
Koning David brengt de ark naar Jeruzalem 
 

‘Daar omen ze aan!’ juichen de kinderen. Ze staan met hun ouders bij de poort van Jeruzalem en 

zien een stoet mannen de berg op komen. ‘Kijk, koning David loopt voorop en achter hem dragen 

vier priesters de ark op hun schouders!’ 

 

Iedereen kan de gouden kist met de twee gouden engelen zien schitteren in het zonlicht. De 

kinderen rennen de berg af. Ze willen zo gauw mogelijk de gouden ark van dichtbij bekijken. 

 

Als de stoet met de ark dicht bij de poort kot, blazen mannen op fluiten en hoorns. Vrouwen slaan 

op hun trommeltjes en gaan dansen. Koning David doet zijn mooie koningsmantel uit, en in zijn 

hemd danst hij door de poort Jeruzalem binnen. Als de mensen dat zien, worden ze nog vrolijker 

en klappen in hun handen. Veel vrouwen en kinderen dansen nu met de koning voor de ark uit 

door de straten van Jeruzalem. Wat een feestelijke optocht is het. Zo gaan ze voorbij het paleis. 

Daar staat koningin Mikal voor het raam. Zij lacht niet als ze koning David voor de ark uit ziet 

dansen. Is ze niet blij dat de ark nu in Jeruzalem wordt gebracht? 

 

Op het hoogste punt van de berg waarop Jeruzalem is gebouwd, heeft de koning een tent laten 

opzetten. Daarin wordt de ark door de priesters neergezet. Dan staat de ark van het verbond net 

als in de woestijn weer in een tent midden tussen het volk. 

 

Het is een echte feestdag, Koning David laat aan alle mensen een broodkoek, een stuk vlees en 

een druivenkoek uitdelen. Daarmee gaat iedereen tevreden naar huis. 

 

Als David in het paleis komt, vraag hij aan Mikal: ‘Heb je gezien hoe vrolijk de mensen de ark 

hebben binnengehaald?’ 

‘Wat ik gezien heb is de koning in zijn hemd!’ zegt Mikal boos. ‘Wat dwaas van je om je 

koningsmantel uit te trekken en zo te gaan dansen tussen het volk! Dat hoort een koning niet te 

doen!’ David is even stil. Dan zegt hij: ‘Moest ik mijn koningsmantel niet uitdoen toen ik voor de 

ark van het verbond uit danste? Ik danste voor God. Hij is toch de enige echte koning! In de 

woestijn sloot Hij een verbond met ons volk. Hij gaf ons de Tien Woorden die we in de ark 

bewaren.’ 

 



Koning David denkt niet alleen aan het verbond van God met het volk Israël. Hij denkt ook aan het 

verbond dat hij zelf met zijn vriend Jonatan heeft gesloten. Ze hebben beloofd elkaar altijd trouw 

te blijven en elkaar te helpen. 

 

Nu Jonatan dood is, kan David niets meer voor zijn vriend doen. Maar hij kan wel een zoon van 

Jonatan helpen. Hij heet Mefiboset en hij is erg arm doordat hij verlamd is aan beide voeten. 

David laat Mefiboset naar het paleis brengen. Daar mag hij blijven wonen en bij koning David aan 

tafel eten alsof hij één van Davids eigen zonen is. 


