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Hoofdstuk 110         
 

Lieve kleinkinderen, 

 

Ik hoorde van een vader, die zijn zoon het huis uitstuurde. En zolang als hij aan 

de drugs was mocht hij nooit weer bij hen in huis komen.  

Wat erg is dat…. 

Dat jij je eigen zoon niet meer kunt vertrouwen omdat hij alles uit je huis steelt 

om maar drugs te kunnen kopen. 

 

Wat een ellende is er aan dit besluit van die vader en moeder voorafgegaan. 

Wat moet er allemaal al gebeurd zijn voordat je zo’n pijnlijk besluit kunt nemen. 

Een besluit dat dwars door je ziel heengaat. 

 

 

 

Hoofdstuk 110        -      Dood van Absalom     -    2 Samuël 18 : 1 – 18 

 
Na de vlucht uit Jeruzalem waren David en zijn mannen naar Machanaïm 

gegaan, een sterke stad aan de andere kant van de Jordaan. Hier had ook 

Isboseth gewoond. In deze stad tussen de steile rotsen en de kronkelende beek 

had hij zijn hoofdstad gehad. Vanuit hier was Abner de strijd aangegaan tegen 

koning David en had het van Joab en zijn leger verloren. En nu verbleef koning 

David in deze zelfde stad, omdat hij had moeten vluchten voor zijn eigen zoon 

Absalom. Zo vreemd kan het gaan in een mensenleven. 

 

Koning David wilde de vijand niet de kans geven om de stad Machanaïm te 

belegeren en uit te hongeren. Toen David het bericht kreeg dat het leger van 

Absalom de rivier de Jordaan was overgestoken, liet hij alles klaar maken voor 

de strijd in het open veld. Hij verdeelde zijn leger in drie groepen met Joab, 

Abisaï en Ittai elk aan het hoofd van een afdeling. Zelf zou hij dan de leiding 

nemen over zijn hele leger.  

Maar van dat laatste wilden zijn mannen niets weten. Nee, Absalom had maar 

één doel en dat was de dood van zijn vader. En mocht hem dat lukken, dan was 

deze hele strijd voor niets geweest. Want in dat geval was hij als oudste zoon 

van koning David automatisch de nieuwe koning van heel Israël. Normaal 

gesproken ging de koning voorop in de strijd tegen zijn vijanden, maar dat kon 

nu niet. Het was veel beter dat David met zijn lijfwacht in de stad achterbleef en 

mocht het in het uiterste geval nodig zijn, dan kon hij altijd nog komen helpen 

tegen de grote overmacht. 

 

David begreep dat zijn drie legeraanvoerders gelijk hadden. Maar het was hem 

nog nooit zo zwaar gevallen om thuis te blijven als deze keer. Nu voelde hij dat 
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hij niet alleen koning, maar in de eerste plaats vader was. Zijn plicht als koning 

was om strijd te leveren tegen zijn opstandige zoon en dat deed hij ook. Maar 

daarom was het nog niet gemakkelijk! David wist dat zijn zoon als hij de kans 

kreeg hem zou doden, maar het bleef wel je eigen kind. En diep in zijn hart hield 

hij van zijn zoon. En nu hij als koning niet mee ten strijde trok, was Joab de 

baas. En Joab? Die kende geen medelijden…. 

 

‘Ik zal doen wat jullie zeggen,’ zei David. ‘Maak jullie gereed en ik ga bij de 

poort staan om jullie uitgeleide te doen.’ 

David zag zijn mannen weer aan zich voorbij marcheren, net zoals kort geleden 

vanuit Jeruzalem. De Filistijn Ittai met zijn bende, de verbeten strijders van Joab 

en zijn broer Abisaï en al die andere soldaten.  

‘Wacht maar koning, wij hebben al zo vaak voor u gevochten en de overwinning 

behaald, dat doen wij vandaag weer. Reken daar maar op!’ 

En niet één van al die ruige kerels begreep wat er in hun koning David omging 

en dat zijn hart bijna brak van verdriet.  Zijn zoon Absalom, voor deze mannen 

allemaal een rebel, die in opstand was gekomen tegen zijn vader, tegen de 

gezalfde des Heren. Er was voor hem maar één straf: Hij had de dood verdiend. 

Maar deze zelfde vijand was voor David zijn oudste zoon, waar hij alles voor 

over had. Hij huiverde toen hij zijn soldaten aan zich voorbij zag gaan. Hun 

gezichten waren strak gespannen van kwaadheid. Ze hadden allemaal hun 

zwaarden in de ene en hun speren in de andere hand. O Absalom…. 

 

Koning David stak zijn hand omhoog en iedereen bleef stilstaan. Hij liep bij de 

rijen langs en luid, zodat alle officieren het goed konden verstaan riep hij: ‘Wees 

toch niet al te wreed tegen Absalom.’ 

In de oude Bijbelvertaling staat het zo mooi: ‘Handel mij zachtkens met de 

jongeling.’ 

Ja, David wilde wel zijn troon terug, maar hij wilde zijn zoon niet verliezen. 

 

Het leger van David ging op mars en lang zag hij hen na. Als het nu maar hielp, 

wat hij gezegd had. Zijn soldaten zouden hem wel gehoorzamen, maar Joab? O 

zeker, Joab ging voor hem door het vuur. Maar sinds hij hem de opdracht had 

gegeven om Uria te laten sneuvelen in de strijd, luisterde en gehoorzaamde hij 

hem niet altijd meer. Wat wil je ook: Broeders in het kwaad…. 

Als Absalom het vandaag won…. Maar dat mocht hij niet hopen! 

In de verte zag David het zonlicht schitteren op de scherpe speren. 

 

In de bossen van Efraïm ontbrandde de strijd. Al heel snel bleek dat het grote 

leger van Absalom totaal niet opgewassen was tegen de felle krijgers van Joab.  

Het leger van Absalom werd vernietigend verslagen. Het werd één grote 

slachtpartij. 



 

3 
 

Prins Absalom zelf vluchtte ook. Op een muilezel reed hij zo snel hij kon over 

de heidevelden en door de bossen. Dit was wel iets anders dan op een 

koningswagen door de stad Jeruzalem rijden en toegejuicht worden! Hij begreep 

dat alles verloren was. Maar hij was geen man om staan te blijven en zich dood 

te vechten. Hij was bang, bang voor de wrede zwaarden en lange speren. En nog 

het meest bang was hij voor de wraak van Joab. Hard sloeg hij op het muildier 

om hem nog sneller te laten lopen. Zijn mantel en zijn lange haren wapperden in 

de wind. Die soldaten van Joab kregen hem niet!  

Jammer was het wel dat hij nu geen koning meer kon blijven. Een korte vreugde 

was het geweest. Achteraf had hij toch beter naar Achitofel kunnen luisteren! 

Die dwaas van een Chusai met zijn mooie verhalen…. Of zou die oude man, die 

boezemvriend van zijn vader dit verhaal met opzet hebben bedacht om hem te 

laten verliezen? Hij wist het niet. Maar belangrijk was het ook niet meer. Hij 

haatte ze allemaal: Chusai, Joab en het allermeest zijn vader….  

 

En zo reed Absalom door, diep in gedachten en met zijn hoofd naar beneden. 

Plotseling was er iets donkers voor hem, een geweldig grote beukenboom met 

laaghangende takken. Dit kwam niet goed! Hij gaf een schreeuw en trok hevig 

aan de teugels. Maar de dunne takken zwiepten al in zijn ogen en hij zag niets 

meer. Aan beide kanten van zijn hals voelde hij een stevige tak. Hij wilde 

schreeuwen om hulp, maar er kwam geen geluid meer uit zijn keel. Wanhopig 

klemde hij zijn benen tegen het muildier, maar het angstige dier liep onder hem 

vandaan. Absalom zakte naar beneden en raakte met zijn voeten de grond aan, 

maar de zwiepende takken, waarin hij vastgeklemd zat veerden omhoog. Daar 

hing hij aan zijn hoofd. Een vreselijke pijn scheurde door heel zijn lichaam. Hij 

schopte wild met zijn benen en toen werd het donker om hem heen. Maar hij 

kon nog ademhalen en lange tijd bleef hij daar zo hangen. God de Heer had hem 

gevangen in de vork van een beukenboom…. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aan beide kanten van zijn hals voelde hij een stevige tak. 
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Ondertussen joegen de soldaten van koning David achter de vijand aan. ‘Geen 

rust,’ commandeerde Joab, ‘tot Absalom in onze handen is!’ 

Het was net iets voor David om zo’n deugniet later weer vrij te laten en dan kon 

alle ellende  opnieuw beginnen. Maar hij, Joab was er ook nog. Als hij hem te 

pakken kreeg…. 

 

Eén van de mannen van Joab kwam schuin over het veld aanlopen. Hij hijgde en 

had een kleur als vuur, toen hij zei: ‘Ik heb Absalom gevonden. Hij hangt in een 

boom. Hij leeft nog.’ 

‘Kerel,’ snauwde Joab, ‘waarom heb je hem niet doodgeslagen? Dan had ik je 

tien zilverstukken gegeven en een nieuwe koppelriem.’ 

De soldaat schudde zijn hoofd en zei: ‘Ook al had u me duizend zilverstukken 

gegeven, dan had ik de zoon van de koning nog niet vermoord. Ik heb 

vanmorgen toch duidelijk koning David horen zeggen: ‘Wees toch niet al te 

wreed over Absalom.’  

‘Geen praatjes meer,’ zei Joab. ‘Breng me naar hem toe. 

 

Joab pakte drie speren en met grote stappen liep hij naar de boom, waar 

Absalom in hing. Hij leefde nog. Zachtjes bewoog het hangende lichaam tussen 

de bladeren van de boom. Joab lachte wreed. Daar hing hij, die mooie vals 

spelende koningszoon.  Tussen de taken door smeet hij zijn eerste speer, toen de 

tweede en de laatste. Hij miste niet één keer.  

Direct daarop riep Joab een trompetter bij zich. Over de velden klonk het blijde 

signaal: ‘Einde van de strijd!’ 

Nu Absalom dood was, had het geen zin meer om door te vechten en onnodig 

bloed te vergieten. De dode prins gooiden ze in een diepe kuil en stapelden er 

een grote berg stenen overheen. Het was in Israël een grote schande om op deze 

manier begraven te worden. 

 

In de Koningsvallei, ergens in Juda, had Absalom voor zichzelf een gedenkteken 

opgericht. De gedenksteen van Absalom, omdat hij geen zoon had, die zijn 

naam kon doen voortleven. 

 

 

 

 

 

 

De gedenksteen van Absalom. 


