
1 

2 Dansen voor de Heer, wie kijkt erop neer? 
Preek over 2 Samuel 6:21-22 
 

Liturgie 
Votum en Groet 
Gez. 149 
Gebed 
2 Samuel 6:12-23 
Ps. 149:1-2 
2 Samuel 6:21-22 Dansen voor de Heer, wie kijkt erop neer? 
Ps. 150 
Collecte 
Gebed 
Wetgeving (Rom. 12:9-21) 
Gez. 147 
Zegen 

 
 
Gemeente van onze Heer Christus, mijn broeder en mijn zuster, 
 
Dansen... in de kerk? 
Dansen voor God. Het komt regelmatig voor in de Bijbel. Mirjam danst voluit na ‘de 
doop’ die het volk Israel heeft ondergaan in de Rietzee. En ze voert de reidans aan. In 
de bundel van de Psalmen, die keer op keer zijn gezongen en uitgevoerd, klinkt 
duidelijk de oproep: ‘Dans op een lied met blij refrein. Start een reidans!’, Psalm 149-
150: … alles wat ademt, wat beweegt en leeft moet God loven. En dat doe je niet 
alleen met je lippen, met je stem en met je verstand. Maar ook met je 
lichaam(sbeweging). De mens is compleet voor God gemaakt, vanbinnen en 
vanbuiten, van top tot teen. De glorie voor God is een mens die helemaal voor Hem 
leeft (Ireneus). 
 
Ja, maar is dat wel eerbiedig? Gaat het er heilig aan toe? Is het keurig in stijl, goed 
verzorgd? Strak georganiseerd en niet uit de pas? Religieus en serieus? Kijk eens wat 
er gebeurt. David organiseert een stijlvolle ceremonie met de ark van God. En Uzza 
helpt de ark van God een handje. Ogenschijnlijk met de beste bedoelingen. Maar hij 
valt ter plekke dood neer. Verbijsterend. De Heilige God is in hun midden! 
 
Hoe waagt David het om vervolgens bij de herkansing voor de ark uit te dansen en te 
springen. Een huppelende voorganger. Hij is niet herkenbaar als koning, hij staat in 
zijn hemd. Een priesterhemd, welteverstaan, maar toch! David gaat helemaal los. Hij 
danst uit alle macht. Vol overgave, spontaan en zeer uitbundig. Je moet maar durven! 
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Welke boodschap gaat hiervan uit voor de christelijke gemeente vandaag? Wat is 
Godsdienst…: die God bevalt? En wat heeft dit met de doop te maken? 
 

Dansen voor de Heer is een eer, wie kijkt erop neer? 
 
Door de ogen van Michal (gekrenkte trots) 
Ze heeft ervan langs gekregen, Michal. Wat een hoogmoedig mens, nietwaar? Door 
zo hoog van de toren te blazen tegen zijne majesteit koning David. Ze komt op hoge 
poten naar buiten en gaat me daar tekeer. Van een afstand heeft ze het eerst 
allemaal aangezien. En Michal spreekt nog steeds uit de hoogte. Ze kijkt op haar man 
neer. Ze minacht hem uit de grond van haar hart. 
 
Maar voordat we op onze beurt op haar gaan neerkijken, nodig ik u eerst uit verder 
met haar kennis te maken. Slechts één keer staat er zo duidelijk vermeld dat een 
vrouw verliefd is op een man. Jonatan had David lief als zijn eigen leven, maar zijn zus 
Michal was ronduit verliefd op de held aan het hof (1 Sam. 18:20). Dat kwam Saul 
goed uit. Hij beloofde eerst zijn oudste dochter Merab aan David. Maar David 
bedankte vriendelijk voor de eer. 
 
Vervolgens kreeg hij nog een kans Sauls schoonzoon te worden door Michal te 
huwen, maar dan moest hij eerst honderd Filistijnen vermoorden! Dat deed David 
nog ook, en als beloning kreeg hij Michal tot vrouw. Michal helemaal gelukkig 
natuurlijk. Maar niet voor lang. Hoeveel zij van David hield, zozeer haatte haar vader 
hem. Ze moest op een dag Davids leven redden door hem via haar venster te laten 
ontsnappen. Daarna hoorde ze een tijd lang niets van David. Die was op de vlucht 
geslagen voor haar vader en trok rond. En nergens staat er ook maar iets over 
vermeld dat hij Michal miste of contact met haar zocht. Integendeel, David ontmoette 
andere vrouwen, Abigaïl en Achinoam…, die hij nog trouwde ook. Dat was ronduit 
vernederend voor Michal. Ze moest haar eer delen met andere vrouwen. 
 
Maar daar blijft het niet bij. Saul voert een machtsspel. Hij wil David terugpakken en 
schenkt zijn dochter Michal aan een zekere Paltiël (2 Sam. 3:16). We lezen niet dat 
Mikal op Paltiël is, maar omgekeerd is hij wel weg van haar en heeft alles voor haar 
over. En dan komt die hartverscheurende gebeurtenis. David wordt koning en wil 
vervolgens zijn vroegere vrouw terug. Waarom? Uit liefde? Was het maar waar. Hij 
haalt haar terug als een slimme zet en een politieke move. Die arme Paltiël, als ze zijn 
vrouw komen halen kan hij haar niet loslaten. Haar echtgenoot ging met haar mee, 
huilend achter haar aan, tot aan Bachoeriem. En [generaal] Abner zei tegen hem: Ga 
terug! En hij ging terug. Maar Michal verschijnt weer in het paleis. Alleen moet ze nu 
haar eer delen met zes andere vrouwen, die elk hun zonen hebben… 

 
Michal blijft op afstand. Ze kijkt, ze is toeschouwer en geen deelnemer. Daar loopt hij 
dan te dansen in zijn linnen lijfrok. Voor de ark uit, die oude kist van God. Wat een 
gênante vertoning. Ronduit beschamend, dit is toch geen gezicht. Ze vindt dat David 



3 

zich belachelijk aanstelt. Wie laat zich nu zo gaan? Het ziet er niet uit. Een koning 
onwaardig om zo uit zijn dak te gaan. Ze kan het niet uitstaan. Woest is ze. Alles komt 
erin mee: genegeerd, achtergesteld en vernederd als ze zelf is. Hoe kan David zich zo 
omlaaghalen door met zijn meiden te staan dansen in de stoet? Hij is de koning, maar 
hij legt al zijn waardigheid af te midden van dat plebs. Een koning zonder kleren. Hij 
staat compleet in zijn blote hemd, een priesterhemd nog. Hoe kun je je zo verliezen, 
je status zo te grabbel gooien? Wat een fout image, echt helemaal fout. Ze heeft er 
gewoon geen woorden voor. David haalt haar ook nog omlaag als prinses, ‘dochter 
van Saul’ (tweemaal). Alsof ze nog niet genoeg vernederd is! 
 
Michal kan niet wachten. Ze wacht niet eens af tot David binnenkomt met de 
bedoeling haar te zegenen. Ze gaat naar buiten en trekt meteen van leer. Hoe kun 
je!? Als een dwaas, een leeghoofd, je voor de ogen van je onderdanen ontbloten. De 
koninklijke eer is geschonden. De eer van David, en zij voelt zichzelf ook in haar eer 
aangetast. Hier woedt een conflict. Ze laat zich niet zegenen door een koning zonder 
enige koninklijke allure en status. Het gaat over eer en macht. Michal, hoezeer 
vernederd ook, blijft op de troon zitten. Ze klampt zich vast aan haar status. Vol trots 
en schaamte. 
Hier speelt ten diepste een geestelijk conflict. Het gaat Michal om haar eigen eer en 
trots, en niet om de eer van God. Daar heeft ze totaal geen oog voor. Ze lijkt er ook 
niet gevoelig voor. Het is alsof God David moet dienen en heel zijn koningshuis, en 
niet andersom. Ze hoeft geen zegen van zo’n koning, met zo’n God. 
 
Hoe triest die slotzin… Michal, de dochter van Saul, zou kinderloos blijven. Is dat 
werkelijk voor straf, als gevolg van haar hoogmoed? Hoogmoed is hoogspanning, 
vuurgevaarlijk. Maar dat staat er niet met zo veel woorden! Of tekent dit het vervolg 
dat David haar verwaarloost en niet meer met haar omgaat, zodat zij geen kinderen 
krijgt? Verderop in Samuel (2 Sam. 21:8) staat dat Michal vijf zonen had gebaard aan 
Adriël (hij is de man van haar zus Merab). Waarschijnlijk heeft ze zorg voor deze 
kinderen gedragen in de opvoeding. Hoe dan ook, het geheel eindigt triest, in een 
klassiek huwelijksdrama. Weg liefde, geen gemeenschap, geen kinderen. Wie zijn 
eigen eer zoekt en centraal zet, loopt vroeg of laat vast en loopt uiteindelijk dood. 
Hard, maar waar. Zonder God is het leven onvruchtbaar. 
 
Door de ogen van David (ingrijpend herstel) 
Voordat we door de ogen van David kijken… de eerlijkheid gebiedt te zeggen dat 
David niet zo’n held is. Zijn omgang met Michal en Paltiël – arme man, we horen niets 
meer van hem – die liegt er niet om. Die is ronduit laakbaar en niet goed te praten. 
Laat David een oud-oosters vorst zijn, maar dan nog. Het is geen mooi verhaal. Held in 
oorlog en politiek, maar in eigen huis finaal tekortgeschoten. Maar de confrontatie 
met Michal laat ook iets anders zien! 
 
Het is niet voor de eerste keer dat David de ark van God naar Jeruzalem wilde 
vervoeren. De ark staat voor Gods aanwezigheid, zijn troon, zijn glorie, zijn majesteit, 
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zijn koningschap. De eerste keer ging het helemaal mis! Wat bezielde David? Als 
pasgeboren koning wilde hij God zijn plaats geven in het regeringscentrum. Daardoor 
kreeg Jeruzalem eer en aanzien. Religie gekoppeld aan politiek. God moest helpen bij 
Davids mooie project. God-met-ons! Maar waren zijn motieven wel zo zuiver? Ter 
meerdere glorie van wie eigenlijk? Zoals hij 30.000 soldaten bij elkaar trommelde en 
met vertoon van een militaire parade de ark liet meevoeren als een koningstrofee, 
ook nog eens op wielen… Alsof je de heilige God aan een militair transport kunt toe-
eigenen en Hem zomaar kunt verbinden aan onze oorlogen. Het lijkt wel een 
Filistijnse vertoning. 
 
Uzza wil een handje helpen, zodat alles in goede orde verloopt. Hij wil zijn bijdrage 
leveren, hij wil er blijkbaar voor zorgen dat de Heer voor David blijft zorgen en dat 
alles goed blijft gaan. Dat is Godonterend. Hij laat zich niet tegenhouden als hij 
wegloopt uit de voor hem geregelde rolstoel. Niemand neemt hem in bescherming, 
hij zorgt zelf voor bescherming. Arme Uzza, hij wordt mede de dupe van Davids 
geregelde setting: David & Co. De Heer van de hemelse machten laat zich niet 
manipuleren. Hij is de Heilige, blijf van Hem af. Laat God in zijn oneindige waarde. 
 
Het feest is kapot. En David is er kapot van. Boos dat hij is! Vervolgens is hij bang voor 
God. De levende God heeft David gevoelig stilgezet. Hij is flink door elkaar geschud en 
durft niets meer te ondernemen. Hoe moet hij ooit de troon van God in zijn midden 
krijgen? Hoe zal hij dat aanpakken en organiseren? Wat heeft hij verkeerd gedaan? 
Time-out. Drie maanden wacht hij af. Tijd van bezinning. Tot God zelf aanklopt. Want 
het huis van Obed-Edom wordt gezegend: het gaat voorspoedig, of vindt er een 
genezing plaats…? Wie zal het zeggen. 
 
David heeft het signaal opgepakt. Maar hij is ook tot bezinning en inkeer gekomen. 
Het is niet verkeerd dat David zijn God bij zijn koningschap betrekt. Maar de levende 
God laat zich niet voor een menselijke kar spannen. Je kunt God niet op je eigen 
wagen zetten. Hij wil door mensen op handen worden gedragen. Daarom moesten de 
priesters en Levieten hun schouders eronder zetten. Zo gaat dat als je de Heer wilt 
dienen. Gods ark is geen magisch machtsmiddel dat je naar believen kunt 
manipuleren: hij moet mijn succes verzekeren. De ark is Gods genadetroon. Die 
spreekt van Gods aanwezigheid, terwijl het eigenlijk niet kan, de Heilige in je midden. 
Hoe zou Hij zich aan zo’n man als David voorgoed verbinden… kijk eens wat die man 
doet?! Die ark spreekt van verzoening. God moet het goed maken met mensen. 
 
Die verandering van David is zichtbaar. Het begint met verwondering: wie ben ik dat 
God mij gekozen heeft!? Er komt een nieuwe stoet, maar totaal anders dan de vorige. 
De genadetroon wordt op handen gedragen, zoals God het wilde! Geen duizenden 
soldaten, maar gewoon personeel en dansende meisjes. Niet David de soldaat en 
generaal, een koning met allure. Maar als een priester in zijn hemd. Een mens die alle 
koninklijke waardigheid en status heeft afgelegd. Ongewapend en kwetsbaar. David is 
– anders dan Michal – nu wel van zijn troon afgekomen. Hij is zich nu helemaal 
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bewust dat hij van genade moet spreken. Dat hij alles aan God te danken heeft. 
Daarom danst hij met alles wat hij in zich heeft. Alles draait nu om God. Het refrein is: 
voor Gods aangezicht. Dansen voor God. Blij zijn met God. 
 
Om te onderstrepen dat alles van God afhangt, worden na zes stappen van de tocht 
de nodige offers gebracht. En de zevende stap is telkens voor God! Hij maakt ons 
werk af en compleet. Bij de aankomst in Jeruzalem is er evenzeer een offergebeuren. 
Met slachtoffers: als teken dat er iets goed te maken valt. Met brandoffers: als teken 
van toewijding, die gingen finaal in rook op. Met vredeoffers: als teken van de 
herstelde verhouding met God samen eten en drinken daar waar God woont. In die 
vreugde laat David ook zijn volk delen. Voedsel wordt uitgereikt: brood, dadels, 
rozijnen. Hier is een koning voor God en voor zijn volk. Een koning die zich dienstbaar 
opstelt. 
 
Om God groot te maken, maakt David zich klein. Om te laten zien dat hij zich niet 
verheft boven de anderen, mengt hij zich onder zijn onderdanen. Omdat hoe 
verschillend ook, ieder voor God gelijk is. Het wordt een spontane dans, samen met 
zijn personeel. Ik ben een van jullie en ik ben er voor jullie. David heeft niets te 
verliezen. Zijn status en zijn aanzien kunnen hem hier niet boeien. Zelden is David zo 
dicht bij God en mensen geweest als nu. Hij is een koning die zich hier dienstbaar en 
bescheiden opstelt. In dienst van God en van zijn volk. 
 
Daarom is het zo confronterend als hij thuiskomt en ook Michal hierin wil laten delen: 
in zijn ommekeer. Hij stoot op zijn eigen oude houding. Daarom klinkt hij ook zo 
scherp. Michal, al moest ik mij nog kleiner maken, als het Gods eer ten goede komt, 
zou ik het doen. Al zou ik mij verlagen om sjofel te zijn. Een koning zonder kleren. 
Liever echt, in een losse stijl en oprecht, dan keurig, helemaal in stijl, maar onecht. 
 
Met het oog op Christus 
Dansen voor de ark uit… Dat kun je vandaag niet meer. Die ark is verdwenen, dat 
teken van Gods aanwezigheid, met de tien woorden erin als richtingaanwijzers, met 
de cherubs erop, op het verzoendeksel. Alles heeft plaatsgemaakt voor die Ene: Jezus 
Christus. Hoe is God aanwezig dan in Hem, Immanuel. Hij wil onder ons wonen. Hij 
spreekt van genade en verzoening. Op geen enkele manier hebben wij het ernaar 
gemaakt, of hebben wij het gemaakt. Hij maakt het leven met God mogelijk. Het 
binnenbrengen van de ark is het binnenkomen van de Heer Jezus in je leven. Dat laten 
de sacramenten van doop en avondmaal zien: Gods aanwezigheid, tastbare genade. 
Ze maken Jezus zichtbaar in alles wat Hij voor je doet en betekent. 
 
Hij is gekomen om te dienen: Gods-dienst. Dat is helemaal de stijl van Davids Zoon. 
Hij komt als een slaaf, als de minste. Die gezindheid, van een koning die dient, wat 
een majesteit! Hij is Koning. Niet hoog te paard, maar eenvoudig en bescheiden. Een 
Koning zonder kleren aan het kruis. Het gaat hem om God, om zijn volk, en om ons. 
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In feite is Jezus dat ook komen doen: ruimte maken, zodat God weer in het centrum 
van je bestaan komt. Ieder van ons draagt een af ander koninkrijk in zijn hart (Calvijn). 
Ieder heeft die diepe neiging op de troon te gaan zitten en er niet van af te komen. 
Wie zich vastklampt aan status en statusverhogende producten, zich slimmer waant, 
aantrekkelijker dan anderen, zich spiegelt aan de besten, die loopt vroeg of laat vast. 
Een eisende samenleving laat velen van ons inzien dat zij niet zo bijzonder en 
succesvol zijn als zij dachten of hoopten. Angst voor onthulling gaat je beheersen: 
voor de keizer die geen kleren aanheeft. Hoogmoed maakt onvrij, hoogmoed drijft 
omhoog. Hoogmoed is hoogspanning. Als succes de norm is, is kans op mislukken 
groot. 
 
Als je dient ben je vrij (je werk, je gezin, de kerk, de ander...). Je hoeft niet meer per 
se van alles voor jezelf. Dat is ook telkens de vraag: gaat het om jou, jouw leven, jouw 
voorspoed, waar God voor moet zorgen? Jouw succes, jouw koninkrijk, waarbij wij 
God een handje helpen… Pas dan maar op. Je kunt sterven als Uzza. Draait het om 
jouw eer, jouw positie, jouw geluk, je kunt onvruchtbaar en steriel blijven als Michal. 
 
Leven met God kun je niet organiseren, dat is iets wat je moet ontvangen. 
Alles uit handen leren geven, leven onder de zegen van God. En zo van betekenis zijn. 
Niet zorgen dat God voor je zorgt, manipuleren en afdwingen. Maar God dienen uit 
alle macht geeft leven. Daar mag je op allerlei manieren uiting aan geven – met hart, 
met mond en handen… en dansen – zolang je niet jezelf zoekt en je eigen eer. Want 
dan verlies je uiteindelijk jezelf. Maar doe het oprecht voor God. Dan vind je jezelf in 
Hem terug. Dansen voor Hem is een hele eer, wie kijkt daar nu nog op neer? 
Amen. 
 


