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De vrouw van Uria 
 

 

Hoe leg je uit dat je zwanger bent geworden van de hei-

lige Geest? 

 De mensen in Nazaret en omgeving wisten het wel: 

Maria was vreemd gegaan en verwachtte nu een kind 

van een Romeinse soldaat, Pandera (vergelijk Johannes 

8, 41). Matteüs vertelt in het eerste hoofdstuk van zijn 

evangelie hoe het werkelijk gegaan is: Jezus is niet uit 

zonde geboren. Hij heeft wel iets met zondaars, blijkt 

uit het overzicht van zijn voorouders. In die lijst staan 

ook de namen van David en de vrouw van Uria. 
 

Batseba 

De geschiedenis van David en Batseba begint wanneer 

hij haar ziet baden, vanaf het dak van zijn paleis. Ging 

Batseba bewust in het zicht van de koning in bad? Dat 

is niet duidelijk. Wel krijg je de indruk dat ze niet ge-

protesteerd heeft (vergelijk 2 Samuel 13, 8-14). En de 

wet van Mozes zegt dan dat ook de vrouw schuldig is 

(Deuteronomium 22, 22-27). 

 Bovendien staat in 11, 4 een uitdrukking die anders 

wel gebruikt wordt voor een man die een vrouw seksu-

eel benadert (‘Zij kwam tot hem,’ zie de vertaling uit 

1951). Blijkbaar gaf Batseba toestemming aan David. 

 Hoe dan ook, toen bleek dat ze zwanger was, moet 

Batseba de angst om het hart zijn geslagen. Haar man 

vocht in het leger, dus was het meteen duidelijk: ze 

heeft overspel gepleegd. Daarop stond de doodstraf. 

 Die krijgt ze niet, omdat David ertussen komt. Maar 

de ‘oplossing’ die hij bedenkt betekent wel de dood van 

haar man. En dan overlijdt ook nog haar kind. 

 Maar we vinden haar terug in de stamboom van Jezus. 

Dat is bijzonder, want David had meer vrouwen. Neem 

Abigaïl, die een goed zicht had op de betekenis van het 

koningschap van David (1 Samuel 25). Dat de moeder 

van Salomo genoemd wordt laat zien dat Jezus niet ge-

komen is voor mensen die hun leven op orde hebben, 

maar voor hen die er (soms) een puinhoop van maken. 
 

David 

Dat David Batseba zag baden, kon hij niet voorkomen. 

Wel had hij meteen naar binnen moeten gaan (zie Mat-

teüs 5, 27-28). Een tweede kans om terug te keren kreeg 

hij toen hij hoorde dat ze de man van een ander was. 

 En dan gaat het snel (Jakobus 1, 15). David laat Uria 

ophalen van het slagveld en stuurt hem naar Batseba. 

Daarmee zet hij Uria aan tot iets wat niet mag: tijdens 

een oorlog lig je niet bij een vrouw (zie Deuteronomium 

23, 10-12; vergelijk 1 Samuel 21, 6-7). Wanneer Uria 

toehapt, kan hij ter dood gebracht worden. 

 De opzet van David slaagt niet, maar hij heeft nog een 

plan B, dat nog gemener is. Uria sterft alsnog. 

 Hoe is het zover gekomen met David? Hij was zo’n 

dappere strijder voor God. Maar hij liet zijn strijdlust 

varen: hij bleef thuis, terwijl hij mee had moeten doen 

 

 

in de oorlog (11, 1). Je kunt verwend worden door een 

mooie positie, door veel spullen en een groot netwerk 

om je heen, maar je moet blijven vechten om er goed 

mee om te gaan. Anders zak je weg. 

 David wordt door God tot de orde geroepen. Dat is 

mooi: anders was het met hem niet goed gekomen. Nu 

krijgt hij de kans om schuld te belijden. En dat doet hij. 

 God komt vervolgens met vergeving. Hij is een God 

die graag vergeeft. Hij wil niet dat je leven dicht gaat, 

maar Hij gunt het je dat de relatie met Hem weer open 

is, zodat je weer een toekomst hebt. 
 

Uria 

En dan nog Uria. Hij was een oude strijdmakker van 

David (2 Samuel 23, 39). In de tijd dat David op de 

vlucht was voor Saul, sloten zich allerlei mannen bij 

hem aan. Het waren Davids helden, die voor hem door 

het vuur gingen. Uria was een van hen. 

 Hij is een Hethiet, dus geen Israëliet (vergelijk zijn 

manier van zweren in 11, 11). Toch houdt hij zich aan 

de regel dat een man zich tijdens de oorlog onthoudt 

van seksuele gemeenschap. Ook noemt hij als eerste de 

ark, wanneer hij zich verantwoordt tegenover David. 

Uria heeft nog wél feeling voor de hogere zaak. 

 Wat veelzeggend dat zijn naam in de stamboom van 

Jezus staat! Er had ook gewoon ‘David verwekte Sa-

lomo bij Batseba’ kunnen staan. Want ‘vrouw van Uria’ 

was zij al niet meer, toen Salomo verwekt werd. Maar 

in plaats van de naam van Batseba staat die van haar 

eerste man. God vergeet je niet wanneer je aan de kant 

gezet bent, slachtoffer geworden van mensen met macht 

en geld. Hij heft je omhoog en haalt je naar voren. 

 Uria was trouw aan zijn makkers en stond voor de 

zaak van God. Hij was een man naar Gods hart. God 

zag hem. Hij ziet jou ook, wanneer je op je eigen plek 

trouw bent en je inzet voor wat echt en oprecht is, ook 

al kost het je veel. 
 

Slot 

De geschiedenis van David en Batseba eindigt met de 

geboorte van een kind, hun tweede kind. Salomo wordt 

hij genoemd (zie ook 1 Kronieken 22, 9). 

 Maar het mooiste is die tweede naam: Jedidja, ‘Lieve-

ling van de HEER’. God gaat verder. Hij blijft niet bij 

het verleden staan. In Jezus’ geboorte schept Hij ook 

voor ons openingen naar de toekomst. Hij gunt ons alle-

maal een nieuw begin! 

Matteüs 1, 6b 
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