawid se dienaars geword. En  יהוהhet
Dawid gered oral waar hy getrek het.
15
En Dawid het oor die hele Jisra’ěl regeer, en Dawid het aan sy hele volk reg
en geregtigheid gedoen.
16
En Joaḇ, die seun van Tserúja, was oor
die leër, en Jehósafat, die seun van
Aḥílud, was historikus.
17
En Tsadok, die seun van Aḥítuḇ, en
Aḥiméleg, die seun van Eḇjatar, was
priesters, en Saraja was skrywer.
18
En Benájahu, die seun van Jahójada,
was oor die Karěti en die Palěti, en die
seuns van Dawid was priesters.

voor U kan wees. Want U, Meester יהוה,
het dit gesê, en deur U seën sal die huis
van U dienaar vir ewig geseënd wees.”

8

En daarna het Dawid die Palishtim
verslaan en hulle onderwerp. En Dawid
het die gesag oor die moederstad uit die
hand van die Palishtim geneem.
2
Hy het Moaḇ ook verslaan en hulle
gemeet met ŉ lyn deur hulle op die
grond te laat lê. En hy het met twee lyne
gemeet om dood te maak en een volle
lyn om te laat lewe. En die Moaḇiete het
Dawid se dienaars geword en geskenke
gebring.
3
Dawid het ook Hadadéser, die seun van
Reḥoḇ, die koning van Tsoḇa, verslaan,
toe hy getrek het om sy mag aan die
Paraatrivier te herstel.
4
En Dawid het van hom duisend sewe
honderd perderuiters afgeneem en twintig
duisend voetsoldate. En Dawid het al die
waens vernietig, maar honderd waens
daarvan laat oorbly.
5
En die Arameërs van Damaskus het gekom om Hadadéser, die koning van
Tsoḇa, te help, maar Dawid het van die
Arameërs twee en twintig duisend man
verslaan.
6
En Dawid het wagposte in AramDamaskus uitgesit. En die Arameërs het
Dawid se dienaars geword en geskenke
gebring. En  יהוהhet Dawid gered oral
waar hy getrek het.
7
En Dawid het die goue skilde geneem
wat die dienaars van Hadadéser gedra
het, en dit na Jarushalajim gebring.
8
En uit Bétag en uit Běrotái, stede van
Hadadéser, het koning Dawid geweldig
baie koper geneem.
9
En Toï, die koning van Ḥamat, het
gehoor dat Dawid die hele leërmag van
Hadadéser verslaan het,
10
enr Toï het sy seun Joram na koning
Dawid gestuur om hom vrede te vra en
hom te seën, omdat hy teen Hadadéser
geveg en hom verslaan het, want Hada-

9

En Dawid het gesê: “Is daar nog iemand
oor van die huis van Sha’ul, dat ek aan
hom guns kan bewys ter wille van
Jahonatan?”
2
En die huis van Sha’ul het ŉ dienaar
gehad, met die naam van Tsiḇa. En hulle
het hom na Dawid geroep, en die koning
het hom gevra: “Is jy Tsiḇa?” En hy het
gesê: “U dienaar!”
3
En die koning het gevra: “Is daar nie
nog iemand van die huis van Sha’ul, dat
ek die guns van Elohim aan hom kan

10
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woon, want hy het altyddeur aan die
koning se tafel geëet. En hy was lam aan
altwee voete.

bewys nie?” En Tsiḇa het aan die koning
gesê: “Daar is nog ŉ seun van Jahónatan, wat lam is aan altwee voete.”
4
En die koning het hom gevra: “Waar is
hy?” En Tsiḇa het aan die koning gesê:
“Kyk, hy is in die huis van Magir, die seun
van Ammi’ěl, in Ló-Deḇar.”
5
Daarop het koning Dawid gestuur en
hom laat haal uit die huis van Magir, die
seun van Ammi’ěl, uit Ló-Deḇar.
6
En Mefiḇoshet, die seun van Jahonatan,
die seun van Sha’ul, het by Dawid
gekom, op sy gesig geval en hom neergebuig. En Dawid het gesê: “Mefiḇóshet!” En hy het geantwoord: “Hier is u
dienaar.”
7
En Dawid het vir hom gesê: “Moenie
vrees nie, want ek sal jou verseker guns
bewys ter wille van jou vader Jahonatan
en al die grond van jou vader Sha’ul aan
jou teruggee, en jy self sal altyddeur aan
my tafel brood eet.”
8
En hy het gebuig en gesê: “Wat is u
dienaar, dat u na ŉ dooie hond soos ek,
omsien?”
9
En die koning het Tsiḇa, die dienaar van
Sha’ul, geroep en vir hom gesê: “Alles
wat Sha’ul en sy hele huis gehad het, het
ek aan die seun van jou meester gegee.
10
“En jy moet vir hom die grond bewerk,
jy en jou seuns en jou slawe, en jy moet
die opbrengs inbring, dat die seun van
jou meester brood het om te eet. Maar
Mefiḇoshet, die seun van jou meester, sal
altyddeur aan my tafel brood eet.” En
Tsiḇa het vyftien seuns en twintig slawe
gehad.
11
En Tsiḇa het aan die koning gesê: “Net
soos my meester die koning sy dienaar
beveel, so sal u dienaar doen.” En
Mefiḇoshet het aan die tafel van Dawid
geëet soos een van die koning se seuns.
12
En Mefiḇoshet het ŉ jong seun gehad
met die naam Miga, en almal wat in die
huis van Tsiḇa gewoon het, was
Mefiḇoshet se dienaars.
13
En Mefiḇoshet het in Jarushalajim ge-

10

En daarna het die koning van die
kinders van Ammon gesterf, en sy seun
Ḥanun het in sy plek koning geword.
2
En Dawid het gesê: “Ek wil guns bewys
aan Ḥanun, die seun van Naḥash, soos
sy vader aan my guns bewys het.” Dus
het Dawid gestuur om hom deur die
hand van sy dienaars oor sy vader te
troos. Toe die dienaars van Dawid in die
land van die kinders van Ammon kom,
3
het die leiers van die kinders van
Ammon aan Ḥanun, hulle meester, gesê:
Ag Dawid u vader in u oë, omdat hy vir u
troosters gestuur het? Het Dawid nie sy
dienaars na u gestuur om die stad te
deursoek en dit te verken en dit om te
keer nie?”
4
Toe het Ḥanun die dienaars van Dawid
geneem en die een helfte van hulle baard
afgeskeer en hulle klere in die helfte
afgesny, tot by hulle sitvlakke, en hy het
hulle weggestuur.
5
En hulle het Dawid hiervan vertel, en hy
het gestuur om hulle tegemoet te gaan,
want die mans was baie skaam. En die
koning het gesê: “Bly in Jérigo totdat
julle baard weer gegroei het, kom dan
terug.”
6
Toe die kinders van Ammon gesien het
dat hulle ŉ stank by Dawid geword het,
het die kinders van Ammon gestuur en
die Arameërs van Bět-Reḥoḇ en die
Arameërs van Tsoḇa gehuur, twintig
duisend voetsoldate, en van die koning
van Máäga, duisend man, en die mans
van Toḇ, twaalf duisend man.
7
En Dawid het dit gehoor en Joaḇ met
die hele leër, die helde, gestuur.
8
En die kinders van Ammon het uitgetrek
en die slagorde opgestel by die ingang
van die poort. En die Arameërs van Tsoḇa
en Reḥoḇ en die mans van Toḇ en Máäga
was afsonderlik in die veld.

11
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Aram was bevrees om die kinders van
Ammon verder te help.

En Joaḇ het gesien dat die gevegsfront
van voor sowel as van agter hom was, en
hy het uit al die uitgesoektes in Jisra’ěl
gekies en hulle opgestel teenoor die
Arameërs.
10
Maar die ander mans het hy onder
bevel van sy broer Aḇíshai geplaas en hy
het hulle opgestel teenoor die kinders
van Ammon.
11
En hy het gesê: “Indien die Arameërs
vir my te sterk word, moet jy my help, en
indien die kinders van Ammon vir jou te
sterk word, sal ek kom om jou te help.
12
“Wees sterk en laat ons ons sterk hou
vir ons volk en vir die stede van ons
Elohim. Mag  יהוהdan doen wat goed is
in Sy oë!”
13
En Joaḇ en die mans wat by hom was,
het nader gekom om teen die Arameërs
te veg, en hulle het vir hom gevlug.
14
Toe die kinders van Ammon gesien het
dat die Arameërs vlug, het hulle ook vir
Aḇíshai gevlug en die stad ingegaan. En
Joaḇ het van die kinders van Ammon af
omgedraai en na Jarushalajim gegaan.
15
En Aram het gesien dat hulle voor
Jisra’ěl verslaan was, en hulle het bymekaar gekom.
16
En, Hadadéser het gestuur en Aram
van oorkant die Eufraat laat uittrek, en
hulle het in Ḥělam aangekom. En
Shoḇag, die leërowerste van Hadadéser,
was voor hulle.
17
En dit is aan Dawid meegedeel en hy
het die hele Jisra’ěl versamel en deur die
Jarděn getrek en in Ḥělam aangekom. En
Aram het hulle teenoor Dawid opgestel
en teen hom geveg.
18
Maar Aram het vir Jisra’ěl gevlug, en
Dawid het van Aram sewe honderd mans
in waens en veertig duisend perde dood
gemaak, en Shoḇag, die leërowerste,
gewond, dat hy daar dood is.
19
En al die onderhorige konings van
Hadadéser het gesien dat hulle voor
Jisra’ěl verslaan was, en hulle het met
Jisra’ěl vrede gesluit en hulle gedien. En

11

En teen die draai van die jaar, teen
die tyd dat die konings uittrek, het Dawid
Joaḇ en sy dienaars saam met hom en
die hele Jisra’ěl gestuur. En hulle het die
land van die kinders van Ammon vernietig en Rabba beleër, maar Dawid het
in Jarushalajim gebly.
2
En teen die aand, het Dawid van sy bed
opgestaan en op die dak van die koning
se huis gestap. En hy het van die dak af
ŉ vrou gesien wat besig was om te bad,
en die vrou was pragtig om na te kyk.
3
En Dawid het gestuur en ondersoek oor
die vrou laat doen, en een het gesê: “Is
dit nie Bátsheḇa, die dogter van Elíjam,
die vrou van Uríja die Ḥetiet nie?”
4
En Dawid het boodskappers gestuur en
haar laat haal. En sy het by hom gekom,
en hy het saam met haar gelê, want sy
het haar van haar onreinheid gereinig. En
sy het na haar huis teruggegaan.
5
En die vrou het swanger geword en gestuur en Dawid laat weet: “Ek is swanger.”
6
En Dawid het toe aan Joaḇ gestuur:
“Stuur Uríja, die Ḥetiet, na my.” En Joaḇ
het Uríja na Dawid gestuur.
7
En Uríja het by hom gekom, en Dawid
het gevra of dit goed gaan met Joaḇ, en
of dit goed gaan met die mans, en of dit
goed gaan met die geveg.
8
En Dawid het vir Uríja gesê: “Gaan af
na jou huis en was jou voete.” En Uríja
het uit die koning se huis gegaan, en ŉ
geskenk van die koning het hom gevolg.
9
Maar Uríja het gaan lê by die ingang
van die koning se huis, by al die dienaars
van sy meester, en nie na sy huis
afgegaan nie.
10
En hulle het Dawid vertel en gesê:
“Uríja het nie na sy huis afgegaan nie.”
En Dawid het vir Uríja gesê: “Kom jy nie
van ŉ reis af nie? Waarom gaan jy nie af
na jou huis nie?”
11
En Uríja het vir Dawid gesê: “Die ark

12

© Kopiereg 2003-2010 Masada – Proeflees uitgawe

2 SH’MU’ĚL 12
22

en Jisra’ěl en Jahuda bly in hutte, en my
meester Joaḇ en die dienaars van my
meester kamp in die oop veld. En ek, sou
ek dan in my huis gaan om te eet en te
drink en by my vrou te lê? Soos u leef en
u wese leef, ek sal dit nie doen nie!”
12
En Dawid het vir Uríja gesê: “Bly vandag ook hier, dan sal ek jou môre laat
gaan.” En Uríja het daardie dag en die
volgende dag in Jarushalajim gebly.
13
En Dawid het hom geroep, en hy het
voor hom geëet en gedrink, en hy het
hom dronk gemaak. En teen die aand het
hy uitgegaan om op sy bed by die
dienaars van sy meester te gaan lê, maar
hy het nie na sy huis afgegaan nie.
14
En in die oggend het Dawid ŉ brief aan
Joaḇ geskryf en per hand met Uríja
gestuur.
15
En hy het in die brief geskryf en gesê:
“Sit Uríja op die voorpunt van die
hewigste geveg, trek julle dan agter hom
terug, dat hy geslaan word en sneuwel.”
16
En Joaḇ het, terwyl hy die stad verken
het, Uríja op ŉ plek gesit waarvan hy
geweet het dat daar dapper mans was.
17
En die mans van die stad het uitgetrek
en met Joaḇ geveg. Daar het van die
mans, van die dienaars van Dawid, geval,
en Uríja, die Ḥetiet, is ook dood.
18
En Joaḇ het gestuur om Dawid al die
gebeure van die geveg te vertel.
19
En hy het die boodskapper beveel en
gesê: “Wanneer jy al die gebeure van die
geveg aan die koning klaar vertel het,
20
indien die woede van die koning
opkom en hy vir jou sê: ‘Waarom het
julle so naby die stad gekom om te veg?
Het julle dan nie geweet dat hulle bo van
die muur af sou skiet nie?
21
‘Wie het Aḇiméleg, die seun van
Jerubbéshet, verslaan? Het ŉ vrou nie bo
van die muur af ŉ boonste meulsteen op
hom gegooi, sodat hy in Těḇěts dood is
nie? Waarom het julle so naby die muur
gekom?’ Dan moet jy sê: ‘U dienaar
Uríja, die Ḥetiet, is ook dood!’”

En die boodskapper het gegaan en
aangekom en aan Dawid alles vertel wat
Joaḇ hom mee gestuur het.
23
Die boodskapper het aan Dawid gesê:
“Die mans was sterk teen ons en het
teen ons uitgetrek die veld in, maar ons
het hulle teruggedruk tot by die ingang
van die poort.
24
“Toe het die boogskutters bo van die
muur af op u dienaars geskiet, sodat daar
van die koning se dienaars gesterf het en
u dienaar Uríja, die Ḥetiet, is ook dood.”
25
En Dawid het aan die boodskapper
gesê: “So moet jy aan Joaḇ sê: ‘Laat
hierdie saak nie boos wees in jou oë nie,
want die swaard verteer die een sowel as
die ander. Versterk jou aanslag teen die
stad en verwoes dit.’ So moet jy hom
moed inpraat.”
26
En die vrou van Uríja het gehoor dat
haar man Uríja dood was, en sy het oor
haar meester gerou.
27
Na die routyd verby was, het Dawid
gestuur en haar in sy huis gebring, en sy
het sy vrou geword en vir hom ŉ seun
gebaar. Maar die daad wat Dawid gedoen
het, was boos in die oë van יהוה.

12

Toe het  יהוהNatan na Dawid gestuur. En hy het by hom gekom, en vir hom
gesê: “Daar was twee mans in ŉ sekere
stad, die een was ryk en die ander arm.
2
“Die ryke het kuddes en troppe gehad,
geweldig baie.
3
“Maar die arme het niks gehad nie,
behalwe een klein ooilammetjie wat hy
gekoop en aan die lewe gehou het. En
wat by hom en saam met sy kinders
groot geword het. Dit het van sy stukkie
brood geëet en uit sy beker gedrink en in
sy skoot geslaap. En dit was vir hom soos
ŉ dogter.
4
“En ŉ reisiger het by die ryk man
gekom, en hy het geweier om van sy
kudde en trop te neem om vir die reisiger
wat by hom gekom het, iets voor te
berei. Maar hy het die ooilam van die
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arm man geneem en dit voorberei vir die
man wat by hom gekom het.”
5
En Dawid se woede het groot gebrand
teen die man en aan Natan gesê: “Soos
 יהוהleef, die man wat dit gedoen het,
moet sterf!
6
“En die ooilam moet hy viervoudig
teruggee, omdat hy hierdie ding gedoen
het en geen meegevoel gehad het nie.”
7
Toe het Natan vir Dawid gesê: “U is die
man! So sê יהוה, die Elohim van Jisra’ěl:
‘Ek het jou as koning oor Jisra’ěl gesalf, en
Ék het jou gered uit die hand van Sha’ul.
8
‘En Ek het die huis van jou meester aan
jou gegee, en die vrouens van jou
meester in jou skoot, en Ek het die huis
van Jisra’ěl en Jahuda aan jou gegee. En
indien dit te min was, sou Ek aan jou nog
meer sulke dinge daarby wil voeg!
9
‘Waarom het jy die Woord van יהוה
verag deur te doen wat boos is in Sy oë?
Jy het Uríja, die Ḥetiet, met die swaard
doodgemaak, en sy vrou het jy vir jou as
vrou geneem, nadat jy hom deur die
swaard van die kinders van Ammon
verslaan het.
10
‘En nou sal die swaard vir ewig nie van
jou huis wegdraai nie, omdat jy My verag
het en die vrou van Uríja, die Ḥetiet,
geneem het om jou vrou te wees.’
11
“So sê יהוה: ‘Kyk, Ek sal uit jou huis
boosheid teen jou opwek, en jou vrouens
voor jou oë neem en aan jou naaste gee,
sodat hy by jou vrouens sal slaap voor
die oog van hierdie son.
12
‘Want jy het dit in die geheim gedoen,
maar Ek sal hierdie ding doen voor die
hele Jisra’ěl en voor die son.’”
13
En Dawid het vir Natan gesê: “Ek het
teen  יהוהgesondig!” En Natan het vir
Dawid gesê: “So het  יהוהdan ook u
sonde vergewe, u sal nie sterf nie.
14
“Maar omdat u die vyande van יהוה
deur hierdie daad rede gegee het om
grootliks te laster, sal die kind wat vir u
gebore is, verseker sterf.”

En Natan het na sy huis gegaan. En

 יהוהhet die kind wat die vrou van Uríja
vir Dawid gebaar het, getref, en hy was
siek.
16
En Dawid het Elohim gesoek vir die
kind, en Dawid het gevas en na binne gegaan en die hele nag op die grond gelê.
17
En die oudstes van sy huis het na hom
gekom en wou hom van die grond laat
opstaan, maar hy wou nie. Hy het ook
geen brood saam met hulle geëet nie.
18
En op die sewende dag het die kind
gesterf. En die dienaars van Dawid was
bang om hom te vertel dat die kind dood
was, want hulle het gesê: “Kyk, toe die
kind nog gelewe het, het ons met hom
gepraat, maar hy het nie na ons geluister
nie. Hoe kan ons dan vir hom sê: ‘Die
kind is dood!’ Hy sal boosheid doen.”
19
En Dawid het gesien dat sy dienaars
onder mekaar fluister, en Dawid het
besef dat die kind dood was. Toe het
Dawid aan sy dienaars gesê: “Is die kind
dood?” En hulle het geantwoord: “Hy is
dood.”
20
Toe het Dawid van die grond opgestaan en hom gewas en gesalf en ander
klere aangetrek en in die Huis van יהוה
gegaan en aanbid. Daarna het hy in sy
huis gekom en gevra dat hulle brood aan
hom moet voorsit; en hy het geëet.
21
En sy dienaars het hom gevra: “Wat is
dit wat u gedoen het? Ter wille van die
lewende kind het u gevas en geween,
maar toe die kind dood was, het u
opgestaan en brood geëet.”
22
En hy het gesê: “Toe die kind nog
gelewe het, het ek gevas en geween,
want ek het gedink: ‘Wie weet,  יהוהkan
my guns bewys, sodat die kind in die
lewe bly?
23
“Maar nou is hy dood. Waarom sou ek
dan vas? Sal ek hom nog kan terugbring?
Ek gaan na hom, maar hy sal nie na my
terugkeer nie.”
24
En Dawid het sy vrou Bátsheḇa getroos
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wyse man.
4
En hy het vir hom gesê: “Waarom lyk
jy, seun van die koning, môre vir môre
maerder? Sal jy my nie vertel nie?” En
Amnon het vir hom gesê: “Ek is verlief op
Tamar, die suster van my broer
Aḇshalom.”
5
En Jónadaḇ het vir hom gesê: “Lê op
jou bed en hou jou siek. Wanneer jou
vader dan kom om jou te sien, moet jy
vir hom sê: ‘Laat my suster Tamar asseblief kom en my iets gee om te eet en
die ete voor my oë klaarmaak, dat ek dit
kan sien en uit haar hand eet.’”
6
En Amnon het gelê en hom siek gehou.
Toe die koning kom om hom te sien, het
Amnon aan die koning gesê: “Laat my
suster Tamar asseblief kom en voor my
oë twee koeke maak, dat ek uit haar
hand kan eet.”
7
En Dawid het na Tamar in die huis
gestuur en gesê: “Gaan asseblief in die
huis van jou broer Amnon en maak vir
hom ete klaar.”
8
En Tamar het in die huis van haar broer
Amnon gegaan terwyl hy gelê het. En sy
het deeg geneem en geknie en koeke
voor sy oë gemaak en die koeke gebak.
9
En sy het die pan geneem en dit voor
hom omgekeer, maar hy het geweier om
te eet. En Amnon het gesê: “Laat almal
van my weggaan”! En almal het van hom
weggegaan.
10
En Amnon het vir Tamar gesê: “Bring
die ete in die slaapkamer, dat ek uit jou
hand kan eet.” En Tamar het die koeke
wat sy gemaak het, geneem en vir haar
broer Amnon in die slaapkamer gebring.
11
En sy het dit nader gebring na hom om
te eet, en hy het haar gegryp en vir haar
gesê: “Kom lê by my, my suster!”
12
Maar sy het vir hom gesê: “Nee, my
broer, moenie my skend nie, want so iets
mag in Jisra’ěl nie gedoen word nie.
Moenie so ŉ boosheid doen nie.
13
“En ek, waar sal ek met my skande
gaan? En jy, jy sal soos een van die

en by haar ingegaan en by haar gelê. En
sy het ŉ seun gebaar, en hy het hom
Shelomo genoem. En  יהוהhet hom
liefgehad,
25
en Hy het hom deur Natan, die
profeet, Jedídeja laat noem, ter wille van
יהוה.
26
En Joaḇ het teen Rabba van die
kinders van Ammon geveg en die
koninklike stad ingeneem.
27
Joaḇ het toe boodskappers na Dawid
gestuur gesê: “Ek het teen Rabba geveg,
ook het ek die stad se water oorgeneem.
28
“En nou, maak u die res van die mans
bymekaar en beleër die stad en neem dit
in, sodat ek nie die stad inneem en dit na
my naam genoem word nie.”
29
En Dawid het al die mans bymekaar
gemaak, en hy het weggetrek na Rabba,
daarteen geveg en dit ingeneem.
30
En hy het die kroon van hul koning van
sy kop afgeneem. Die gewig daarvan was
ŉ talent goud, met ŉ kosbare steen, en
dit het op die kop van Dawid gekom. En
hy het ŉ baie groot buit van die stad
uitgebring.
31
En die mans wat daarin was, het hy
uitgebring en hy het hulle aan die werk
gesit by die saag en by ysterpenne en
ysterbyle, en hulle laat oorgaan na die
steenoonde. En so het hy met al die
stede van die kinders van Ammon gedoen. En Dawid het met al die mans na
Jarushalajim teruggegaan.

13

En daarna het dit gebeur dat
Aḇshalom, die seun van Dawid, ŉ mooi
suster gehad het met die naam Tamar, en
Amnon, die seun van Dawid, was verlief
op haar.
2
En Amnon was so bedruk, dat hy siek
was oor sy suster Tamar, want sy was ŉ
jongmeisie, en dit was in Amnon se oë
onmoontlik om iets aan haar te doen.
3
Maar Amnon het ŉ vriend gehad, met
die naam Jónadaḇ, seun van Dawid se
broer Shím’a. En Jónadaḇ was ŉ baie

15

© Kopiereg 2003-2010 Masada – Proeflees uitgawe

2 SH’MU’ĚL 13
Laat die koning en sy dienaars asseblief
met u dienaar saamgaan.”
25
Maar die koning het vir Aḇshalom
gesê: “Nee, my seun, laat ons nie almal
nou saamgaan nie, sodat ons nie vir jou
‘n las word nie.” En hy het by hom
aangehou, maar hy wou nie gaan nie. En
het hom geseën.
26
En Aḇshalom het gesê: “So nie, laat
my broer Amnon asseblief saam met ons
gaan.” Maar die koning het vir hom gesê:
“Waarom moet hy met jou saamgaan?”
27
En Aḇshalom het by hom aangehou, en
hy het Amnon en al die seuns van die
koning saam met hom laat gaan.
28
En Aḇshalom het sy dienaars beveel en
gesê: “Kyk, wanneer Amnon se hart
vrolik is van die wyn en ek vir julle sê:
‘Slaan Amnon dood!’ dan moet julle hom
doodmaak. Moenie bang wees nie. Het
ék julle dit nie beveel nie? Wees sterk en
wees dapper.”
29
Toe het die dienaars van Aḇshalom met
Amnon gedoen soos Aḇshalom hulle
beveel het. Toe het al die seuns van die
koning opgestaan, en hulle het elkeen op
sy muil geklim en gevlug.
30
En dit het gebeur terwyl hulle op pad
was, dat die gerug by Dawid gekom en
gesê het: “Aḇshalom het al die seuns van
die koning doodgeslaan en nie een van
hulle het oorgebly nie!”
31
En die koning het opgestaan en sy klere
geskeur en op die grond gaan lê, terwyl
al sy dienaars met geskeurde klere daar
gestaan het.
32
En Jónadaḇ, die seun van Dawid se
broer Shím’a, het geantwoord en gesê:
“My meester moet nie dink dat hulle al
die jongmans, die seuns van die koning,
doodgemaak het nie, want slegs Amnon
is dood. Want dit was deur Aḇshalom
besluit van die dag dat hy sy suster
Tamar, geskend het.
33
“En nou, laat my meester die koning dit
nie ter harte neem en dink al die seuns
van die koning is dood nie. Want slegs

dwase in Jisra’ěl wees. Ek smeek jou,
praat met die koning, want hy sal my nie
van jou weerhou nie.”
14
Maar hy wou nie na haar stem luister
nie en het haar oorweldig en haar
gekend en by haar gelê.
15
Toe het Amnon haar baie gehaat,
sodat die haat waarmee hy haar gehaat
het, groter was as die liefde waarmee hy
haar liefgehad het. En Amnon het vir
haar gesê: “Staan op, gaan!”
16
En sy sê het vir hom gesê: “Nee, die
boosheid om my weg te stuur, dit is
groter as die ander wat jy aan my gedoen het.” Maar hy wou nie na haar
luister nie.
17
En hy het sy dienaar geroep wat hom
bedien, en gesê: “Sit hierdie vrou tog uit,
weg van my af, en sluit die deur agter
haar toe.”
18
En sy het ŉ lang rok met moue aangehad, want sulke klere het die
koninklike dogters wat jongmeisies was,
gedra. En die dienaar het haar uitgesit en
die deur agter haar toegesluit.
19
En Tamar het to as op haar kop
gestrooi en daardie lang rok met moue
geskeur, daarby het sy haar hand op haar
kop gelê en huilend weggegaan.
20
En haar broer Aḇshalom het vir haar
gesê: “Was jou broer Amnon by jou?
Maar nou, wees stil, my suster! Hy is jou
broer, moenie die saak nie ter harte neem
nie.” So het Tamar dan verniel in die huis
van haar broer Aḇshalom gebly.
21
Koning Dawid het al hierdie dinge
gehoor, en hy was baie kwaad.
22
En Aḇshalom het met Amnon geen
kwaad of goed gepraat nie. Want
Aḇshalom het Amnon gehaat, omdat hy
sy suster Tamar geskend het.
23
En ná twee volle jare het Aḇshalom
skeerders gehad in Baäl-Ḥatsor wat langs
Efrajim is, en Aḇshalom het al die seuns
van die koning genooi.
24
En Aḇshalom het by die koning gekom
en gesê: “Kyk, u dienaar het skeerders.
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uitmekaar te maak nie, maar die een het
die ander geslaan en hom gedood.
7
“En kyk, die hele familie het teen u
dienares opgestaan, en hulle het gesê:
‘Gee hom wat sy broer doodgeslaan het,
dat ons hom kan doodmaak vir die lewe
van sy broer wat hy vermoor het, en ook
die erfgenaam kan verdelg.’ So wil hulle
dan my gloeiende kool wat oorgebly het,
uitdoof om vir my man geen naam of
oorblyfsel op die aardbodem te laat bly
nie.”
8
En die koning het aan die vrou gesê:
“Gaan na jou huis, en ek sal aangaande
jou bevel gee.”
9
En die vrou uit Takoa het aan die
koning gesê: “Op my, my meester die
koning, en op my vader se huis sal die
kwaad rus, maar die koning en sy troon
is onskuldig.”
10
En die koning het gesê: “Elkeen wat
met jou praat, moet jy na my bring, en
hy sal jou nie verder aanraak nie.”
11
En sy het gesê: “Laat die koning tog
dink aan  יהוהu Elohim, sodat die
bloedwreker nie verder vernietig nie en
hulle my seun nie verdelg nie.” En hy het
gesê: “Soos  יהוהleef, nie een haar van
jou seun sal op die grond val nie!”
12
En die vrou het gesê: “Laat u dienares
tog ŉ woord aan my meester die koning
sê.” En hy het gesê: “Praat.”
13
En die vrou het gesê: “En waarom het
u so iets teen die volk van Elohim
bedink? Want deurdat die koning hierdie
woord sê, is hy soos ŉ skuldige deurdat
die koning sy eie verstotene nie laat
terugkom nie.
14
“Want ons moet sterf en soos water
wees wat uitgegooi word op die grond,
wat ŉ mens nie weer kan versamel nie.
En Elohim neem die lewe nie weg nie,
maar Hy koester gedagtes om ŉ
verstotene nie van Hom af te stoot nie.
15
En nou het ék gekom om hierdie
woord aan my meester die koning te sê,
omdat die volk my bevrees gemaak het.

Amnon is dood.”
34
En Aḇshalom het gevlug. En die
jongman wat wag gestaan het, het sy oë
opgelig, en gesien dat daar ŉ groot skare
gekom het van ŉ pad agter hom, aan die
kant van die berg.
35
Toe het Jónadaḇ aan die koning gesê:
“Kyk, die koning se seuns kom. Soos die
woord van u dienaar, so is dit.”
36
En dit het gebeur dat net toe hy klaar
gepraat het, het die seuns van die koning
aangekom en hulle stemme verhef en
gehuil. En ook die koning en al sy
dienaars het baie bitterlik gehuil.
37
Maar Aḇshalom het gevlug en na
Tálmai, die seun van Ammíhud, die
koning van Geshur, gegaan. En Dawid
het al die dae oor sy seun gerou.
38
En Aḇshalom het gevlug en na Geshur
gegaan, en hy was daar drie jaar.
39
En koning Dawid het baie verlang om
na Aḇshalom uit te gaan, want hy was
oor Amnon getroos, omdat hy dood was.

14

En Joaḇ, die seun van Tserúja, het
geweet dat die hart van die koning op
Aḇshalom was.
2
En Joaḇ het na Takoa gestuur en
vandaar ŉ wyse vrou gebring en aan
haar gesê: “Gee asseblief voor om een
wat treur te wees, en trek rouklere aan,
en moenie jou met olie salf nie, maar
wees soos ŉ vrou wat al baie dae rou oor
ŉ dooie.
3
“Gaan dan na die koning en praat met
hom volgens hierdie woord.” En Joaḇ het
die woorde in haar mond gelê.
4
En die vrou uit Takoa het by die koning
ingekom en op haar gesig op die grond
geval en gebuig en gesê: “Red, o
koning!”
5
En die koning het vir haar gesê: “Wat
wil jy hê?” En sy het gesê: “Waarlik, ek is
ŉ weduwee, my man is dood.
6
“En u dienares het twee seuns gehad,
en hulle twee het met mekaar geveg in
die veld, en daar was niemand om hulle
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Maar u dienares het gedink: ‘Laat ek tog
met die koning gaan praat. Miskien sal
die koning die versoek van u dienares
uitvoer.
16
‘Want die koning sal seker luister om
sy dienares te red uit die hand van die
man wat probeer om my en my seun
saam uit die erfdeel van Elohim te
vernietig.’
17
“En u dienares het gesê: ‘Laat die
woord van my meester die koning
asseblief gerusstellend wees. Want soos
ŉ boodskapper van Elohim, so is my
meester die koning om goed en kwaad te
verstaan. En  יהוהu Elohim is met u!’”
18
En die koning het die vrou geantwoord
en gesê: “Moet asseblief niks vir my
wegsteek wat ek jou sal vra nie.” En die
vrou het gesê: “Laat my meester die
koning maar praat.”
19
En die koning het gesê: “Is Joaḇ se
hand saam met jou in dit alles?” En die
vrou het geantwoord en gesê: Soos u
wese leef, my meester die koning,
niemand kan regs of links afwyk van alles
wat my meester die koning gesê het nie.
Want, u dienaar Joaḇ, hy het my beveel,
en hy het al hierdie woorde in u dienares
se mond gelê.
20
“Om die saak ŉ ander voorkoms te
gee, het u dienaar Joaḇ hierdie ding
gedoen. Maar my meester is wys soos
die wysheid van ŉ boodskapper van
Elohim om alles te weet wat op die aarde
gebeur.”
21
En die koning het vir Joaḇ gesê: “Kyk,
ek doen hierdie ding. Gaan, en bring die
jongman Aḇshalom terug.”
22
En Joaḇ het op sy gesig op die grond
geval en neergebuig en die koning
geseën. En Joaḇ het gesê: “Vandag weet
u dienaar dat ek guns in u oë gevind het,
my meester die koning, omdat die koning
die woord van sy dienaar uitvoer.”
23
En Joaḇ het opgestaan en na Geshur
gegaan en Aḇshalom na Jarushalajim
gebring.

En die koning het gesê: “Laat hom na
sy huis terugkeer, maar hy mag my gesig
nie sien nie.” En Aḇshalom het na sy huis
teruggekeer, maar nie die gesig van die
koning gesien nie.
25
En in die hele Jisra’ěl was daar geen
man so geprys vir sy mooi voorkoms
soos Aḇshalom nie. Van sy voetsool af tot
die kroon van sy kop toe was daar geen
gebrek aan hom nie.
26
En wanneer hy sy kop laat skeer - hy
het dit aan die einde van elke jaar laat
skeer, omdat dit vir hom swaar was,
daarom het hy dit laat skeer - dan het die
hare van sy kop twee honderd sikkels
geweeg volgens die koninklike gewig.
27
En vir Aḇshalom is drie seuns gebore
en een dogter met die naam van Tamar.
Sy was ŉ vrou mooi van aansien.
28
En Aḇshalom het twee volle jare in
Jarushalajim gewoon sonder dat hy die
gesig van die koning gesien het.
29
En Aḇshalom het na Joaḇ gestuur, om
hom na die koning te stuur, maar hy wou
nie na hom kom nie. En hy het weer vir
die tweede keer gestuur, maar hy wou
nie kom nie.
30
En hy het aan sy dienaars gesê: “Kyk,
Joaḇ se stuk land is naby myne, en hy
het gars daarop. Gaan steek dit aan die
brand.” En Aḇshalom se dienaars het die
stuk land aan die brand gesteek.
31
En Joaḇ het opgestaan en by
Aḇshalom in die huis gekom en hom
gevra: “Waarom het jou dienaars die
land, aan die brand gesteek?”
32
En Aḇshalom het vir Joaḇ gesê: “Kyk,
ek het na jou gestuur om te sê: ‘Kom
hierheen, dat ek jou na die koning kan
stuur om te vra: “Waarvoor het ek van
Geshur af gekom? Dit was vir my beter
as ek nog daar was.”’ Ek wil nou die
gesig van die koning sien, en indien daar
by my kwaad is, laat hy my dan
doodmaak.”
33
En Joaḇ het na die koning gegaan en
hom vertel. En hy het Aḇshalom geroep,
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en hy het na die koning gegaan en voor
hom gebuig met sy gesig na die aarde,
voor die koning. En die koning het
Aḇshalom gesoen.

tussen al die stamme van Jisra’ěl en
gesê: “Sodra julle die geluid van die
ramshoring hoor, moet julle sê:
‘Aḇshalom is koning in Ḥeḇron!’”
11
En saam met Aḇshalom het twee
honderd man uit Jarushalajim gegaan
wat genooi was. En hulle het niks
vermoedend gegaan, sonder dat hulle
van die hele saak iets geweet het.
12
Aḇshalom het ook Agitófel, die Giloniet,
ŉ raadgewer van Dawid, uit sy stad, uit
Gilo, laat roep, terwyl hy offers geslag
het. So het die sameswering sterk
geword, want die mense by Aḇshalom
het aanhoudend vermeerder.
13
En daar het ŉ boodskapper by Dawid
gekom en gesê: “Die harte van die mans
van Jisra’ěl is saam met Aḇshalom.”
14
En Dawid het aan al sy dienaars wat by
hom in Jarushalajim was, gesê: Staan op
en laat ons vlug, want ons sal nie voor
Aḇshalom ontsnap nie! Maak gou om
weg te kom, sodat hy ons nie miskien
gou inhaal en teëspoed oor ons bring en
die stad met die skerpte van die swaard
verslaan nie.”
15
En die dienaars van die koning het vir
die koning gesê: “Net soos my meester
die koning wil. Kyk, hier is u dienaars!”
16
En die koning het uitgegaan met sy
hele huishouding by sy voete. Maar die
koning het tien byvroue laat agter bly om
die huis op te pas.
17
En die koning het al die mense by sy
voete uitgegaan, en hulle het bly staan
by die verste huis.
18
En al sy dienaars het langs hom
verbygetrek, ook al die Karěti en al die
Palěti. Ook al die Gittiete, ses honderd
man wat uit Gat agter hom aan gekom
het, het voor die koning verbygetrek.
19
En die koning het vir Ittai, die Gittiet
gesê: “Waarom sou jy ook met ons
saamgaan? Draai om en bly by die
koning, want jy is ŉ uitlander en ook ŉ
balling uit jou woonplek.
20
“Jy het gister gekom, en sou ek jou

15

En daarna het Aḇshalom vir hom ŉ
wa en perde reggekry en vyftig man om
voor hom uit te hardloop.
2
En Aḇshalom het gereeld vroeg
opgestaan en langs die pad na die poort
gaan staan. En dit het gebeur met elkeen
wat ŉ saak gehad het om na die koning
te kom vir regspraak, dan het Aḇshalom
hom geroep en gesê: “Uit watter stad is
jy?” En wanneer hy gesê het: “U dienaar
is uit een van die stamme van Jisra’ěl” 3
dan het Aḇshalom vir hom gesê: “Kyk,
jou saak is goed en reg, maar van die
koning se kant sal niemand jou gehoor
gee nie.”
4
Aḇshalom het verder gesê: “Was ek as
regter in die land aangestel, dat elkeen
wat ŉ geskil of regsaak het, na my kan
kom. Dan sal ék aan hom reg laat
geskied.”
5
En elke keer wanneer iemand nader
gekom het om voor hom te buig, het hy
sy hand uitgesteek en hom gegryp en
hom gesoen.
6
En Aḇshalom het dit met die hele
Jisra’ěl gedoen wat vir regspraak na die
koning gekom het, sodat Aḇshalom die
hart van die mans van Jisra’ěl gesteel
het.
7
En ná verloop van vier jaar het
Aḇshalom aan die koning gesê: “Laat my
asseblief gaan en my gelofte wat ek aan
 יהוהgedoen het, in Ḥeḇron betaal.
8
“Want u dienaar het ŉ gelofte gedoen
toe ek in Geshur in Aram gewoon het, en
gesê: ‘Indien  יהוהmy werklik in
Jarushalajim terugbring, sal ek יהוה
dien.’”
9
En die koning het vir hom gesê: “Gaan
in vrede!” En hy het opgestaan en na
Ḥeḇron gegaan.
10
Maar het Aḇshalom spioene uitgestuur
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vandag laat rondswerf om met ons saam
te trek terwyl ek wie weet waarheen
gaan! Draai om, en bring jou broers
terug. Mag guns en trou met jou wees!”
21
Maar Ittai het die koning geantwoord
en gesê: “Soos  יהוהleef en my meester
die koning leef, voorwaar, op die plek
waar my meester die koning sal wees vir
dood of vir lewe, daar sal u dienaar
sekerlik ook wees!”
22
En Dawid het vir Ittai gesê: “Gaan, en
trek verby!” En Ittai, die Gittiet, het
verbygetrek met al sy mans en al die
kinders wat by hom was.
23
En die hele land het hardop gehuil
terwyl al die mense verbygetrek het. En
die koning het deur die spruit Kidron
getrek, en al die mense het deurgetrek
op pad na die woestyn.
24
En kyk, Tsadok was ook daar, en al die
Leviete by hom het die verbondsark van
Elohim gedra. En hulle het die ark van
Elohim neergesit, en Eḇjatar het ook
opgetrek totdat al die mense uit die stad
deurgetrek het.
25
En die koning het vir Tsadok gesê:
“Neem die ark van Elohim terug in die
stad. Indien ek guns vind in die oë van
יהוה, sal Hy my terugbring, en Hy sal my
dit en Sy woning laat sien.
26
“Maar indien Hy so sê: ‘Ek het in jou
geen behae nie’ - hier is ek, laat Hy met
my doen soos goed is in Sy oë.”
27
Die koning het ook aan die priester
Tsadok gesê: “U is tog ŉ siener? Gaan in
vrede na die stad terug, en julle twee
seuns,
Aḥímaäts,
jou
seun,
en
Jahonatan, die seun van Eḇjatar, saam
met julle.
28
“Kyk, ek vertoef by die woestynvlaktes
totdat daar ŉ woord van julle kom om
my in te lig.”
29
En Tsadok en Eḇjatar het die ark van
Elohim teruggeneem na Jarushalajim en
daar gebly.
30
En Dawid het die hoogte van die
Olyfberg opgeklim, terwyl hy heeltyd

geloop en ween het. En sy kop was
bedek, en hy het kaalvoet geloop. En al
die mense wat by hom was, hulle het
elkeen sy kop bedek en opgegaan en
heeltyd geween.
31
En aan Dawid is vertel en gesê:
“Agitófel is onder die samesweerders
saam met Aḇshalom.” En Dawid het
gesê: “יהוה, verydel tog die raad van
Agitófel!”
32
En Dawid het tot bo-op die kruin
gekom, waar hulle Elohim aanbid het, en
Ḥúshai, die Arkiet, daar ontmoet het, met
geskeurde rok en grond op sy kop.
33
En Dawid het vir hom gesê: “Indien jy
verder saam met my gaan, sal jy vir my
ŉ las wees.
34
“Maar indien jy teruggaan na die stad
en vir Aḇshalom sê: ‘Ek is u dienaar, o
koning, tevore was ek wel u vader se
dienaar, maar nou is ek u dienaar’, dan
kan jy vir my die raad van Agitófel
verydel.
35
“En is die priesters Tsadok en Eḇjatar
nie daar saam met jou nie? Alles wat jy
dan hoor uit die huis van die koning,
moet jy aan Tsadok en Eḇjatar, die
priesters, vertel.
36
“Kyk, hulle twee seuns is daar by hulle,
Aḥímaäts van Tsadok en Jahonatan van
Eḇjatar. En deur hulle moet julle alles wat
julle hoor, aan my laat weet.
37
En Ḥúshai, die vriend van Dawid, het
in die stad gekom, terwyl Aḇshalom
aangekom het na Jarushalajim.

16

En Dawid het ŉ entjie verder van
die kruin af getrek, en Tsiḇa, die dienaar
van Mefiḇoshet gesien, wat hom ontmoet
het met ŉ paar opgesaalde donkies en
op hulle twee honderd brode en honderd
rosynekoeke en honderd somervrugte en
ŉ sak wyn.
2
En die koning het aan Tsiḇa gesê: “Wat
het jy hier?” En Tsiḇa het gesê: “Die
donkies is vir die huis van die koning om
op te ry, en die brood en die somervrugte
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vir die dienaars om te eet, en die wyn vir
die vermoeides in die woestyn om te
drink.”
3
En die koning het gesê: “En waar is die
seun van jou meester?” En Tsiḇa het vir
die koning gesê: “Kyk, hy het daar in
Jarushalajim gebly, want hy het gedink:
‘Vandag sal die huis van Jisra’ěl my vader
se koningskap aan my teruggee.’”
4
En die koning het vir Tsiḇa gesê: “Kyk,
alles wat aan Mefiḇoshet behoort, is
joune.” En Tsiḇa het gesê: “Ek buig my
neer! Mag ek guns in u oë vind, my
meester die koning!”
5
En kyk, toe koning Dawid by Baḥúrim
gekom het, het daar ŉ man uitgekom uit
die geslag van die huis van Sha’ul met
die naam Shím’i, die seun van Gěra. Hy
het al vloekende uitgekom.
6
En hy het Dawid en al die dienaars van
koning Dawid met klippe gegooi. En al
die mense en al die helde was aan sy
regter - en aan sy linkerkant.
7
En dit het Shím’i gesê terwyl hy gevloek
het: “Gaan uit, gaan uit, jou man van
bloed en man van Balijaäl!
8
“ יהוהhet al die bloed van die huis van
Sha’ul, in wie se plek jy koning geword
het, op jou laat neerkom. En  יהוהhet
die koningskap in die hand van jou seun
Aḇshalom gegee, en hier is jy nou in jou
teëspoed, omdat jy ŉ man van bloed is.”
9
En Aḇíshai, die seun van Tserúja, het vir
die koning gesë: “Waarom moet hierdie
dooie hond my meester die koning vloek?
Laat ek tog oorstap en sy kop afkap!”
10
En die koning het gesê: “Wat is dit met
julle, seuns van Tserúja? Laat hom vloek,
en as  יהוהaan hom gesê het: ‘Vloek
Dawid!’ wie mag dan sê: ‘Waarom doen
jy dit?’”
11
En Dawid het aan Aḇíshai en al sy
dienaars gesê: “Kyk, my seun wat uit my
liggaam voortgekom het, soek my lewe:
hoeveel te meer dan nou die Benjaminiet? Laat hom staan, en laat hom hy

vloek, want  יהוהhet hom beveel.
“Moontlik sal  יהוהmy ellende raaksien
en sal  יהוהmy goed beloon vir die vloek
wat my vandag tref.”
13
Terwyl Dawid en sy mans toe met die
pad getrek het, het Shím’i al langs hom
aan die kant van die berg geloop en
vloek, en al langs hom klippe gegooi en
stof gemaak.
14
En die koning en al die mense wat by
hom was het moeg geword, en daar
gerus.
15
En Aḇshalom en al die mense, die
mans van Jisra’ěl, het in Jarushalajim
aangekom, en Agitófel was by hom.
16
En toe Ḥúshai, die Arkiet, die vriend
van Dawid, by Aḇshalom gekom het, het
Ḥúshai vir Aḇshalom gesê: “Mag die
koning leef, mag die koning leef!”
17
En Aḇshalom het vir Ḥúshai gesê: “Is
dit jou goedheid teenoor jou vriend?
Waarom het jy nie saam met jou vriend
getrek nie?”
18
En Ḥúshai het vir Aḇshalom gesê:
“Nee, maar hy wat  יהוהen hierdie volk
en al die mans van Jisra’ěl kies, aan hom
behoort ek, en by hom sal ek bly.
19
“En verder, wie sal ék dien? Is dit nie
voor die gesig van sy seun nie? Soos ek
voor u vader gedien het, so sal ek voor u
wees.”
20
En Aḇshalom het vir Agitófel gesê:
“Julle moet raad gee. Wat ons moet
doen?”
21
En Agitófel het vir Aḇshalom gesê:
“Gaan in by die byvroue van u vader wat
hy laat agter bly het om die huis op te
pas. Dan sal die hele Jisra’ěl hoor dat u ŉ
stank by u vader geword het, en die
hande van almal wat by u is, sal versterk
word.”
22
Hulle het toe vir Aḇshalom ŉ tent op
die dak opgeslaan, en Aḇshalom het voor
die oë van die hele Jisra’ěl by die byvroue
van sy vader ingegaan.
23
En die raad wat Agitófel in dié dae
12
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gegee het, was asof ŉ mens die woord
van Elohim geraadpleeg het. So was al
die raad van Agitófel aan beide Dawid en
aan Aḇshalom.

“Maar ek raai aan: Laat die hele Jisra’ěl
by u versamel, van Dan tot Be’ěr-Sheḇa,
ŉ menigte soos sand aan die seestrand,
en u moet self in persoon in die stryd
trek.
12
“En so sal ons by hom kom in een van
die plekke waar hy hom bevind, dan val
ons op hom neer soos dou op die aarde
val. En daar sal van hom en van al die
mans wat by hom is, selfs nie een oorbly
nie.
13
“En indien hy hom in ŉ stad terugtrek,
moet die hele Jisra’ěl toue aanbring na
daardie stad, en ons sal dit wegsleep na
die spruit totdat daar selfs geen klippie
meer te vinde is nie.”
14
Toe het Aḇshalom en al die mans van
Jisra’ěl gesê: “Die raad van Ḥúshai, die
Arkiet, is beter as die raad van Agitófel.”
Want  יהוהhet dit beskik om die goeie
raad van Agitófel te verydel, sodat יהוה
teëspoed oor Aḇshalom kon bring.
15
Ḥúshai het toe aan Tsadok en Eḇjatar,
die priesters, gesê: “Agitófel het
Aḇshalom en die oudstes van Jisra’ěl so
en so aangeraai, maar ek het so en so
aangeraai.
16
“En nou, stuur gou, en vertel Dawid:
‘Moenie op die woestynvlaktes oornag
nie, maar trek sekerlik deur, anders sal
die koning en al die mense wat by hom
is, vernietig word.’”
17
En Jahonatan en Aḥímaäts het by die
fontein Rogěl gestaan, en ŉ diensmeisie
het gegaan om vir hulle berig te bring.
Hulle moes dan weer gaan en dit aan
koning Dawid vertel, want hulle moes nie
gesien word deur in die stad in te gaan
nie.
18
Maar ŉ seun het hulle gesien en dit
aan Aḇshalom vertel. Hulle twee het toe
haastig weggegaan en by die huis van ŉ
man in Baḥúrim gekom wat ŉ put op sy
erf gehad het, en hulle het daarin
afgegaan.
19
En die vrou het ŉ bedekking geneem
en dit bo-oor die put oopgetrek en

17

En Agitófel het vir Aḇshalom gesê:
“Laat ek twaalf duisend man uitsoek en
ek sal opstaan en Dawid vannag agtervolg,
2
en ek op hom afkom, terwyl hy moeg
en sy hande swak is. Ek sal hom verskrik
en al die mense wat by hom is sal vlug.
En ek sal net die koning neerslaan.
3
“En ek sal die hele volk na u terugbring.
Almal sal terugkeer, behalwe die man wat
u soek. Die hele volk sal in vrede wees.”
4
En die woord was reg in die oë van
Aḇshalom en in die oë van al die oudstes
van Jisra’ěl.
5
Maar Aḇshalom het gesê: “Roep nou
ook Ḥúshai, die Arkiet, en laat ons ook
hoor wat hy sê.”
6
En Ḥúshai het by Aḇshalom ingekom,
en Aḇshalom het met hom gepraat en
gesê: “Dit is die woord wat Agitófel gesê
het. Sal ons doen wat hy sê? Indien nie,
praat jy.”
7
En Ḥúshai het vir Aḇshalom gesê: “Die
raad wat Agitófel hierdie keer gegee het,
is nie goed nie.”
8
En Ḥúshai het gesê: “U weet dat u
vader en sy mans helde is en bitter van
wese soos ŉ beer wat van haar kleintjies
in die veld beroof is. En u vader is ŉ
krygsman, en hy sal nie by die volk
oorrnag nie.
9
“Kyk, nou het hy hom versteek in een
van die gate of in ŉ ander plek. En indien
daar al aanvanklik enkele onder hulle val
en die mense dit hoor, sal hulle sê: ‘Daar
is ŉ slagting onder die mans wat
Aḇshalom volg!’
10
“En selfs hy wat ŉ dapper man is, wat
ŉ hart het soos ŉ leeu se hart, sal
heeltemal smelt. Want die hele Jisra’ěl
weet dat u vader ŉ held is, en dat
dapper mans by hom is.
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gemaalde graan daarop uitgestrooi,
sodat die saak nie bekend was nie.
20
En Aḇshalom se dienaars het by die
vrou in die huis gekom en gesê: “Waar is
Aḥímaäts en Jahonatan?” En die vrou het
vir hulle gesê: “Hulle het deur die
stroompie water gegaan.” En hulle het
gesoek maar niks gekry nie, en na
Jarushalajim teruggegaan.
21
Nadat hulle weg was, het hulle uit die
put opgeklim en verder gegaan en
koning Dawid vertel en aan Dawid gesê:
“Staan op en trek gou deur die water,
want so het Agitófel raad teen julle
gegee.”
22
En Dawid en al die mense wat by hom
was, het opgestaan en deur die Jarděn
getrek. Teen môrelig, het selfs nie een
oorgebly wat nie die Jarděn deurgetrek
het nie.
23
En Agitófel het gesien dat sy raad nie
gevolg is nie, toe het hy opgestaan en
die donkie opgesaal, en hy het na sy huis
in sy stad gegaan en aan sy huis bevel
gegee en homself opgehang en is dood.
En hy is in die sy vader se graf begrawe.
24
En Dawid het in Maḥanájim aangekom.
En Aḇshalom het deur die Jarděn getrek,
hy en al die mans van Jisra’ěl saam met
hom.
25
En Aḇshalom het Amása in Joaḇ se
plek oor die leër aangestel. En Amása
was die seun van ŉ man met die naam
van Jitra, die Jisra’ěliet wat ingegaan het
by Aḇígajil, die dogter van Naḥash, die
suster van Tserúja, Joaḇ se moeder.
26
En Jisra’ěl en Aḇshalom het laer
opgeslaan in die land Gíl’ad.
27
En toe Dawid in Maḥanájim aankom,
het Shoḇi, die seun van Naḥash, uit
Rabba van die kinders van Ammon, en
Magir, die seun van Ammi’ěl, uit LóDeḇar, en Barzillai, die Gil’adiet, uit
Rógelim,
28
beddegoed en skottels en erdegoed en
koring en gars en meel en gebraaide
koring en gebraaide bone en lensies,

en heuning en dikmelk en kleinvee en
kaas van beesmelk na Dawid gebring om
te eet, en na die mense wat by hom was,
want hulle het gesê: “Die mense het
honger en is moeg en het dors geword in
die woestyn.”

18

En Dawid het die mans wat by hom
was gemonster, en owerstes oor duisend
en owerstes oor honderd oor hulle
aangestel.
2
En Dawid het die mans uitgestuur: ŉ
derde onder die hand van Joaḇ, en ŉ
derde onder die hand van Aḇíshai, die
seun van Tserúja, die broer van Joaḇ, en
ŉ derde onder die hand van Ittai, die
Gittiet. En die koning het aan die mans
gesê: “Ek sal verseker ook saam met julle
uittrek.”
3
Maar die mans het gesê: “U moet nie
uittrek nie, want indien ons vlug, sal hulle
nie hul hart op ons sit nie. Selfs, al sterf
die helfte van ons, sal hulle nie hul hart
op ons sit nie. Maar nou, u is soos tien
duisend van ons. Dit is dan nou beter dat
u ons van die stad ondersteun.”
4
Toe het die koning vir hulle gesê: “Wat
goed is in julle oë, sal ek doen.” En die
koning het langs die poort gaan staan, en
al die mans het by honderde en by
duisende uitgetrek.
5
En die koning het Joaḇ en Aḇíshai en
Ittai beveel en gesê: “Sagkens vir my
ontwil met die jongman, met Aḇshalom.”
En al die mans het gehoor toe die koning
aan al die owerstes beveel het aangaande Aḇshalom.
6
So het die mans uitgetrek, om Jisra’ěl in
die veld te ontmoet. en die geveg was in
die woud van Efrajim.
7
En die mans van Jisra’ěl is voor die
dienaars van Dawid verslaan, en daar
was ŉ groot slagting dié dag, twintig
duisend.
8
Maar die geveg is daar uitgebrei oor die
oppervlakte van die hele land, en die
woud het daardie dag onder die mense
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na sy tent gevlug.
18
En Aḇshalom het in sy lewe ŉ
gedenksteen vir homself opgerig wat in
die koningsdal staan Want hy het gesê:
“Ek het geen seun om my naam in
gedagtenis te hou nie.” En hy het die
gedenksteen na sy naam genoem. En dit
word tot vandag toe genoem die
gedenkteken van Aḇshalom.
19
En Aḥímaäts, die seun van Tsadok het
gesê: “Laat my asseblief hardloop en aan
die koning die goeie boodskap neem dat
 יהוהaan hom reg verskaf het teenoor sy
vyande.”
20
Maar Joaḇ het vir hom gesê: “Jy is nie
vandag ŉ man vir ŉ boodskap nie, maar
anderdag kan jy ŉ boodskap neem. Maar
vandag neem jy nie die boodskap nie
omdat die seun van die koning dood is.”
21
En Joaḇ vir die Kushiet gesê: “Gaan
vertel die koning wat jy gesien het!” En
die Kushiet het voor Joaḇ gebuig en
gehardloop.
22
En Aḥímaäts, die seun van Tsadok, het
weer aan Joaḇ gesê: “Wat ookal gebeur,
laat my asseblief ook agter die Kushiet
aan hardloop.” En Joaḇ het gevra:
“Waarom wil jy hardloop, my seun? Daar
is vir jou tog geen boodskappersloon te
kry nie.”
23
“Wat ookal gebeur, ek hardloop.” En hy
het haan hom gesê: “Hardloop!” En
Aḥímaäts het met die pad na die
Jarděnstreek gehardloop en verby die
Kushiet gegaan.
24
En terwyl Dawid tussen die twee
poortingange sit, het die wag op die dak
van die poort op die muur geklim. En hy
het sy oë opgeslaan, en hy het ŉ man
alleen gesien hardloop.
25
Die wag het toe uitgeroep en dit aan
die koning vertel. En die koning het gesê:
“Indien hy alleen is, dan is daar ŉ
boodskap in sy mond. En hy al nader en
nader gekom.
26
En die wag het ŉ ander man gesien
hardloop. En die wag het die poortwagter

meer verteer as wat die swaard verteer
het.
9
En Aḇshalom het die dienaars van
Dawid ontmoet. En Aḇshalom het op ŉ
muil geryry, en die muil het onder die
digte takke van ŉ groot terpentynboom
ingaan, en sy kop het in die terpentynboom vasgehaak. En hy het tussen
hemel en aarde bly hang, terwyl die muil
onder hom weggeloop het.
10
ŉ Man het dit gesien, en hy het Joaḇ
vertel en gesê: “Kyk, ek het Aḇshalom
aan ŉ terpentynboom sien hang!”
11
En Joaḇ het vir die man wat hom die
berig gebring het, gesê: “Nou kyk, jy het
dit gesien, waarom het jy hom dan nie
daar teen die grond neergeslaan nie?
Dan moes ek jou tien silwerstukke en
een gordel gegee het.”
12
Maar die man het Joaḇ geantwootd:
“Al kon ek ook duisend silwerstukke in
my hande ontvang, sou ek my hand tog
nie uitsteek teen die seun van die koning
nie. Want die koning het u en Aḇíshai en
Ittai voor ons ore beveel en gesê:
‘Versigtig, wie ookal, met die jongman
Aḇshalom!’
13
“Andersins sou ek vals teen my lewe
gewees het. Want niks bly vir die koning
verborge nie, dan sou uself teen my
gestaan het.”
14
Toe het Joaḇ gesê: “Ek wil nie so by
jou wag nie! En hy het drie spiese in sy
hand geneem en hulle deur die hart van
Aḇshalom gesteek, terwyl hy lewendig in
die terpentynboom was.
15
En tien jongmans, wapendraers van
Joaḇ, het nader gekom en Aḇshalom
doodgeslaan.
16
En Joaḇ het die ramshoring geblaas,
en al die mans het omgedraai en Jisra’ěl
nie meer agtervolg nie, want Joaḇ het die
mans teruggehou.
17
En hulle het Aḇshalom geneem en hom
in die woud in ŉ groot gat gegooi en ŉ
baie groot hoop klippe bo-op hom
gestapel. En die hele Jisra’ěl het elkeen
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koning is bedroef oor sy seun.”
Daarom het die volk dié dag stilletjies
die stad ingekom, net soos mense wat
skaam is, wegsluip wanneer hulle in die
geveg gevlug het.
4
En die koning het sy gesig toegemaak,
en die koning het luid uitgeroep: “My
seun Aḇshalom! Aḇshalom, my seun, my
seun!”
5
En Joaḇ het by die koning in die huis
gekom en gesê: “U het vandag al u
dienaars laat skaam kry, wat vandag u
lewe en die lewe van u seuns en dogters
en die lewe van u vrouens en die lewe
van u byvroue gered het,
6
deur lief te hê diegene wat u haat, en
te haat diegene wat u liefhet. Want u
maak vandag bekend dat owerstes en
onderdane vir u niks is nie. Want ek merk
vandag dat, indien Aḇshalom gelewe het
en ons almal vandag dood was, dit dan in
u oë reg sou gewees het.
7
“En nou, staan op, gaan uit en praat tot
die hart van u dienaars. Want ek sweer
by יהוה, indien u nie uitgaan nie, sal
niemand vannag by u bly nie. En dit sal
vir u erger teëspoed wees as al die
teëspoed wat u oorgekom het van u jeug
af tot nou toe.”
8
En die koning het opgestaan en in die
poort gaan sit. En hulle het die hele volk
laat weet en gesê: “Kyk, die koning sit in
die poort.” En die hele volk het voor die
koning gekom. Maar Jisra’ěl het elkeen
na sy tente toe gevlug.
9
En die hele volk deur al die stamme van
Jisra’ěl het met mekaar gestry en gesê:
“Die koning het ons verlos uit die hand
van ons vyande, en hy het ons gered uit
die hand van die Palishtim, en nou het hy
die land uit vlug weens Aḇshalom,
10
en Aḇshalom wat ons oor ons gesalf
het, het in die geveg gesneuwel. En nou,
waarom is julle stil om die koning terug
te bring?”
11
En koning Dawid het na Tsadok en
Eḇjatar, die priesters, gestuur en gesê:

geroep en gesê: “Kyk, daar hardloop nog
ŉ man alleen.” En die koning het gesê:
“Hy bring ook ŉ boodskap.”
27
En die wag het gesê: “Ek sien die
eerste hardloop soos Aḥímaäts, die seun
van Tsadok hardloop.” Toe het die koning
gesê: “Hy is ŉ goeie man, en hy kom
met ŉ goeie boodskap.”
28
En Aḥímaäts het uitgeroep en aan die
koning gesê: “Vrede!” En hy het hom
voor die koning gebuig met sy gesig na
die aarde en gesê: “Geseënd is  יהוהu
Elohim wat die mans oorgelewer het wat
hulle hand teen my meester die koning
opgetel het.”
29
En die koning het gesê: “Is die
jongman veilig, Aḇshalom?” En Aḥímaäts
het geantwoord: “Ek het ŉ groot gedrang
gesien toe Joaḇ die dienaar van die
koning, en u dienaar, gestuur het, maar
ek het nie geweet waaroor nie.”
30
En die koning het gesê: “Kom eenkant
en staan hier. En hy het eenkant stil gaan
staan.
31
En kyk, die Kushiet het aangekom, en
die Kushiet het gesê: “Ontvang die
boodskap my meester die koning, want
 יהוהhet aan u vandag reg verskaf
teenoor almal wat teen u opgestaan het.”
32
En die koning het die Kushiet gevra:
“Is die jongman veilig, Aḇshalom?” En die
Kushiet het gesê: “Mag dit met die
vyande van my meester die koning en
met almal wat teen u opstaan om kwaad
te doen, gaan soos met dié jongman!”
33
En die koning het gebewe en opgeklim
na die vertrek bokant die poort en gehuil.
En hy het rondgeloop en só gesê: “My
seun Aḇshalom! My seun, my seun
Aḇshalom! Het ek maar gesterf, pleks van
jy! Aḇshalom, my seun, my seun!”

3

19

En aan Joaḇ is vertel: “Kyk, die
koning huil en treur oor Aḇshalom.
2
En daardie dag het die verlossing vir die
hele volk ŉ droefheid geword, omdat die
volk het dié dag gehoor dat gesê is: “Die
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meester die koning te ontmoet.”
21
Maar Aḇíshai, die seun van Tserúja, het
geantwoord en gesê: “Moet Shím’i nie
hieroor gedood word, omdat hy die
gesalfde van  יהוהgevloek het nie?”
22
Maar Dawid het gesê: “Wat het ek met
julle, seuns van Tserúja, dat julle vandag
my teëstanders word? Moet iemand
vandag in Jisra’ěl gedood word? Want
weet ek dan nie dat ek vandag koning
oor Jisra’ěl is nie?”
23
Die koning het toe aan Shím’i gesê: “Jy
sal nie sterf nie.” En die koning het vir
hom gesweer.
24
En Mefiḇoshet, die kleinseun van
Sha’ul, het afgekom die koning te
ontmoet, en hy het nie sy voete versorg
of sy snor versorg of sy klere gewas nie,
van die dag af dat die koning weggegaan
het tot op die dag dat hy in vrede
teruggekom het nie.
25
En toe hy na Jarushalajim gekom het
om die koning te ontmoet, het die koning
vir hom gesê: “Waarom het jy nie saam
met my gegaan nie, Mefiḇoshet?”
26
En hy het geantwoord: “My meester
die koning, my dienaar het my bedrieg.
Want u dienaar het gesê: ‘Ek laat vir my
ŉ donkie laat opsaal, dat ek daarop kan
ry en met die koning kan saamgaan,’
want u dienaar is lam.
27
“Hy het ook u dienaar by my meester
die koning belaster, maar my meester die
koning is soos ŉ boodskapper van
Elohim. Doen dus wat goed is in u oë.
28
“Want my vader se hele huis was soos
dooie mense voor my meester die
koning. Tog het u u dienaar geplaas
tussen die wat aan u tafel eet. Watter reg
het ek dan nog om my verder op die
koning te beroep?”
29
Die koning het toe vir hom gesê:
“Waarom praat jy baie woorde? Ek het
gesê jy en Tsiḇa moet die grond verdeel.”
30
En Mefiḇoshet het aan die koning
gesê: “Hy kan eerder alles neem aangesien my meester die koning in vrede

“Praat met die oudstes van Jahuda en
vra: ‘Waarom sou julle die laastes wees
om die koning terug te bring na sy huis,
aangesien die woorde van die hele
Jisra’ěl die koning in sy huis bereik het?
12
‘Julle is my broers, julle is my been en
my vlees. Waarom is julle dan die laastes
om die koning terug te bring?’
13
“En sê vir Amása: ‘Is jy nie my been en
my vlees nie? Mag Elohim so aan my
doen en byvoeg indien jy nie al die dae
leërowerste voor my in die plek van Joaḇ
sal wees nie!’”
14
So het hy dan die harte van al die
mans van Jahuda sos een man gedraai,
sodat hulle na die koning gestuur het:
“Kom terug, u met al u dienaars!”
15
Die koning het toe teruggegaan en by
die Jarděn gekom. En Jahuda het na
Gilgal gekom om die koning te ontmoet,
om die koning oor die Jarděn te bring.
16
En Shím’i, die seun van Gěra, die
Benjaminiet, van Baḥúrim, het hom
gehaas en saam met die mans van
Jahuda afgekom om koning Dawid te
ontmoet.
17
En saam met hom was duisend man
uit Binjamin, en Tsiḇa, die dienaar van
Sha’ul se huis, met sy vyftien seuns en sy
twintig slawe saam met hom. En hulle
het voor die koning die Jarděn bereik.
18
En hulle het oor die drif gegaan om die
huis van die koning oor te bring en te
doen wat goed was in sy oë. En Shím’i,
die seun van Gěra, het voor die koning
neergeval toe hy oor die Jarděn getrek
het,
19
en aan die koning gesê: “My meester
moet my die kwaad nie toereken nie en
nie daaraan dink hoe u dienaar verkeerd
gehandel het op die dag dat my meester
die koning uit Jarushalajim uitgetrek het,
deurdat die koning dit ter harte sou
neem nie.
20
“Want u dienaar weet dat ék gesondig
het. En kyk, vandag het ek die eerste van
die hele huis van Josěf afgekom om my
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die koning verder gebring.
41
En kyk, al die mans van Jisra’ěl het toe
by die koning gekom en aan die koning
gesê: “Waarom het ons broers, die mans
van Jahuda, u gesteel en die koning en
sy huis en al die mans van Dawid saam
met hom oor die Jarděn gebring?”
42
En al die mans van Jahuda het die
mans van Jisra’ěl geantwoord: “Omdat
die koning aan ons verwant is. Maar
waarom is julle kwaad oor hierdie saak?
Het ons ooit iets van die koning geëet, of
het hy ons enige geskenk gegee?”
43
En die mans van Jisra’ěl het die mans
van Jahuda geantwoord en gesê: Ek het
tien dele aan die koning en ook meer reg
op Dawid as jy. Waarom het jy my dan
verag? Was my woord dan nie die eerste
om my koning terug te bring nie?” Maar
die woorde van die mans van Jahuda was
skerper as die woorde van die mans van
Jisra’ěl.

na sy huis gekom het.”
31
Barzillai, die Gileadiet, het afgekom
van Rógelim en met die koning oor die
Jarděn getrek om hom oor die Jarděn
weg te bring.
32
En Barzillai was baie oud, ŉ man van
tagtig jaar. En hy het die koning onderhou tydens sy verblyf in Maḥanájim, want
hy was ŉ baie vermoënde man.
33
En die koning het vir Barzillai gesê:
“Trek jy saam met my oor, dan sal ek jou
by my in Jarushalajim onderhou.”
34
Maar Barzillai het aan die koning gesê:
“Hoeveel sal die dae van my lewe dan
wees, dat ek saam met die koning moet
opgaan na Jarushalajim?
35
“Ek is vandag tagtig jaar oud. Kan ek
tussen goed en kwaad onderskei? Of sal
u dienaar kan proe wat ek eet en wat ek
drink? Of sal ek nog die stem van die
sangers en die sangeresse kan hoor?
Waarom sal u dienaar my meester die
koning dan nog tot ŉ las wees?
36
“U dienaar kan net ŉ entjie saam met
die koning trek oor die Jarděn. Waarom
sou die koning my beloon met so ‘n
beloning?
37
“Laat u dienaar asseblief omdraai, dat
ek in my stad kan sterf by die graf van
my vader en my moeder. Maar hier is u
dienaar Kimham. Laat hy saam met my
meester die koning oortrek, en doen aan
hom wat goed is in u oë.”
38
En die koning het gesê: “Kimham kan
saam met my oortrek, dan sal ek aan
hom doen wat goed is in jou oë. En alles
wat jy kies om aan my op te dra, sal ek
vir jou doen.”
39
Toe het die hele volk oor die Jarděn
getrek. En nadat die koning ook
oorgetrek het, het die koning Barzillai
gesoen en hom gegroet, en hy het na sy
woonplek teruggegaan.
40
Die koning het toe verder getrek na
Gilgal, en Kimham het saam met hom
getrek. En die hele volk van Jahuda en
ook die helfte van die volk van Jisra’ěl het

20

En daar was ŉ man van Balijaäl met
die naam Sheḇa, die seun van Bigri, ŉ
Benjaminiet. Hy het op ŉ ramshoring
geblaas en gesê: “Ons het geen deel aan
Dawid, en ons het geen erfdeel aan die
seun van Jishaï nie – elkeen na sy tente,
o Jisra’ěl!”
2
Al die mans van Jisra’ěl is toe van
Dawid af weg, agter Sheḇa, die seun van
Bigri, aan. Maar die mans van Jahuda het
hulle koning aangehang van die Jarděn
af tot by Jarushalajim.
3
En Dawid het in sy huis in Jarushalajim
gekom. Die koning het toe die tien
vrouens, die byvroue wat hy laat agterbly
het om die huis op te pas, geneem en in
ŉ bewaakte huis gesit en hulle onderhou,
maar nie by hulle ingegaan nie. En hulle
was opgesluit tot die dag van hulle dood
en soos weduwees geleef.
4
En die koning het aan Amása gesê:
“Roep vir my die mans van Jahuda in drie
dae byeen en staan jy hier.”
5
En Amása het gegaan om Jahuda byeen
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agtervolg.
14
En hy het deur al die stamme van
Jisra’ěl getrek na Aḇěl en Bět-Máäga en
die hele Běrim. En hulle het byeengekom
en ook agter hom aan gegaan.
15
En hulle het gekom en hom in Aḇěl van
Bět-Máäga beleër en ŉ wal teen die stad
opgegooi, wat teen die voorskans
opgerys het. En al die mans by Joaḇ het
vernietig om die muur te laat val.
16
ŉ Wyse vrou het toe uit die stad
geroep: “Luister, luister! Sê tog vir Joaḇ:
‘Kom hierheen, dat ek met jou kan
praat.’”
17
En hy het nader gekom na haar, en die
vrou het gesê: “Is u Joaḇ?” En hy het
geantwoord: “Ek.” En sy het vir hom
gesê: “Hoor die woorde van u dienares.”
En hy antwoord: “Ek luister.”
18
Toe het sy gepraat sy en gesê: “In ie
verlede het hulle gepraat en gesê: ‘Laat
hulle Aḇěl raadpleeg!’ en so het hulle dit
afgehandel.
19
“Ek is een van die vredeliewendes, van
die getroues in Jisra’ěl. U wil ŉ stad
vernietig, en ŉ moeder in Jisra’ěl. Waarom wil u die erfdeel van  יהוהvernietig?”
20
En Joaḇ het geantwoord en gesê: “Dit
is ver, ver van my, om te vernietig of te
verwoes!
21
“Dit is nie die saak nie. Maar ŉ man
van die berge van Efrajim met die naam
Sheḇa, die seun van Bigri, het sy hand
opgelig teen die koning, teen Dawid.
Handig hom alleen oor, en ek sal van die
stad af wegtrek.” En die vrou het vir Joaḇ
gesê: “Kyk, sy kop sal oor die muur na u
toe gegooi word.”
22
En die vrou het haar in haar wysheid
na die hele volk gegaan. En hulle het die
kop van Sheḇa, die seun van Bigri,
afgekap en na Joaḇ oorgegooi. Hy het
toe op die ramshoring geblaas, en hulle
is uitmekaar, weg van die stad af, elkeen
na sy tente. En Joaḇ het na Jarushalajim,
na die koning teruggegaan.
23
En Joaḇ was oor die hele leër van

te roep. Maar hy het langer weg-gebly as
die vasgestelde tyd wat vir hom gegee is.
6
En Dawid het aan Aḇíshai gesê: “Nou
sal Sheḇa, die seun van Bigri, ons meer
kwaad doen as Aḇshalom. Neem jy die
dienaars van jou meester en agtervolg
hom, sodat hy nie miskien vir hom
versterkte stede vind en ons oog uitruk
nie.”
7
En die mans van Joaḇ het uitgetrek,
agter hom aan, en die Karěti en die Palěti
en al die helde. Hulle het uit Jarushalajim
getrek om Sheḇa, die seun van Bigri, te
agtervolg.
8
Toe hulle by die groot klip was wat by
Gíḇ’on lê, het Amása voor hulle gekom.
En Joaḇ was met sy wapenkleed omgord
en daaroor was ŉ gordel met ŉ swaard
in die skede aan sy heupe vasgemaak.
En terwyl hy vorentoe gegaan het, het dit
geval.
9
En Joaḇ het vir Amása gesê: “Vrede,
my broer?” En Joaḇ het Amása met die
regterhand aan die baard gegryp om
hom te soen.
10
En Amása was nie bedag op die
swaard in die hand van Joaḇ nie. En hy
het hom daarmee in die maag gesteek
en sy ingewande het op die grond uitgestort en nie weer gesteek nie, sodat hy
gesterf het. Toe het Joaḇ en sy broer
Aḇíshai Sheḇa, die seun van Bigri,
agtervolg.
11
En ŉ man, een van Joaḇ se mans, het
daar by hom gestaan en gesê: “Wie
tevrede is met Joaḇ en wie vir Dawid is,
laat hom Joaḇ volg!”
12
Amása het in die middel van die pad in
sy bloed gerol. Toe die man gesien het al
die mans bly staan, het hy Amása uit die
pad geneem na die veld en ŉ kleed oor
hom gegooi, omdat hy gesien het elkeen
wat by hom gekom het, daar bly staan
het.
13
Toe hy hom uit die pad geneem het,
het al die mans verbygetrek agter Joaḇ
aan om Sheḇa, die seun van Bigri, te
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Jisra’ěl, en Benájahu, die seun van
Jahujada, oor die Karěti en die Palěti,
24
en Adóram was oor die dwangarbeid,
en Jehósafat, die seun van Aḥílud, was
historikus
25
en Shewa was skrywer, en Tsadok en
Eḇjatar priesters,
26
En Ira, die Jaïriet, was priester vir
Dawid.

verskoon weens die eed van  יהוהwat
tussen hulle was, tussen Dawid en
Jahonatan, die seun van Sha’ul.
8
Die koning het die twee seuns van
Ritspa, die dogter van Aja, geneem wat
sy vir Sha’ul gebaar het, Armóni en
Mefiḇoshet, en vyf seuns van Migal, die
dogter van Sha’ul, wat sy vir Adri’ěl, die
seun van Barzillai, die Meḥolati, gebaar
het,
9
en hy het hulle oorgegee in die hand
van die Giḇ’onim, wat hulle opgehang het
op die berg voor יהוה. En al sewe het
saam gesterf, en hulle is gedood in die
eerste dae van die oes, in die begin van
die gars-oes.
10
En Ritspa, die dogter van Aja, het ŉ
sak geneem en dit vir haar oopgespan op
die rots, van die begin van die oes af
totdat daar water uit die hemel op hulle
geval het. En sy het die voëls van die
hemel oordag nie toegelaat om op hulle
te gaan sit nie, en ook nie die diere van
die veld in die nag nie.
11
En Dawid is vertel wat Ritspa, die
dogter van Aja, die byvrou van Sha’ul,
gedoen het.
12
En Dawid het gegaan en die bene van
Sha’ul en die bene van sy seun Jahónatan van die burgers van Jaḇěsh in
Gíl’ad gaan haal, wat dit van die plein
van Bět-Shan gesteel het, waar die
Palishtim hulle opgehang het toe die
Palishtim Sha’ul op Gilbóa verslaan het.
13
En hy het die bene van Sha’ul en die
bene van sy seun Jahonatan van daar
gebring. Hulle het ook die bene van die
wat opgehang is, versamel,
14
en die bene van Sha’ul en van sy seun
Jahonatan in die land Binjamin, in Tsela,
in die graf van sy vader Kish begrawe, en
hulle het alles gedoen volgens die bevel
van die koning. En daarna het Elohim die
gebede van die land gehoor.
15
En die Palishtim het weer oorlog gehad
het met Jisra’ěl, en Dawid het afgetrek,
en sy dienaars saam met hom, en hulle

21

En daar was in die dae van Dawid ŉ
hongersnood, drie jaar lank, jaar ná jaar.
En Dawid het die gesig van  יהוהgesoek
en  יהוהhet gesê: “Weens Sha’ul en
weens sy bloedige huis, omdat hy die
Giḇ’onim doodgemaak het.”
2
En die koning het die Giḇ’onim geroep
en met hulle gepraat. En die Giḇ’onim
was nie van die kinders van Jisra’ěl nie,
maar ŉ oorblyfsel van die Amori. En die
kinders van Jisra’ěl het vir hulle gesweer,
maar Sha’ul wou hulle doodmaak in sy
ywer vir die kinders van Jisra’ěl en
Jahuda.
3
En Dawid het vir die Giḇ’onim gesê:
“Wat moet ek vir julle doen? En waarmee
moet ek versoening doen, dat julle die
erfdeel van  יהוהkan seën?”
4
Die Giḇ’oniete het toe vir hom gesê:
“Ons wil nie silwer of goud van Sha’ul of
van sy huis hê nie, en ons wil ook nie
iemand in Jisra’ěl doodmaak nie.” En hy
het gesê: “Wat julle sal sê, sal ek vir julle
doen.”
5
En hulle het vir die koning gesê: “Die
man wat ons vernietig het en teen ons
beplan het om ons te verdelg sonder dat
ons binne die grense van Jisra’ěl kan
oorbly,
6
laat sewe mans van sy seuns aan ons
gegee word, en ons hulle voor יהוה
ophang in Giḇ’a van Sha’ul, die verkose
van  ”!יהוהEn die koning het gesê: “Ek
sal gee.”
7
Maar die koning het Mefiḇoshet, die
seun van Jahonatan, die seun van Sha’ul,
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en ek word van my vyande verlos.
5
“Want die golwe van die dood het my
omring,
strome van Balijaäl het my verskrik.
6
“Bande van Sheöl het my omring,
strikke van dood was voor my.
7
“In my benoudheid, het ek יהוה
aangeroep,
en ek het tot my Elohim geroep,
en uit Sy tempel het Hy my stem gehoor,
en my geroep was in Sy ore.
8
“Toe het die aarde geskud en gebewe,
die fondamente van die hemel het
gesidder en geskud,
omdat Hy toornig was.
9
“Rook het van Sy neus opgegaan,
en ŉ verterende vuur uit Sy mond,
kole is deur dit aangesteek.
10
“En Hy het die hemel gebuig en
neergedaal,
en donker wolke was onder Sy voete.
11
“En Hy het op ŉ kéruḇ gery en gevlieg,
en Hy is gesien op die vlerke van die
wind.
12
“En Hy het duisternis rondom Hom as
hutte gestel,
menigte van waters, digte wolke.
13
“Uit die glans voor Hom is gloeiende
kole aangesteek.
14
“Uit die hemel het  יהוהgedonder,
en die Allerhoogste het Sy stem laat hoor.
15
“En Hy het pyle uitgestuur en hulle
verstrooi,
weerlig en hulle verwar.
16
“En die beddings van die see het
verskyn,
die fondamente van die wêreld is
ontbloot,
deur die bestraffing van יהוה,
met die geblaas van die asem van Sy
neus.
17
“Uit die hoogte het Hy gestuur,
Hy het my gegryp,
Hy het my uit groot waters getrek.
18
“Hy het my verlos van my magtige
vyand,

het teen die Palishtim geveg. En Dawid
was gedaan.
16
En Jishbo-Benoḇ - wat van die seuns
van Refa was, die gewig van sy koper
spies was drie honderd sikkels in gewig,
en hy was nuut omgord - het gedink om
Dawid te verslaan.
17
Maar Aḇíshai, die seun van Tserúja, het
hom gehelp en die Filistyn verslaan en
hom gedood. Toe het die mans van
Dawid aan hom gesweer en gesê: “U
mag nie meer saam met ons uittrek na
die geveg nie, dat u die lamp van Jisra’ěl
nie uitblus nie.”
18
En daarna was daar weer oorlog met
die Palishtim in Goḇ. Toe het Síbbegai,
die Ḥusatiet, Shaf, van die seuns van
Refa, verslaan.
19
En daar was weer oorlog met die
Palishtim in Goḇ; en Élḥanan, die seun
van Jáärě-Orgim uit Bět Leḥem, het
Góljat, die Gittiet, wie se spiessteel soos
ŉ wewersbalk was, verslaan.
20
En daar was weer oorlog in Gat, en
daar was ŉ baie lang man, met ses
vingers aan elke hand en ses tone aan
elke voet, vier en twintig in getal. En hy
was ook ŉ afstammeling van Refa.
21
En hy het Jisra’ěl bespot, en
Jahonatan, die seun van Shím’a, die
broer van Dawid, het hom verslaan.
22
Hierdie vier was gebore vir die Refa in
Gat, en hulle het geval deur die hand van
Dawid en deur die hand van sy dienaars.

22

En Dawid het die woorde gepraat
van hierdie lied tot  יהוהop die dag toe
 יהוהhom gered het uit die hand van al
sy vyande en uit die hand van Sha’ul.
2
En hy het gesê: “ יהוהis my rots en my
bergvesting en my redder.
3
“Elohim is my rots, ek skuil by Hom,
my skild en die horing van my verlossing,
my rotsvesting en my toevlug.
My Verlosser, U het my van geweld
verlos.
4
“Ek roep  יהוהaan, Hy is lofwaardig,
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van my haters, omdat hulle te sterk was
vir my.
19
“Hulle het my teëgestaan op die dag
van my teëspoed,
maar  יהוהwas my steun.
20
“En Hy het my uitgelei in ŉ groot plek,
Hy het my gered, omdat Hy behae in my
gehad het.
21
“ יהוהhet my behandel volgens my
geregtigheid,
volgens die reinheid van my hande het
Hy my vergeld.
22
“Want ek het die weë van  יהוהgehou
en nie boos van my Elohim afgewyk nie.
23
“Want al Sy regsreëlings was voor my,
en van Sy wette het ek nie afgewyk nie.
24
“Maar ek was opreg voor Hom,
en ek was op my hoede vir my
ongeregtigheid.
25
“So het  יהוהmy dan vergeld volgens
my geregtigheid,
volgens my reinheid voor Sy oë.
26
“By die opregte wys U Uself opreg,
by die volmaakte wys U Uself volmaak,
27
“By die reine wys U Uself rein,
maar by die valse wys U Uself verdraaid.
28
“Want U verlos die verdrukte volk,
maar U oë is teen die hoogmoediges,
U verneder hulle.
29
“Want U is my lamp, o !יהוה
En  יהוהverlig my duisternis.
30
“Want met U loop ek ŉ bende storm,
met my Elohim spring ek oor ŉ muur.
31
“Die Ĕl – Sy weg is volmaak,
die woord van  יהוהis gelouter,
Hy is ŉ skild vir almal wat by Hom skuil.
32
“Want wie is Ĕl buiten יהוה,
en wie ŉ rots buiten ons Elohim?
33
“Die Ĕl is my sterk vesting,
en Hy maak my weg volmaak.
34
“Hy maak my voete soos dié van herte
en laat my op my hoogtes staan.
35
“Hy leer my hande om te veg,
sodat my arms ŉ koperboog span.
36
“En U gee my die skild van U redding,
en U sagtheid het my groot gemaak.

“U het my voetstap onder my vergroot,
en my enkels het nie gewankel nie.
38
“Ek het my vyande agtervolg en hulle
vernietig,
en nie teruggedraai voordat ek hulle
vernietig het nie.
39
“Ja, ek het hulle vernietig en hulle
verbrysel,
sodat hulle nie weer opgestaan het nie,
maar onder my voete geval het.
40
“En U het my met krag omgord vir die
stryd,
U het my teëstanders onder my laat buk.
41
“En U het my vyande vir my laat vlug,
my haters, ek het hulle vernietig.
42
“Hulle het gekyk, maar daar was geen
verlosser nie,
na יהוה, maar Hy het hulle nie
geantwoord nie.
43
“En ek het hulle gemaal soos die stof
van die aarde,
soos modder van die strate het ek hulle
fyngemaal,
ek het hulle vertrap.
44
“En U het my gered uit die getwis van
my volk,
U het my bewaar as ŉ hoof van nasies; ŉ
volk wat ek nie geken het nie, dien my.
45
“Seuns van uitlanders onderwerp
hulsef aan my,
sodra hulle van my hoor, gehoorsaam
hulle my.
46
“Seuns van uitlanders is kragteloos
en kom ingetoë uit hulle vestings.
47
“ יהוהleef! En geseënd is my Rots,
en verhoog is my Elohim,
die Rots is van my verlossing!
48
“Die Ĕl wat my wreek
en volke onder my neerwerp,
49
en wat my onder my vyande uitlei;
ja, U verhef my bo my teëstanders,
U red my van die man van geweld.
50
“Daarom wil ek U loof, o יהוה, onder
die nasies,
en tot u Naam wil ek lofprysing sing.
51
“ŉ Toring van verlossing vir Sy koning,
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agter hom aan net om te buit.
11
En ná hom was Shamma, die seun van
Agě, die Harariet. Die Palishtim het in ŉ
groep bymekaarkom, waar ŉ stuk land
vol lensies was en die volk het vir die
Palishtim gevlug.
12
Maar hy gestaan in die middel van die
stuk land en dit afgeneem en die
Palishtim verslaan, sodat  יהוהŉ groot
verlossing bewerk het.
13
En drie van die dertig hoofde het
afgetrek en teen oestyd by Dawid by die
spelonk van Adúllam aangekom, terwyl
baie Palishtim in die Vallei Refá’im
gekamp het.
14
En Dawid was toe in die bergvesting,
en ŉ besetting van die Palishtim was toe
in Bět Leḥem.
15
En Dawid het ŉ begeerte gehad en
gesê: “Wie sal vir my water gee om te
drink uit die put van Bět Leḥem wat by
die poort is?”
16
Toe het die drie helde deur die laer van
die Palishtim gebreek en water geskep uit
die put van Bět Leḥem wat by die poort
was, en dit gedra en na Dawid gebring.
maar hy wou dit nie drink nie, en het dit
aan  יהוהuitgegiet
17
En hy het gesê: “Dit is ver van my,
יהוה, dat ek dit sou doen, dat ek die
bloed drink van die mans wat met
lewensgevaar gegaan het!” En hy wou dit
nie drink nie. Dit het die drie helde
gedoen.
18
En Aḇíshai, die broer van Joaḇ, die
seun van Tserúja, hy was hoof van die
drie. En hy het sy spies geswaai oor drie
honderd wat gesneuwel het, en het ŉ
naam gehad onder die drie.
19
Was hy nie geag van die drie nie? En
hy het hulle owerste geword, maar hy
het nie by die eerste drie gekom nie.
20
En Benájahu, die seun van Jehojada,
die seun van ŉ sterk man, groot van
daad, uit Káḇtse’ěl. Hy het die twee groot
helde van Moaḇ verslaan. En hy het

en Hy bewys guns aan Sy gesalfde,
aan Dawid en aan sy saad vir ewig.”

23

En dit is die laaste woorde van
Dawid, gesê deur Dawid, die seun van
Jishaï, en gesê deur die man wat hoog
geplaas was, die gesalfde van die Elohim
van Jaäkoḇ en die lieflike in die sange
van Jisra’ěl:
2
“Die Gees van  יהוהpraat deur my,
en Sy woord is op my tong.
3
Die Elohim van Jisra’ěl het gesê, die
Rots van Jisra’ěl het met my gepraat:
‘ŉ Regverdige regeerder oor mense,
ŉ regeerder in die vrees van Elohim,
4
is soos die môrelig met sonsopkoms,
ŉ môre sonder wolke,
soos helder ná die reën,
soos grasspruitjies uit die aarde.’
5
“Want is my huis nie so by Ĕl nie?
Want Hy het ŉ ewige verbond met my
gemaak,
wat in alles gereël en verseker is.
Want al my verlossing en alle begeertes,
sal Hy dit nie laat uitspruit nie?
6
“Maar die seuns van Balijaäl, hulle almal
is soos weggegooide dorings, want ŉ
mens kan dit nie met die hand vat nie;
7
en elkeen wat hulle wil aanraak,
gebruik ŉ yster of die steel van ŉ spies,
en met vuur word hulle op daardie plek
heeltemal verbrand.”
8
Hierdie is die name van die helde wat
Dawid gehad het: Josěḇ-Bassheḇet, ŉ
Tagkemoniet, die hoof van die offisiere,
hy was Adino, die Etsniet, teen agt
honderd wat op een keer gesneuwel het.
9
En ná hom was El’ásar, die seun van
Dodo, die Aḥoḥiet, een van die drie helde
by Dawid, toe hulle die Palishtim gedaag
het wat daar bymekaar was om te veg,
en die mans van Jisra’ěl opgetrek het.
10
Hy het opgestaan en die Palishtim
geslag tot sy hand moeg geword en sy
hand aan die swaard gekleef het, sodat
 יהוהdaardie dag ŉ groot verlossing
bewerk het. En die mans het teruggekom
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afgegaan en ŉ leeu binne-in ŉ gat
doodgeslaan op ŉ sneeudag.
21
Hy het ook ŉ Mitsrajiet verslaan, ŉ
aansienlike man. En in die hand van die
Mitsrajiet was ŉ spies, maar hy het na
hom afgegaan met ŉ stok en die spies
uit die hand van die Mitsrajiet geruk en
hom met sy eie spies doodgesteek.
22
Dit het Benájahu, seun van Jehojada,
gedoen, en hy het ŉ naam gehad onder
die drie helde.
23
Hy was meer geag onder die dertig,
maar tot by die drie het hy nie gekom
nie. En Dawid het hom aangestel oor sy
lyfwag.
24
Asah’ěl, die broer van Joaḇ, was onder
die dertig; Élḥanan, seun van Dodo, uit
Bět Leḥem,
25
Shamma die Harodiet, Elíka die
Harodiet,
26
Ḥelets die Paltiet, Ira seun van Ikkěsh
die Tekoïet,
27
Aḇi’ěser die Anatotiet, Meḇunnái die
Ḥusatiet,
28
Tsalmon die Aḥoḥiet, Máharai, die
Netofatiet,
29
Ḥěleḇ seun van Baäna die Netofatiet,
Ittai seun van Riḇai uit Giḇ’a van die
kinders van Binjamin,
30
Benájahu die Piratoniet, Híddai uit die
Valleie Gaäsh;
31
Aḇi-Alḇon die Arbatiet, Asmáwet die
Barḥumiet,
32
Éljagba die Sháälboniet die seuns van
Jashěn, Jahonatan,
33
Shamma die Harariet, Aḥijam seun van
Sharar die Harariet,
34
Elifélet seun van Aḥasbái seun van ŉ
Maägatiet, Elíjam seun van Agitófel die
Giloniet,
35
Ḥétsro die Karmeliet, Páärai, die Arbiet,
36
Jig’al seun van Natan uit Tsoḇa, Bani
die Gadiet,
37
Tselek die Ammoniet, Náḥarai die
Be’ěrotiet die wapendraer van Joaḇ die
seun van Tserúja,
38
Ira die Jitriet, Garěḇ die Jitriet,

en Uríja die Ḥetiet. Almal saam sewe
en dertig.

24

En die toorn van  יהוהhet weer teen
Jisra’ěl ontvlam, en Hy het Dawid teen
hulle aangehits en gesê: “Gaan tel Jisra’ěl
en Jahuda.”
2
En die koning het vir Joaḇ, die
leërowerste, wat by hom was gesê:
“Gaan nou deur al die stamme van
Jisra’ěl, van Dan tot Be’ěr-Sheḇa, en tel
julle die volk, sodat ek die aantal van die
volk kan weet.”
3
En Joaḇ het aan die koning gesê: “Selfs
sou  יהוהu Elohim by die volk honderd
maal meer byvoeg as wat daar is, en die
oë van my meester die koning dit sien,
maar waarom het my meester die koning
behae in hierdie saak?”
4
Maar die woord van die koning het
vasgestaan teen Joaḇ en die leërowerstes. En Joaḇ het met die leërowerstes van die koning af uitgegaan om
die volk Jisra’ěl te tel.
5
En hulle het deur die Jarděn gegaan en
laer opgeslaan by Aro’ěr, regs van die
stad wat binne-in die dal van Gad lê, en
tot by Ja’sěr.
6
Hulle het toe in Gíl’ad gekom en in die
land Tagtim-Ḥodshi en na Dan-Jaän
gekom en rondom na Tsidon.
7
En hulle het gekom by die vesting Tsor
en al die stede van die Ḥewiete en
Kanaänim, en hulle het uitgegaan na die
suide van Jahuda in Be’ěr-Sheḇa.
8
Na hulle dan deur die hele land gegaan
het, het hulle aan die einde van nege
maande en twintig dae in Jarushalajim
aangekom.
9
En Joaḇ het die aantal van die getelde
volk aan die koning gegee, en Jisra’ěl
was agt honderd duisend weerbare mans
wat die swaard uitgetrek het, en die
mans van Jahuda vyf honderd duisend
man.
10
Maar Dawid se hart het hom gepla
nadat hy die volk getel het. En Dawid het
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ŉ altaar op die dorsvloer van Arauna, die
Jeḇusiet.”
19
En Dawid het opgegaan volgens die
woord van Gad, soos  יהוהbeveel het.
20
En Arauna het opgekyk en die koning
met sy dienaars na hom sien oorkom. En
Arauna het uitgegaan en hom voor die
koning met sy gesig na die aarde gebuig.
21
En Arauna het gesê: “Waarom kom my
meester die koning na sy dienaar?” En
Dawid het gesê: “Om die dorsvloer van
jou te koop, om vir  יהוהŉ altaar te bou,
sodat die plaag oor die volk kan ophou.”
22
En Arauna het vir Dawid gesê: “My
meester die koning kan neem en offer
wat goed is in sy oë. kyk, daar is beeste
as die brandoffer en die dorssleë en die
trekgoed van die beeste as hout.
23
“Alles gee Arauna, o koning, aan die
koning.” En Arauna het aan die koning
gesê: “Mag  יהוהu Elohim ŉ behae in u
hê.”
24
En die koning het Arauna geantwoord:
“Nee, maar ek sal verseker van jou koop
vir sy prys. En ek offer aan  יהוהmy
Elohim nie brandoffers sonder koste nie.”
En Dawid het die dorsvloer en die beeste
vir vyftig sikkels silwer gekoop.
25
Dawid het toe daar vir  יהוהŉ altaar
gebou en brandoffers en vredeoffers
geoffer. En  יהוהhet Hom oor die land
ontferm, en die plaag is van Jisra’ěl
weggeneem.

aan  יהוהgesê: “Ek het swaar gesondig
deur wat ek gedoen het. יהוה, vergewe
nou asseblief die skuld van U dienaar,
want ek het baie dwaas gehandel.”
11
En Dawid het die môre opgestaan, en
die woord van  יהוהhet die profeet Gad,
die siener van Dawid, gekom en gesê:
12
“Gaan en sê aan Dawid: ‘So sê יהוה:
“Drie dinge lê Ek voor jou. Kies vir jou
een daaruit, dat Ek dit aan jou kan
doen.”’”
13
Gad het toe by Dawid gekom en dit
aan hom vertel en aan hom gesê: “Wil jy
dat daar sewe jaar lank hongersnood in
jou land kom, of wil jy drie maande lank
vlug voor jou teëstanders terwyl hulle jou
agtervolg, of moet daar drie dae lank pes
wees in jou land? Dink nou en kyk watter
antwoord ek moet terugneem aan Hom
wat my gestuur het.
14
En Dawid het vir Gad gesê: “Ek is
benoud. Laat ons asseblief in die hand
van  יהוהval, want Sy barmhartigheid is
groot, maar laat my nie in die hand van
mense val nie.”
15
En  יהוהhet ŉ pes oor Jisra’ěl gestuur
van die môre af tot op die bepaalde tyd,
en van Dan tot Be’ěr-Sheḇa het daar van
die volk sewentig duisend man gesterf.
16
En die boodskapper het sy hand
uitsteek na Jarushalajim om dit te
verwoes,  יהוהhet berou oor die
teëspoed,
en
Hy
het
aan
die
boodskapper wat die volk verwoes het,
gesê: “Genoeg, trek nou jou hand terug!”
Die boodskapper van  יהוהwas toe by
die dorsvloer van Arauna, die Jeḇusiet.
17
En Dawid het met  יהוהgepraat toe
sien hoe die boodskapper onder die volk
doodslaan, en gesê: “Kyk, ék het
gesondig, en ék het verkeerd gehandel,
maar wat het hierdie skape gedoen? Laat
U hand tog teen my wees en teen my
vader se huis.”
18
En Gad daardie dag by Dawid gekom
en vir hom gesê: “Gaan op, bou vir יהוה
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