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Hoofdstuk 107        
 

Lieve kleinkinderen, 

 

Ik vraag mij wel eens af hoe het komt dat er steeds maar weer zoveel nieuwe 

politieke partijen in ons land ontstaan, waar dan een tijdje later zoveel ruzie is. 

 

Eerlijk is eerlijk en jullie omie was het lang niet met mij eens, maar ik had een 

zwak voor de politieke partij 50Plus. 

En waarom? Nu zij kwamen op voor de gepensioneerden en wilden dat mijn 

pensioen eindelijk weer geïndiceerd werd. Omie zag dollartekens in mijn ogen. 

Ja, wanneer je je alleen door geld laat leiden…. 

 

Maar ook van deze politieke partij 50Plus hoefde ik niet mijn heil te verwachten. 

Is er wel een andere partij in Nederland waar zoveel ruzie wordt gemaakt? Dat 

heb je vaak met oude mensen. Die kunnen heel moeilijk hun ongelijk 

erkennen…. Dat is bij mij ook heel vaak het geval, zegt omie soms tegen mij. 

 

Maar wel is heel duidelijk, ook in de politiek, dat je niets bereikt met alleen 

maar mooie praatjes en wanneer je andere mensen eer, macht en cadeautjes 

gaat beloven, 

 

 

 

Hoofdstuk 107       -      De goede prins    -    2 Samuël 15 : 1 - 6 

 

Het grote nieuws dat prins Absalom terug was in het paleis van koning David, 

was al weer oud nieuws geworden. Want zie, binnen de kortste keren reed  

Absalom op een kroonprinselijke, bijna koninklijke door paarden getrokken 

wagen door de stad Jeruzalem. Voor de wagen uit marcheerden vijftig sterke, 

stoere mannen. 

Het was een prachtig gezicht, die vijftig mannen in hun keurige soldatenpakken. 

De mooie paarden en de kroonprins met zijn lange haren, die wapperden in de 

wind. Hij was altijd al een mooie jongen geweest, maar zoals hij daar nu reed, 

glimlachend zwaaiend naar alle mensen die aan de kant van de weg stonden, 

was hij gewoon een ‘goddelijke’ verschijning.  

De mensen die hem zo zagen rondrijden zeiden tegen elkaar: ‘Wat is dat een 

prachtige prins en wat zal hij later een flinke koning worden!’  

En daar was het Absalom juist om te doen: de mensen van Jeruzalem moesten er 

maar aan wennen dat hij later hun heer en meester zou zijn! 

 

Koning David glimlachte toen zijn dienaren het hem vertelden. Het was wel niet 

zoals het hoorde, een kroonprins die een hogere staat voerde dan de koning, 
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maar Absalom was de laatste jaren ook zoveel tekort gekomen. David wilde 

eigenlijk zelf wel eens tussen al dat publiek in staan en horen wat de mensen 

allemaal over zijn zoon zeiden. Daar zou hij trots op zijn. 

Met een beetje minder had het ook wel gekund: paarden voor zijn wagen, vijftig 

soldaten die voor hem uitrenden, maar ja, zo was nu eenmaal de jeugd. David 

liet zijn zoon rustig zijn gang gaan en verbood het hem niet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

David liet zijn zoon rustig zijn gang gaan en verbood het hem niet. 

 

Het ging precies zoals Absalom verwacht had en nu ging hij een stapje verder. 

In die tijd was in Israël de koning de hoogste rechter. Van tijd tot tijd hield 

koning David rechtdag en wie in onmin leefde met zijn naaste, kon bij de koning 

terecht om zijn recht te halen. Natuurlijk was het niet de bedoeling dat de koning 

met kleine meningsverschillen lastig gevallen werd. Daarvoor waren er de 

dorpsrechters en in de stad de oudsten. Maar was het een ernstige zaak, dan 

mocht iedereen naar de koning toe gaan, de arme man net zo goed als de rijke 

boer. 

 

Op een keer toen het weer rechtdag was, stond prins Absalom al heel vroeg in de 

ochtend aan de kant van de weg, dichtbij één van de stadspoorten van 

Jeruzalem. Het duurde niet lang of daar kwam een reiziger aan. Aan zijn kleren 

te zien was het een boer die niet bekend was in de hoofdstad. Absalom groette 
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hem heel vriendelijk en vroeg waar hij vandaan kwam en wat de bedoeling van 

zijn reis was. De man was blij dat hij zijn hele verhaal kon vertellen en hij liet 

het er niet bij zitten! De koning moest rechtspreken.  

Absalom luister aandachtig en toen de man uitgepraat was, zette hij een ernstig 

gezicht en zei: ‘U heeft uw verhaal heel duidelijk verteld. Ik heb ook wel een 

beetje verstand van rechtszaken en het lijdt geen twijfel, ik weet het zeker: uw 

buurman heeft ongelijk! Maar of u bij de koning gehoor zult vinden? De koning 

is een goed en wijs man, maar hij weet natuurlijk ook niet alles. Daar heeft hij 

zijn raadslieden voor en die vergissen zich nogal eens. Natuurlijk moet u wel 

naar de koning gaan en hem alles zo goed mogelijk uitleggen, maar ik ben bang 

dat u niet gelijk zult krijgen. Als ik koning was…. Maar zo ver is het gelukkig 

nog niet. Onze vader wordt al wel ouder, maar hij is nog goed gezond….’ 

 

De man schrok zich te pletter. Zijn benen trilden. ‘Onze vader, zegt u, maar u 

bent toch niet één van de prinsen?’ stamelde hij. 

Absalom lachte voluit. Zijn witte tanden blonken, toen hij zei: ‘Ik ben Absalom, 

de oudste prins. Maar wat geeft dat?’ 

De boer deed een paar stapjes achteruit en wilde zich op de grond laten vallen. 

Maar Absalom stond al bij hem, pakte hem beet en zei: ‘Mijn vriend, buig niet 

voor mij. Een prins is ook maar een gewoon mens en u bent ouder dan ik.’ 

Absalom omarmde de boer en kuste hem op de wang. Toen deze vreemdeling 

die avond weer naar huis ging, was hij nog steeds onder de indruk van die 

vreemde ontmoeting met de kroonprins. Als een vriend had hij met hem gepraat, 

omarmd en gekust. Dat er zulke prinsen waren, zo vriendelijk, zo gewoon en zo 

goed voor arme mensen! Wanneer hij vanavond thuiskwam, zou hij dit vertellen 

aan zijn buren en aan iedereen die het maar zou willen horen. Wat zou deze man 

later een geweldig goede koning worden. Was het al vast maar zo ver.  

 

Deze beste en goedgelovige man kon niet weten dat Absalom deze dag wel 

tegen tien mannen ditzelfde verhaal afgestoken had. Het was zijn manier om zijn 

doel te bereiken. Hij stal de gunst van het volk en ondermijnde het gezag van 

zijn vader. 

Dit ging een paar jaren zo door. Na elke rechtdag brachten burgers het goede 

nieuws van de kroonprins en veel mensen geloofden in hem. Zat er ook niet een 

kern van waarheid in de leugen van Absalom? Het onrecht de Hethiet Uria 

aangedaan, bleef koning David achtervolgen. 

Overal in het land kreeg Absalom vrienden en hij hoefde er niets voor te doen  

dan alleen een vriendelijk gezicht, een paar goede woorden en een kus op een 

bezwete wang. Eén keer, wanneer zijn tijd was gekomen zouden al deze mensen 

zijn kant kiezen en hem erkennen als hun koning. 

 

Maar alleen deze goedkope en goedgelovige helpers waren natuurlijk niet 

voldoende. Hij moest mannen hebben die van zijn plannen afwisten en die 



 

4 
 

bereid waren hun leven voor hem te geven. En dat kon niet bereikt worden met 

een koningswagen, vijftig soldaten en smeuïge praatjes aan de kant van de weg. 

In het diepste geheim stuurde Absalom boden naar de steden van Juda en 

beloofde de oudsten daar gouden bergen. Veel Judeeërs hadden het David 

kwalijk genomen dat hij Jeruzalem tot hoofdstad van het rijk had gemaakt. Dan 

had koning Saul het beter gedaan. Die had goed gezorgd voor zijn stamgenoten, 

de Benjaminieten.  

En toen de boden van Absalom kwamen en hen in het oor fluisterden dat zij, 

wanneer hij koning was, hen heel goed zou behandelen, wilden zij hem wel 

helpen.  

Zo kreeg Absalom veel helpers, de ontevreden mensen, die van hun koning 

David niet veel meer verwachtten. Ook gingen er in het geheim boden van 

Absalom  naar de andere stammen in Israël en hij bood hun de mooiste baantjes 

aan, wanneer hij koning zou zijn. Dat kon hij ook gemakkelijk doen, iedereen 

van alles beloven, want het was toch zijn bedoeling niet om zijn beloftes na te 

komen. Het ging Absalom niet om Juda en ook niet om Israël. Het ging hem 

alleen maar om macht en eer. Maar dat begrepen deze mensen niet.  

 

Het lukte Absalom in diezelfde tijd om een man voor zijn plannen te winnen die 

voor hem meer van waarde was dan een heel leger. Dat was Achitofel, de 

raadsheer van koning David. Veel jaren had hij David geholpen en vooral 

dankzij hem had David op juiste momenten de goede besluiten genomen, 

waardoor het land Israël in korte tijd zo groot en zo machtig was geworden. 

Absalom wist dat deze Achitofel koning David diep in zijn hart haatte. Hij was 

de grootvader van Bathseba en wachtte op een goede gelegenheid om het bloed 

van zijn schoonzoon Uria te wreken.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bloedschuld….. 
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Bloedschuld kon alleen met bloed vereffend worden en toen Absalom hem vroeg 

om hem te helpen, was hij direct bereid. Het interesseerde hem niet of Absalom 

of één van de andere prinsen koning zou worden. Maar zelf zou hij ervoor 

zorgen dat David stierf. Leven voor leven en bloed voor bloed  -  het bloed van 

David voor het bloed van Uria. 

En God zou hem helpen, daar was hij van overtuigd. Want als er een God in de 

hemel was, dan moest Hij deze zware misdaad van David straffen. Misschien 

dat het koninkrijk van David ten onder zou gaan. Nu, dat moest dan maar. Maar 

een rijk waar onschuldige mensen zo maar vermoord werden en waar het 

onrecht op de troon zat, daar wilde hij niet langer deel van uitmaken. Dan brak 

hij het werk dat hij opgebouwd had liever met eigen handen weer af…. 

 

Het was vier jaar later. Alles had Absalom klaar gemaakt voor de grote slag. 

Door de dorpen en steden van Juda en Israël gingen voor de laatste keer in het 

diepste geheim zijn boodschappers. 

‘Nog een paar dagen en dan gaat Absalom naar Hebron om koning te worden. 

Wanneer jullie de bazuinen horen, weet dan dat het uur van de waarheid is 

aangebroken. Ga naar buiten en roep luid: ‘Absalom is koning in Hebron.’ 

Pak jullie wapens en houd je gereed voor een aanval op Jeruzalem!’ 

 

En ondertussen ging Absalom naar zijn vader en vroeg: ‘Vader! Toen ik nog in 

Gesur bij mijn grootvader woonde heb ik een gelofte afgelegd aan de Heer. 

Wanneer ik weer terug zou zijn bij mijn vader in Jeruzalem, zou ik naar Hebron 

gaan om daar de Heer dankoffers te brengen. Nu heeft Hij mij weer 

thuisgebracht en vraag ik u toestemming om naar Hebron te gaan om mijn 

gelofte na te komen.’ 

David keek zijn zoon aan. In de verste verte twijfelde hij niet aan de woorden 

van zijn oudste zoon. Hij vertrouwde hem en liet hem gaan. Liever had hij het 

gehad dat Absalom dat in Jeruzalem had gedaan, maar het was mooi dat zijn 

zoon de Heer dankoffers wilde brengen.  

Glimlachend zei hij: ‘Ga in vrede, mijn zoon.’ 

Absalom boog diep en ging zijn weegs.... Het was de laatste keer dat ze elkaar 

zagen. 

 

Zo snel mogelijk maakte Absalom alles gereed voor zijn grote reis. 

Tweehonderd rijke jongemannen had hij uitgenodigd om mee te gaan. Niemand 

van hen kende zijn plannen. Ze reisden mee naar Hebron in de vaste overtuiging 

dat het om een offer en een feestmaaltijd ging en ze vonden het een grote eer dat 

zij bij de kroonprins aan één tafel mochten zitten. Dat Absalom hen alleen maar 

meegenomen had voor zijn valse plannen, had niemand door. Maar Absalom 

dacht: straks kunnen deze mannen niet meer voor David kiezen en hem te 

helpen de stad Jeruzalem te verdedigen. 
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Toen de karavaan in Hebron was aangekomen verliep alles volgens plan. Eerst 

brachten ze een groot offer, aten heerlijk vlees en dronken de lekkerste wijn. En 

plotseling stond daar hoog op een tafel kroonprins Absalom. Zijn soldaten en 

vrienden riepen: ‘Absalom is koning! Heil koning Absalom.’ 

 

Eerst wisten de mannen van de stad Hebron niet wat ze ervan moesten denken. 

Zo onverwachts kwam dit. Verbaasd keken ze om zich heen. Daar stond de 

nieuwe jonge koning  met zijn mooie lange haren. Hij lachte iedereen 

vriendelijk toe en boog naar alle mensen. Toen begonnen de mensen maar mee 

te roepen en voordat ze precies wisten wat ze deden, daverde hun stemmen over 

het plein: ‘De koning heil, de koning heil!’ 

Het werd een machtig koor, een groot gejubel van al die blijde stemmen en ze 

vergaten alles. Ze hadden een nieuwe koning. Hun oude grijze stad Hebron was 

opnieuw een koningsstad geworden en voortaan zou Absalom, hun goede prins 

het land regeren. Vandaag begon een nieuw tijdperk. Een mooie, blijde tijd voor  

Juda en heel Israël. De inwoners van Hebron waren als een kind zo blij. Oude 

tijden kwamen weer tot leven. 

 

Niemand van al die feestvierende mensen dacht er meer aan dat koning David 

hun wettige koning was en de gezalfde des Heren. Niemand dacht aan de 

komende strijd die zeker zou volgen. Niemand besefte op dat moment dat hun 

nieuwe koning een rebel was, die in opstand was gekomen tegen zijn eigen 

vader. 

 ‘Absalom!’ riepen ze. Absalom heil!’ 

 

Zelfs de tweehonderd jongemannen die onder vals voorwendsel uit Jeruzalem 

meegekomen waren, schreeuwden om het hardst de naam van hun nieuwe 

koning. Wat konden ze ook anders doen in deze voor hen vreemde stad Hebron? 

Als ze niet meegeschreeuwd hadden, dan had de nieuwe koning vast en zeker 

rechtdag gehouden en hen laten doden. Het kon niet anders…. 

Aan die nieuwe naam Absalom moesten ze nog wel een beetje aan wennen, 

maar op dit grote feest wilden ze ook geen spelbrekers zijn.  

 

Het was een prachtig feest, die dag in Hebron, maar de vreugde kon ook niet te 

lang duren. Absalom begreep heel goed dat hij naar Jeruzalem moest gaan om 

daar strijd te leveren tegen zijn eigen vader. Pas wanneer hij zijn vader David 

gedood had kon hij zich koning noemen over heel Jeruzalem. Maar niet eerder. 

 

Absalom liet de raadsheer Achitofel roepen, die mee in het complot zat. Deze 

was al een paar dagen eerder naar het dorpje Gilo gegaan waar familie van hem 

woonde. 

De nieuwe koning volgde het advies op van de oude raadsheer van zijn vader en 

trok met man en macht op naar Jeruzalem.  
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De mannen smeten hun gereedschap neer en grepen naar de wapens….. 
 

En overal waar ze langs kwamen smeten de mannen hun gereedschap neer en 

grepen naar de wapens. Met hun nieuwe koning marcheerden ze naar Jeruzalem 

om die stad te bevrijden van koning David. 

 

Natuurlijk waren er ook wel mensen die koning David trouw bleven, maar dat 

aantal was ver in de minderheid en ze hielden zich afzijdig. 

Het leger van Absalom groeide met het uur en het leek erop dat het koningschap 

van David voor altijd verloren zou gaan. 

Raadsheer Achitofel twijfelde daar niet aan! David was een moordenaar en had 

de dood verdiend. God zou hem nu niet meer helpen, maar hem laten sterven.  

 

Dat God de Heer David vergeven had en voor hem zou zorgen kon de wijze 

raadsheer Achitofel niet geloven! 

 

 

 

 


