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2 Sam. 6:12a

☼

DAVID AAN ARK HERINNERD. Toen boodschapte men den koning David, zeggende: “De HEERE

heeft het huis van Obed-Edom, en al wat hij heeft, gezegend om der ark Gods wil.”
1 Kron.
15:1-10
Jeruzalem

DE TERUGKEER WORDT GEREGELD. En David maakte zich huizen in zijn stad; en hij bereidde

1 Kron.
15:11-16

En David riep de priesters Zadok en Abjathar, en de Levieten Uríël, Asája en Joël, Semája, en
Elíël, en Amminádab. En hij zeide tot hen: “Gijlieden zijt hoofden der vaderen onder de Levieten;
heiligt u, gij en uw broeders, dat gij de ark des HEEREN, des Gods van Israël, opbrengt, ter
plaatse, die ik voor haar bereid heb. Want omdat gijlieden ten eerste dit niet deedt, heeft de
HEERE, onze God, onder ons een scheur gedaan, omdat wij Hem niet gezocht hebben naar het
recht.” Zo heiligden zich dan de priesters en Levieten, om de ark des HEEREN, des Gods van
Israël, op te brengen. En de kinderen der Levieten droegen de ark Gods op hun schouderen, met
de draagbomen, die op hen waren, gelijk als Mozes geboden had naar het woord des HEEREN.
En David zeide tot de oversten der Levieten, dat zij hun broeders, de zangers, stellen zouden
met muziekinstrumenten, met luiten, en harpen, en cimbalen, dat zij zich zouden doen horen,
verheffende de stem met blijdschap.

1 Kron.
15:17-24

Zo stelden dan de Levieten Heman, den zoon van Joël, en uit zijn broederen Asaf, den zoon van
Berechja; en uit de zonen van Merári, hun broederen, Ethan, den zoon van Kusája; en met hen
hun broeders van de tweede orde: Zechárja, Ben en Jaäzíël, en Semíramoth, en Jehíël, en Unni,
Elíab, en Benája, en Maäséja, en Mattithja, en Eliféle, en Miknéja, en Obed-Edom, en Jeíël, de
poortiers.
De zangers nu, Heman, Asaf en Ethan, lieten zich horen met koperen cimbalen; en Zechárja, en
Aziël, en Semíramoth, en Jehíël, en Unni, en Elíab, en Maäséja, en Benája, met luiten op
Alámoth. En Mattithja, en Eliféle, en Miknéja, en Obed-Edom, en Jeíël, en Azázja, met harpen op
de Scheminíth, om den toon te versterken. En Chenánja, de overste der Levieten, was over het
opheffen; hij onderwees hen in het opheffen; want hij was verstandig.
En Berechja en Elkana waren poortiers der ark. En Sebánja, en Jósafat, en Nethánaël, en
Amásai, en Zechárja, en Benája, en Eliëzer, de priesters, trompetten met trompetten voor de ark
Gods; en Obed-Edom en Jehía waren poortiers der ark.

2 Sam. 6:12b15
1 Kron.
15:25-28

TRIOMFANTELIJKE TERUGKEER VAN DE ARK. Het geschiedde nu, dat David en de oudsten van

der ark Gods een plaats, en spande een tent voor haar. Toen zeide David: “Niemand mag de ark
Gods dragen, dan de Levieten; want die heeft de HEERE verkoren, om de ark Gods te dragen,
en om Hem te dienen tot in der eeuwigheid.”
Ook vergaderde David gans Israël te Jeruzalem, om de ark des HEEREN op te halen aan haar
plaats, die hij haar bereid had. En David verzamelde de kinderen van Aäron en de Levieten.
Van de kinderen van Kehath was Uríël overste, en van zijn broederen waren honderd en
twintig.
Van de kinderen van Merári was Asája overste, en van zijn broederen waren tweehonderd en
twintig.
Van de kinderen van Gersom was Joël overste, en van zijn broederen waren honderd en
dertig.
Uit de kinderen van Elízafan was overste Semája, en van zijn broederen waren tweehonderd.
Uit de kinderen van Hebron was Elíël overste, en zijn broederen waren tachtig.
Uit de kinderen van Uzzíël was Amminádab overste, en zijn broederen waren honderd en
twaalf.

Israël, en de oversten der duizenden, henengingen, om de ark des verbonds des HEEREN op te
halen, uit het huis van Obed-Edom, met vreugde; zo geschiedde het, doordien dat God de
Levieten hielp, die de ark des verbonds des HEEREN droegen, dat zij zeven varren en zeven
rammen offerden. David nu was gekleed met een mantel van fijn linnen; ook al de Levieten, die
de ark droegen, en de zangers, en Chenánja, de overste van het opheffen der zangers; ook had
David een lijfrok aan van linnen. Alzo bracht gans Israël de ark des verbonds des HEEREN op,
met gejuich, en met geluid der bazuin, en met trompetten, en met cimbalen, makende geluid met
luiten en met harpen.

2 Sam. 6:16
1 Kron.
15:29

MICHAL VERACHT DAVID. Het geschiedde nu, toen de ark des verbonds des HEEREN tot aan de

2 Sam.
6:17-19
1 Kron. 16:1-3

VIERING IN JERUZALEM. Toen zij de ark Gods inbrachten, zo stelden zij ze in het midden der tent,

1 Kron. 16:4-6

LEVIETEN ALS DIENAARS AANGESTELD. En hij stelde voor de ark des HEEREN sommigen uit de

stad Davids gekomen was, dat Michal, de dochter van Saul, door een venster keek, en den
koning David zag, springende en spelende; zo verachtte zij hem in haar hart.
welke David voor haar gespannen had; en zij offerden brandofferen en dankofferen voor het
aangezicht Gods. Als David het brandoffer en de dankofferen geëindigd had te offeren, zo
zegende hij het volk in den Naam des HEEREN. En hij deelde een iegelijk in Israël, van den man
tot de vrouw, een iegelijk een bol broods, en een schoon stuk vlees, en een fles wijn.
Levieten tot dienaars, en dat, om den HEERE, den God Israëls, te vermelden, en te loven, en te
prijzen. Asaf was het hoofd, en Zechárja de tweede na hem; Jeíël, en Semíramoth, en Jehíël, en
Mattithja, en Elíab, en Benája, en Obed-Edom, en Jeíël, met instrumenten der luiten en met
harpen; en Asaf liet zich horen met cimbalen; maar Benája en Jaháziël, de priesters, steeds met
trompetten voor de ark des verbonds van God.

1 Kron.
16:7-36
Psa. 105
Psa. 96

LOFZANGEN. Kr Te dienzelven dage gaf David ten eerste dezen psalm, om den HEERE te loven,

door den dienst van Asaf, en zijn broederen.
“Looft den HEERE, roept Zijn Naam aan,
maakt Zijn daden bekend onder de volken.
Zingt Hem, psalmzingt Hem,
spreekt aandachtelijk van al Zijn wonderwerken.
Roemt u in den Naam Zijner heiligheid;
dat zich het hart dergenen, die den HEERE zoeken, verblijde.
Vraagt naar den HEERE en Zijn sterkte,
zoekt Zijn aangezicht geduriglijk.
Gedenkt Zijner wonderwerken, die Hij gedaan heeft,
Zijner wondertekenen, en de oordelen Zijns monds;
gij, zaad van Israël, Zijn dienaar,
gij, kinderen van Jakob, Zijn uitverkorenen!
Hij is de HEERE, onze God;
Zijn oordelen zijn over de gehele aarde.
Gedenkt tot in der eeuwigheid Zijns verbonds,
des woords, dat Hij ingesteld heeft tot in het duizendste geslacht;
des verbonds, dat Hij met Abraham heeft gemaakt,
en Zijns eeds aan Izak;
welken Hij ook aan Jakob heeft gesteld tot een inzetting,
aan Israël tot een eeuwig verbond;
Zeggende: 'Ik zal u het land Kanaän geven,
een snoer van ulieder erfdeel';
Als gij weinige mensen in getal waart;
ja, weinigen en vreemdelingen daarin.
En zij wandelden van volk tot volk,
en van het ene koninkrijk tot een ander volk.
Hij liet niemand toe hen te onderdrukken;
ook bestrafte Hij koningen om hunnentwil, zeggende:
'Tast Mijn gezalfden niet aan,
en doet Mijn profeten geen kwaad.'
Ps

Hij riep ook een honger in het land;
Hij brak allen staf des broods.
Hij zond een man voor hun aangezicht henen;
Jozef werd verkocht tot een slaaf.
Men drukte zijn voeten in den stok;
zijn persoon kwam in de ijzers.
Tot den tijd toe, dat Zijn woord kwam,

heeft hem de rede des HEEREN doorlouterd.
De koning zond, en deed hem ontslaan;
de heerser der volken liet hem los.
Hij zette hem tot een heer over zijn huis,
en tot een heerser over al zijn goed;
om zijn vorsten te binden naar zijn lust,
en zijn oudsten te onderwijzen.
Daarna kwam Israël in Egypte,
en Jakob verkeerde als vreemdeling in het land van Cham.
En Hij deed Zijn volk zeer wassen,
en maakte het machtiger dan Zijn tegenpartijders.
Hij keerde hun hart om, dat zij Zijn volk haatten,
dat zij met Zijn knechten listiglijk handelden.
Hij zond Mozes, Zijn knecht,
en Aäron, dien Hij verkoren had.
Zij deden onder hen de bevelen Zijner tekenen,
en de wonderwerken in het land van Cham.
Hij zond duisternis, en maakte het duister;
en zij waren Zijn woord niet wederspannig.
Hij keerde hun wateren in bloed,
en Hij doodde hun vissen.
Hun land bracht vorsen voort in overvloed,
tot in de binnenste kameren hunner koningen.
Hij sprak, en er kwam een vermenging van ongedierte,
luizen, in hun ganse landpale.
Hij maakte hun regen tot hagel,
vlammig vuur in hun land.
En Hij sloeg hun wijnstok en hun vijgeboom,
en Hij brak het geboomte hunner landpalen.
Hij sprak, en er kwamen sprinkhanen
en kevers, en dat zonder getal;
die al het kruid in hun land opaten,
ja, aten de vrucht hunner landouwe op.
Hij versloeg ook alle eerstgeborenen in hun land,
de eerstelingen al hunner krachten.
En Hij voerde hen uit met zilver en goud;
en onder hun stammen was niemand, die struikelde.
Egypte was blijde, als zij uittrokken,
want hun verschrikking was op hen gevallen.
Hij breidde een wolk uit tot een deksel,
en vuur om den nacht te verlichten.
Zij baden, en Hij deed kwakkelen komen,
en Hij verzadigde hen met hemels brood.
Hij opende een steenrots, en er vloeiden wateren uit,
die gingen door de dorre plaatsen als een rivier.
Want Hij dacht aan Zijn heilig woord,
aan Abraham, Zijn knecht.
Alzo voerde Hij Zijn volk uit met vrolijkheid,
Zijn uitverkorenen met gejuich.
En Hij gaf hun de landen der heidenen,
zodat zij in erfenis bezaten den arbeid der volken;
opdat zij Zijn inzettingen onderhielden,
en Zijn wetten bewaarden.

Hallelujah!
Kr

Zingt den HEERE, gij, ganse aarde,
boodschapt Zijn heil van dag tot dag.
Vertelt Zijn eer onder de heidenen,
Zijn wonderwerken onder alle volken.
Want de HEERE is groot, en zeer te prijzen,
en Hij is vreselijk boven alle goden.
Want al de goden der volken zijn afgoden;
maar de HEERE heeft de hemelen gemaakt.
Majesteit en heerlijkheid zijn voor Zijn aangezicht,
sterkte en vrolijkheid zijn in Zijn plaats.
Geeft den HEERE, gij, geslachten der volken,
geeft den HEERE eer en sterkte.
Geeft den HEERE de eer Zijns Naams,
brengt offer, en komt voor Zijn aangezicht;
aanbidt den HEERE in de heerlijkheid des heiligdoms.
Schrikt voor Zijn aangezicht, gij, gehele aarde!
Ook zal de wereld bevestigd worden, dat zij niet bewogen worde.
Dat de hemelen zich verblijden, en de aarde verheuge zich,
en dat men onder de heidenen zegge: 'De HEERE regeert.'
Dat de zee bruise met haar volheid,
dat het veld huppele van vreugde, met al wat daarin is.
Dan zullen de bomen des wouds juichen
voor het aangezicht des HEEREN,
omdat Hij komt, om de aarde te richten.
Ps

Hij zal de wereld richten met gerechtigheid,
en de volken met Zijn waarheid.
Kr

Looft den HEERE, want Hij is goed,
want Zijn goedertierenheid is tot in eeuwigheid.
En zegt: 'Verlos ons, o God onzes heils,
en verzamel ons, en red ons van de heidenen,
dat wij Uw heiligen Naam loven,
en dat wij ons Uws lofs roemen.'
Geloofd zij de HEERE, de God Israëls,
van eeuwigheid tot eeuwigheid!”
En al het volk zeide: “Amen!” en het loofde den HEERE.
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