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De opstand van Absalom

Absalom was heel gemeen en oneerlijk. Hij was helemaal niet van plan om een

offer in Hebron te gaan brengen. Hij kwam in opstand tegen zijn vader David,

want hij wilde koning worden. Overal had hij zijn dienaren heen gestuurd, om

het volk te vertellen dat hij koning zou worden. Het zou een groot feest wor-

den. Zijn dienaren moesten tegen de mensen zeggen: “Er zal op de hoorn ge-

blazen worden en dan moeten jullie allemaal roepen: Absalom is koning!”. Alles

ging zoals Absalom het geregeld had. Toen de hoorns klonken, juichte een

groot deel van het volk; maar niet iedereen: sommigen bleven koning David

trouw. In het paleis was er paniek: er was een revolutie uitgebroken. Dit zou

zomaar een burgeroorlog kunnen worden. Wat moest David nu doen? Hij kon

het beste maar vluchten, en wel zo snel mogelijk. In grote haast verliet hij

met zijn gezin en de mensen die hem trouw bleven het paleis en de stad.

Vluchten voor zijn eigen zoon, wat vreselijk! De priesters Zadok en Abjathar

kwamen bij hem met de Ark. O, wat zou David die Ark toch graag bij zich

houden. Wat een troost zou dit teken van Gods aanwezigheid voor hem zijn.

Maar hij wist niet wat God van plan was. Hoelang zou hij moeten zwerven, en

zou hij ooit weer in Jeruzalem terug komen? Daarom wilde hij de Ark toch

niet meenemen. Nee, de Ark moest in Jeruzalem staan, en hij zelf moest ge-

woon op God vertrouwen. Daarom zei hij: “Breng de Ark snel terug. Als God

het wil, zal hij mij terugbrengen en dan zal ik Zijn Ark en Zijn woning weer

zien”. Zadok was hogepriester en profeet, en David wilde daarom dat hij ook

in Jeruzalem bleef - dan kon hij de Here om raad vragen. De zonen van Zadok

konden die naar David overbrengen. David herinnerde zich de woorden van de

profeet Natan: “Het zwaard zal van uw huis niet wijken en oneer zal uw deel

zijn”. Hij had ook gemeen gedaan: hij had Uria bedrogen en hem laten doden;

nu werd hij zelf bedrogen. Gods woord kwam uit. De ellende werd nog erger.

Hij hoorde dat Achitofel, zijn belangrijkste raadsman, naar Absalom was ge-

gaan. Achitofel was een heel wijs man. Hij gaf altijd goede raad, en iedereen

luisterde naar hem. Ook nu wist David dat hij op de Here kon vertrouwen. Hij

bad: “O Here, zorg toch dat de raad van Achtitofel niet opgevolgd wordt”.

Verhoorde de Here zijn gebed? Dat lees je de volgende keer.
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