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Hoofdstuk 106        
 

Lieve kleinkinderen, 

 

Lang geleden zat ik in de derde klas van de MULO school in Kollum. Ook   

‘s zaterdagsochtends moesten wij ook naar school. De reden waarom ben ik 

vergeten, maar drie zaterdagsochtenden moest ik bij mijn moeder thuis blijven. 

Er waren klusjes te doen.  

Het hoofd van de MULO school belde mijn moeder waarom ik al drie keer 

achterelkaar op de zaterdagochtend niet op school was geweest. Mijn moeder 

wist het op dat moment niet. Maar toen ze mij ernaar vroeg en ik het haar 

vertelde, herinnerde zij zich het ook weer. Maar, heel eerlijk vertelde ik haar dat 

ik een jaar eerder twee keer een dag gespijbeld had. In plaats van naar school te 

gaan, was ik met een medeleerling gaan fietsen en op de juiste tijd had ik me 

weer bij de andere leerlingen aangesloten, die wel naar school waren geweest. 

De reactie van mijn moeder was: ‘Dat geloof ik niet!’ 

 

Jaren en jaren later stond ik in de garage naast onze zoon Dirk. Hij had van zijn 

eigen spaargeld dat hij bij de boer verdiend had, een brommer gekocht. Ik vroeg 

hem hoe snel die (opgevoerde motor?) kon lopen. 

‘Papa, beslist niet sneller dan veertig kilometer per uur,’ was zijn antwoord. 

En ik geloofde hem. Hij was toch mijn zoon.   

 

 

 

 

Hoofdstuk 106       -      Het zwaard van Absalom    -    2 Samuël 13 en 14 

 

Niet veel jaren later brak over het huis van David het oordeel los dat de profeet 

Nathan voorspeld had. Voor David was het des te erger omdat zijn eigen 

kinderen hem dit aandeden. 

 

Davids oudste zoon kroonprins Amnon werd verliefd op zijn halfzuster Tamar. 

En in plaats zijn vader toestemming te vragen om met haar te trouwen  -  dat 

mocht in die tijd  -  lokte hij zijn halfzuster bij zich in zijn slaapkamer en 

verkrachtte haar. Na die misselijkmakende daad zette hij haar op straat. Zijn 

liefde voor zijn halfzus was plotseling omgeslagen in haat. Hij vernederde haar 

in het openbaar. Het interesseerde hem niet dat Tamar nu haar leven lang in het 

koningshuis moest blijven wonen en nooit zou trouwen. Hij schaamde zich 

helemaal niet over wat hij zijn halfzuster aangedaan had. Hij was de kroonprins 

en wie kon hem iets maken? 
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Natuurlijk kon deze daad van de oudste zoon van koning David niet geheim 

blijven. De hele stad Jeruzalem sprak er schande van. Volgens de wet van 

Mozes bestond voor deze misdaad maar één straf en dat was de doodstraf. Hoe 

erg het ook was, iedereen verwachtte dat de koning zijn zoon kroonprins Amnon 

ter dood zou laten brengen.  

 

Maar David deed dat niet. Nee, dat durfde hij niet. Was hijzelf ook niet schuldig 

aan wat hij met Bathséba gedaan had? Hoe kon hij Amnon laten doden, terwijl 

hij zelf een veel groter kwaad gedaan had? Hij had Uria laten vermoorden…. 

Het gevolg was dat de kroonprins brutaal zijn gang bleef gaan. Hij trok zich van 

niemand iets aan. En het gewone volk vergat al snel wat er gebeurd was en 

praatte en roddelde weer over andere zaken. 

 

Maar er was één man in Jeruzalem die dit niet vergat en alle dagen wachtte op 

een goede gelegenheid om wraak te nemen. Die ene man was Davids derde zoon 

Absalom. Zijn moeder heette Maächa en was een koningsdochter uit het land 

Gesur dat ten noorden van het land Israël lag. Tamar was een volle zuster van 

Absalom. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kroonprins Amnon werd verliefd op zijn halfzuster Tamar. 
 

Met eigen ogen had Absalom gezien, hoe zijn zus door de dienaren van Amnon 

op straat was gegooid. Hoe zij huilend, met gescheurde kleren en as op haar 

hoofd  niet wist waar zij het zoeken moest. Zijn lieve, jonge en beeldschone 

zuster was nu voor haar hele leven kapot gemaakt. Hij vond het vreselijk wat 

zijn halfbroer Amnon bij zijn zuster gedaan had! Absalom nam zijn zus bij zich 

in huis. En vanaf die dag stond bij hem vast dat Amnon zou sterven. Eerst dacht 

hij nog dat zijn vader David zijn oudste zoon zou laten doden, maar toen dat niet 

gebeurde nam hij het besluit om dit zelf te doen. Met geen mens sprak hij 
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hierover en wanneer hij zijn halfbroer Amnon tegenkwam, groette hij hem 

vriendelijk. Maar elke keer wanneer hij zijn zus Tamar zag werd zijn haat alleen 

maar groter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tamar door kroonprins Amnon verkracht en op straat gedumpt. 

 

Twee volle jaren liet Absalom voorbijgaan. En in het voorjaar tijdens het 

schaapscheerdersfeest sloeg hij toe. Absaloms kudde schapen in Baäl-Hazor 

werden geschoren en hij wilde daarna een groot feest geven waar hij zijn vader 

en al zijn broers voor uitnodigde. Koning David wilde niet komen, maar de 

broers van Absalom hadden wel zin in een feestje en kwamen graag. 

In de vroege ochtend reden ze de poort van de stad Jeruzalem uit, een vrolijke 

groep ruiters in hun bont gekleurde feestmantels. 

Absalom ontving zijn broers heel hartelijk en gaf iedereen een plek aan de 

feesttafel. Kroonprins Amnon kreeg de ereplaats aan het hoofd van de tafel. Het 

werd een mooi en gezellig feest. De prinsen lieten zich het eten goed smalen en 

de koele wijn smaakte overheerlijk. Ook Amnon genoot. Dat hij nu in het huis 

van Absalom was, de volle broer van Tamar, interesseerde hem niets. Hij dacht 

nooit meer aan haar. Hij dacht alleen maar aan zichzelf. 

 

Het feest van de prinsen was in volle gang en toen Amnon voldoende wijn had 

gedronken ging Absalom staan. Dit was het uur waar hij weken, ja maanden 

lang naar uitgekeken had. Nu zou Amnon, de verkrachter, sterven en hij zou de 
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schuld over Israël wegnemen. Zelf wilde hij zijn handen niet vuil maken aan een 

man als Amnon. Daar had hij zijn knechten voor. 

Nog één keer keek hij zijn oudste broer aan. Nu glimlachte hij niet, maar in zijn 

zwarte ogen gloeide de haat. Hij gaf een wenk en voordat zijn broers allemaal  

begrepen wat er gebeurde, hadden Absaloms knechten het zwaard getrokken en 

doden ze Amnon. Zijn bloed spatte op de platte feesttafel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dienaren van Absalom vermoorden kroonprins Amnon. 
 

Het werd een geweldig tumult. Luid schreeuwend van angst, sprongen de 

prinsen overeind en vluchtten de deur uit. Zo snel ze konden maakten ze hun 

ezels los, sprongen erop en in een grote stofwolk galoppeerden ze de kant van 

Jeruzalem uit. Het ging om hun leven, dachten ze. Niemand van hen dacht aan 

Tamar, de zus van Absalom die door hun oudste broer onteerd was. Ze dachten 

alleen maar dat Absalom al zijn broers wilde doden, om zelf koning te worden. 

Had de zoon van Gideon dat lang geleden ook niet gedaan met zijn broers…. 

Ze waren al vrij ver van Baäl-Hazor toen ze weer langzamer durfden te rijden. 

 

Maar nog sneller dan de prinsen konden vluchten, bereikte het nieuws de 

koningsstad van David. Een ijlbode rende door de straten van Jeruzalem naar het 

koningshuis. Hij hijgde van het rennen en zijn kleren waren nat van het zweet, 

maar hij was de eerste en daar ging het om. Hij had geen tijd om toegang te 

vragen. De wachtcommandant liet hem gaan. Vanuit de gang zag hij in de 

troonzaal koning David met zijn raadslieden.  

Zonder te groeten schreeuwde hij: ‘Absalom heeft alle zonen van de koning 

vermoord! Niemand is ontkomen!’ 

Koning David werd zo wit als een dode. Hij stond te trillen op zijn benen. O 

Heer, dacht hij, nu is het zover. Dit is de dag waarvan de profeet Nathan 

gesproken heeft: ‘….het zwaard zal jouw familie tot in alle eeuwigheid treffen.’ 
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Dit was het bloed van de Hethiet Uria dat nu over hem heen kwam. Met Uria 

was hij de moordenaar en nu was het zijn zoon Absalom. David scheurde zijn 

kleren. Een paar tellen later tastte hij naar zijn keel. Hij kon geen adem meer 

krijgen. Daarna zakte hij in elkaar en viel op de grond. Om hem heen stonden 

zijn dienaren, bang, verslagen. Wat konden ze doen? 

 

Daar kwam haastig Jonadab, de zoon van Davids broer de troonzaal 

binnenlopen. Hij zei: ‘Koning, denk niet dat al uw zonen gedood zijn. Volgens 

mij heeft Absalom alleen kroonprins Amnon gedood, omdat die zijn zuster 

Tamar verkracht heeft. Vanaf die tijd heeft Absalom zijn oudste broer gehaat. 

Iedereen die zijn ogen niet dicht had, kon dat zien! Denk niet dat al uw zonen 

dood zijn. Alleen Amnon leeft niet meer.’ 

David keek op. Zou het dan toch niet zo erg zijn als de ijlbode gezegd had? 

 

Weer rende een dienaar de troonzaal binnen. ‘O koning, de wachter in de toren 

laat u zeggen, dat er een groep ruiters aankomt vanaf de berg Bahurim.’ 

Jonadab lachte blij. ‘Wat heb ik u gezegd?’ zei hij. 

Toen ze allemaal vlug naar buiten liepen, kwamen de prinsen juist de stadspoort 

binnen. David rende op hen af en kuste ze één voor één. Hij lachte door zijn 

tranen heen. 

 

Maar toen de eerste blijdschap van het elkaar weer zien voorbij was, kwam bij 

David toch het verdriet naar boven. Er misten twee zonen. Amnon, zijn oudste 

zoon leefde niet meer en Absalom was een moordenaar. Absalom, die mooie 

jongen van wie hij zoveel hield. Maar ook dit was zijn schuld. Hij, de koning, 

had Amnon moeten straffen en dan was dit erge niet gebeurd! Om de schande 

van zijn zus Tamar te wreken had Absalom deze moord gepleegd. Maar nu zou 

hij Absalom moeten straffen….  

 

Een uurtje later toen David over alles nagedacht had, begreep hij dat Absalom 

deze moord niet alleen om zijn zus Tamar gepleegd had. Amnon was de oudste, 

de kroonprins. En Kileab, zijn tweede zoon was lang geleden al overleden. Na 

deze moord op Amnon was Absalom de oudste. Zeker, er was reden genoeg 

geweest om heel kwaad op zijn oudste broer te zijn, maar David begreep dat het 

Absalom wel heel goed uitkwam. Hij was nu de oudste geworden, de 

kroonprins. Het was wel vreselijk dat je eigen zoon je dit aandeed! Maar hij 

mocht niet weer dezelfde fout maken zoals hij gedaan had met Amnon. Absalom 

moest gestraft worden. Het viel koning David erg zwaar, maar hij gaf een 

officier het bevel om Absalom gevangen te nemen en op te halen. 

 

Later op de dag kreeg David bericht dat Absalom gevlucht was. 

‘Het is niet anders, we hebben onze plicht gedaan,’ zei koning David. Maar diep 

in zijn hart was hij blij. 
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Weken later hoorde David dat zijn zoon Absalom naar Gesur was gevlucht, naar 

zijn opa, de vader van zijn moeder. 

 

Gestaag gingen in Jeruzalem de dagen voorbij. Het werden weken, maanden en 

jaren en David kreeg steeds meer heimwee naar zijn zoon Absalom. Het scherpe 

verdriet om Amnon was voorbij en wat Absalom gedaan had? Het was net alsof 

dat niet zo erg meer was. Hij deed het toch om zijn zuster Tamar te wreken? 

Toch heel begrijpelijk! Soms dacht David om zijn zoon uit het land Gesur op te 

laten halen en hem alles te vergeven. Maar hij begreep dat dat niet kon. Maar 

wanneer Absalom berouw had en uit zichzelf terug zou komen en hem om 

vergeving vroeg? Ja, dan zou hij zijn zoon alles kunnen vergeven. Maar 

Absalom moest zelf komen. Hij kon hem moeilijk laten halen. Hij kon alleen 

maar wachten. Maar zou hij wel ooit weer thuiskomen? Steeds groter werd 

Davids verlangen naar zijn zoon Absalom. Soms was hij somber en neerslachtig 

en kon hij zijn werk als koning niet eens goed doen. 

 

Joab, de toegewijde generaal en vriend van koning David, zag hoe gekweld 

David door het leven ging om het gemis van zijn zoon Absalom. Zijn oudste 

zoon leefde nog wel! Dat hij een broedermoord had gepleegd vond Joab niet zo 

erg. Tamar was zijn bloedeigen zuster en aan een man als Amnon was niet zo 

veel verloren gegaan. Om Absalom nog langer in het buitenland te laten blijven 

had volgens hem geen zin. En als hij later koning zou worden  -  dat zou wel, 

want hij was nu de oudste prins! -  dan was het de hoogste tijd dat hij weer 

terugkwam in Jeruzalem om het vak van koning te leren. Ook al was hij nu bij 

zijn opa, de koning van Gesur, in zo’n klein landje leerde hij veel te weinig. 

 

Maar hoe regelde je dit? Joab liet een oude wijze vrouw uit Tekoa naar koning 

David gaan met het volgende verhaal: ‘O koning, alstublieft, help mij. Mijn man 

is gestorven. Ik ben een weduwe. Toen mijn man stierf had ik nog twee zonen. 

Maar zij kregen ruzie, zo hevig, dat de één de ander dood sloeg. Nu heb ik nog 

maar één zoon. En nu wil mijn familie dat ik mijn levende zoon aan hen 

uitlever. Zij schreeuwen om wraak. Ze willen mijn zoon doden! En dan zal de 

naam van mijn man uitgewist worden. Hij is een moordenaar! Roepen ze steeds, 

maar hij is ook mijn zoon.’ 

Smekend zag ze koning David aan. 

‘Vrouw, ga naar uw huis. Ik sta in voor uw zoon. Zonder gevaar kan hij bij u 

terugkeren.’ 

‘Mag ik u vragen om deze eed ook nog te zweren bij God?’ vroeg de vrouw. 

‘Zo zeker als de Heer leeft, ik zal ervoor zorgen dat je zoon met geen vinger 

wordt aangeraakt.’ 

‘Koning, mag ik u nog iets vragen?’   

‘Natuurlijk,’ antwoordde David. 

‘Waarom mag uw eigen zoon Absalom niet bij u terugkomen?’ 
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Als antwoord gaf koning David: ‘Nu wil ik jou iets vragen. Heeft Joab jou met 

deze vraag naar mij toegestuurd?’ 

‘O koning, u heeft helemaal gelijk. U bent zo wijs als een engel van God. U 

begrijpt altijd alles. Ja, Joab heeft mij naar u toegestuurd, zodat u niet meer boos 

op uw zoon Absalom zou zijn.’ 

 

David droeg Joab op om Absalom naar huis terug te laten keren. Naar Absaloms 

eigen huis welteverstaan. Voor een ontmoeting met zijn vader David was het 

nog te vroeg. Volgens koning David moest zijn zoon eerst maar een tijd lang 

huisarrest krijgen. Dan zou hij beter kunnen begrijpen, hoe groot het kwaad was, 

dat hij gedaan had. 

 

En zo zat kroonprins Absalom opgesloten in zijn eigen huis. Hij mocht niet de 

straat op en de koning wilde hem niet ontvangen! Wat viel hem dit 

verschrikkelijk tegen. Drie jaar lang had hij naar deze dag uitgekeken om weer 

thuis in het paleis van zijn vader te zijn. En nu zat hij opgesloten in zijn eigen 

gouden kooi. Waarom hadden ze hem dan opgehaald bij zijn opa vandaan? Hij 

verwachtte zijn oude vrienden weer te zien, maar niemand mocht van koning 

David bij hem op bezoek komen. Zelfs Joab liet zijn gezicht niet zien. En dat 

was allemaal de schuld van zijn vader, die zelf zijn officier Uria de dood had 

ingejaagd om een vrouw. En die man strafte hem nu om iets wat hij zelf vele 

malen erger gedaan had. In die eenzame dagen, opgesloten in zijn eigen huis, 

maakte hij zich hoe langer hoe kwader. Hij wilde weer midden in het leven staan 

en zo nu en dan een feest kunnen organiseren. Eens zou hij koning worden, wat 

voor zin had het dan om hem nu volkomen uit te sluiten? 

Toen dit zo maar doorging en zijn vader David totaal geen belangstelling voor 

hem toonde, begon hij zijn vader te haten. 

Gedurende die lange, lege dagen bedacht hij plannen olm David van de troon te 

stoten en zelf koning te worden. Nee, hij wilde niet wachten tot zijn vader 

eindelijk eens dood zou gaan. Die man kon wel tachtig worden of zelfs nog 

ouder en dan waren zijn beste jaren ook voorbij. Het werd trouwens tijd dat hij 

het koningschap overnam voordat zijn vader het aan één van zijn halfbroers 

beloofde! 

 

Twee lange jaren hield Absalom het vol zonder vrouw, zonder vrienden, zonder 

aanspraak in zijn huis opgesloten te zitten. Ja, en ook zonder zijn vader…. 

Toen kon hij het niet langer volhouden. Hij liet Joab roepen. Maar Joab kwam 

niet. Die reageerde niet eens. Absalom had wel een moord kunnen plegen, zo 

kwaad werd hij op Joab. 

Luid schreeuwde hij zijn dienaren toe: ‘Dat stuk grond van Joab, naast dat van 

mij, daar heeft hij koren op verbouwd. Ga erheen en steek het in brand!’  

Zijn dienaren wilden protesteren, maar hij duwde hen de deur uit. 

‘Doe wat ik zeg!’ 
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Nog geen uur later was Joab al bij prins Absalom terwijl hij kwaad zei: 

‘Waarom hebben uw knechten mijn koren in brand gestoken?’ 

 Prins Absalom antwoordde glimlachend: ‘Je wilde niet komen. Dat is de enige 

reden. Maar wat kan jou  zo’n beetje koren schelen? Dat vergoed ik wel. Maar 

er zijn belangrijker zaken.’ 

Joab knikte. Als deze koningszoon hem de schade vergoedde, dan wilde hij hem 

wel helpen. Kwam bij, wie weet zou deze man ook nog eens zijn koning 

worden!  

Absalom sprak luid en hartstochtelijk. Zijn donkere ogen gloeiden. Dit was zo 

geen leven, zei hij. Als hier geen verandering in kwam, dan werd hij gek. Jong 

was hij en sterk, de oudste van de prinsen en om hier alle dagen geen mens te 

zien, dat kon zo niet langer. Waarom had Joab hem eigenlijk hier naartoe 

gehaald?  Als Joab het bij zijn vader niet in orde ging brengen, dan ging hij zelf. 

Als volgens zijn vader zijn straf nog niet voorbij was, dan kon Joab hem wel 

doden. Beter dood dan een leven als dit! 

 

Joab begreep kroonprins Absalom. Hij had gelijk. Hier moest verandering in 

komen. De gedachten en de plannen van Absalom, daar had hij geen idee van. 

Niet veel later sprak Joab met koning David. Hij hoefde niet veel te zeggen om 

David over te halen om Absalom weer in zijn paleis te ontvangen. 

 

David werd erg blij toen hij zijn zoon Absalom in de deuropening zag 

verschijnen. Hij voelde hoeveel hij van deze zoon hield. Hij was nu zijn oudste. 

Het verdriet om Amnons dood was na deze vijf jaren op de achtergrond geraakt. 

Maar Absalom was nu hier. Zijn eigen vlees en bloed. 

Vlug liep David vanaf zijn hoge troon naar Absalom toe, die op de grond lag 

met zijn voorhoofd op de vloer. 

‘Mijn jongen,’ zei hij, ‘kom overeind.’ 

David sloeg zijn armen om Absalom heen en kuste hem. Hij moest denken aan 

Jacob, die in hoge ouderdom zijn zoon Jozef omarmde. Jacob die huilde op de 

schouders van Jozef 

 

David wist niet waar Absalom op dat moment aan dacht. Wanneer zou hij in 

opstand kunnen komen tegen zijn vader? Altijd nog wel een paar jaren wachten, 

want de troon van David stond vast en zijn soldaten gingen voor hem door het 

vuur. Maar één keer zou zijn dag komen en dan zou hij zijn vader niet sparen. 

Drie jaren in een ander land en twee jaren opgesloten zitten in je eigen huis, dat 

vergaf hij zijn vader nooit. Als hij eerst maar eens koning was, dan zou hij zijn 

scha inhalen. 

Deze gedachten gingen door zijn hoofd  toen hij zijn vader de vredeskus gaf. 

Niemand merkte iets aan hem. Hij glimlachte vriendelijk naar iedereen toen hij 

naast zijn vader op de hoge stoel zat. 



 

9 
 

Zelfs Joab was ontroerd, toen hij ze daar zo zag zitten, vader en zoon. 

En Joab, de krijgsoverste liet niet zo snel zijn gevoelens blijken…. 

 

 

 


