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6 Alles in het werk stellen om te herstellen 
Preek over 2 Samuel 14:12-17 
 

Liturgie 
Intochtslied: Heer u kent mij als geen ander (Kinderopw. 172) 
Votum en groet 
Gez. 172 
Tien Woorden 
Ps. 111:5 
2 Samuel 13:38 - 14:17 
Ps. 111:6 
2 Samuel 14:21-24 en 28-33 
Ps. 89:12 
2 Samuel 14:12-17 Alles in het werk stellen om te herstellen 
LvK 15 
Gebed 
Collecte 
Gez. 64 
Zegen 

 
 
Gemeente van onze Heer Christus, mijn broeder en mijn zuster, 
 
Onherstelbaar 
Hoe krijg je dit ooit weer goed? Dit komt niet meer goed. Nee, dat komt nooit meer 
goed. Daarvoor is er te veel gebeurd. De situatie is uiterst complex. Er gaapt een 
diepe wond. Iedereen lijdt eronder. Wie zal die (relatie)chaos herstellen in de familie? 
Impasse… 
 
Dat geldt voor het gezin van koning David. Eerst was er incest in het gezin. Tamar 
wordt bruut door haar halfbroer verkracht. David heeft Amnon laten gaan en Tamar 
laten staan. Absalom zint op wraak en kookt twee jaar lang van woede. Hij misleidt 
eerst zijn vader en vermoordt vervolgens tijdens een feest de dader, Amnon, zijn 
eigen broer! Ook op broedermoord staat de doodstraf. Dat roept om bloedwraak. 
Vandaar dat Absalom vlucht naar een buurland. Verbanning was nog mild. 
 
Hoe kan David dit ooit herstellen? Moet hij zijn eigen zoon berechten? Dan verliest hij 
in één klap zijn beide geliefde zonen. Maar wat dan? Moet hij zijn hand over zijn hart 
strijken en Absalom laten terugkeren? Dan doet hij geen recht aan zijn zoon Amnon 
en aan zichzelf. Hier is veel wijsheid voor nodig. 
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Botsende verlangens 
Bij het lezen kun je de verlangens proeven. 

 Het verlangen van David naar zijn zoon Amnon, hij treurt over hem. En hij 
verlangt ernaar recht te doen als de rouwperiode voorbij is. Hij kan het hier 
niet bij laten zitten. Absalom moet hiervoor boeten. Maar tegelijk er is ook 
verlangen om zijn zoon Absalom te zien (zie oudere vertalingen: het hart van 
de koning ging uit naar hem). 

 Er is ook het verlangen van Absalom: hij brandt van verlangen terug te keren, 
na twee jaar ballingschap. Hij verlangt naar zijn positie als kroonprins. Hij 
verlangt zijn vader weer te zien en te ontmoeten. Hij verlangt ook recht te 
doen, hij heeft niet voor niets zijn dochter Tamar genoemd. 

 Het verlangen van het volk: Absalom is populair onder het volk, hij is een 
indrukwekkende persoonlijkheid met zijn mooie haardos. Ze verlangen de 
kroonprins weer te zien. 

 Generaal Joab koestert verlangen dat het weer goed komt tussen Absalom en 
zijn vader. Zo’n conflict in de koninklijke familie doet het land geen goed, het 
wordt een splijtzwam, het breekt de eenheid. 

 
In al die botsende verlangens en tegenstrijdige belangen neemt Joab het initiatief. Hij 
beseft dat er wijsheid nodig is. Het is niet wijs dat hij hier zelf op afgaat. Daarom 
schakelt hij een wijze vrouw in, afkomstig uit Tekoa in het gebergte van Juda. Het is 
de plaats waar Amos later vandaan komt. De wijze vrouw zonder naam. 
 
Verhaal met een rouwrand 
Joab heeft het vast van de profeet Natan afgekeken. Het ziet eruit alsof hij de vrouw-
zonder-naam alles heeft voorgezegd. Maar de vrouw zelf zal ook hebben meegedacht 
en haar wijsheid hebben ingezet. Opnieuw wordt koning David geconfronteerd met 
een verhaal. Daar is goed over nagedacht. Ze leeft zich in tot en met. 
 
De weduwe roept hulp in: hosjia (red mij!). Ze vertelt een Kaïn-Abel-verhaal: 
broedermoord. Ze is duidelijk nog in de rouw over haar ene zoon die is doodgeslagen. 
Was er maar iemand geweest die ze uit elkaar had gehaald. Die ene zoon verliezen is 
al erg genoeg. Maar die andere zoon dreigt ze nu ook te verliezen. Want de familie 
zint op (bloed)wraak! Wie houdt ze tegen? Het laatste gloeiende kooltje dat haar rest, 
dreigt ze ook nog te verliezen. Wat tragisch als ze alleen zou overblijven, zonder 
erfgenaam, zonder nageslacht. Please koning, help mij! Hosjianna, alstublieft, doe 
wat… 
 
In feite vraagt ze van David dat hij genade voor recht laat gelden. De familie heeft er 
weliswaar recht op dat de doodslag gewroken wordt; bloedwraak is toegestaan. Of je 
moet in een vrijstad je toevlucht hebben gevonden. Maar David is, evenals bij het 
verhaal van Natan, meteen ontroerd door de geschiedenis. Hij zegt ook direct toe 
haar te helpen: de vrouw en haar zoon zullen met rust gelaten worden. Maar daar 
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neemt ze geen genoegen mee. De vrouw-zonder-naam pakt het slim aan. Zij moet de 
koning zover krijgen dat iemand terugkomt die schuldig is, maar eigenlijk niet terug 
kan komen. Ze wil garanties, ze wil zekerheden inbouwen. Veilig zijn. En ze krijgt de 
koning in alle hoffelijkheid zover dat hij een eed zweert bij de Naam van God! 
 
Wegwijs naar het hart 
Langzaam maar zeker baant de-vrouw-zonder-naam haar weg naar het hart van 
David. Waarom wilt ú dan wel zoiets doen tegen Gods eigen volk? Dat is typisch. 
Hoezo wordt met het verbannen van Absalom het volk iets aangedaan? David kan nu 
al een vermoeden hebben dat hier meer achter zit. Volksbelang… dit riekt naar 
politiek. Absalom blijft een populaire prins, ook al heeft hij het recht in eigen hand 
genomen, door zijn broer te vermoorden. 
 
En ernstiger nog: David wordt nu voorgesteld als de bloedwreker in de familie! Is hij 
het niet die zint op wraak op zijn zoon Absalom? De koning wordt nu verweten dat hij 
schuldig staat tegenover het volk, omdat hij zijn kroonprins in ballingschap laat. Voor 
het eerst spreekt de vrouw indirect over Absalom. En dan dat sprekende beeld: 
sterven we niet allemaal? We zijn als water dat in de aarde wegvloeit, als het niet 
wordt opgevangen. Ons leven is toch niet anders dan een voortdurend sterven. Zoals 
je uitgegoten water niet terugkrijgt in de fles, geldt dat voor ons allemaal. De dood is 
onomkeerbaar. (Weet je nog David, van je zoontje: hij keert niet terug naar mij, maar 
ik ga naar hem toe.) Hoe kort is het leven, en hoe weinig tijd hebben we om iets wat 
kapot is, te herstellen? 
 
Zou God niet op middelen zinnen en alles in het werk stellen om de balling terug te 
roepen? De vrouw wil maar zeggen: Zolang God het leven niet wegneemt, is Hij erop 
bedacht dat een verstotene niet van Hem verwijderd blijft. 
 
Wat is dit nu, politiek of evangelie? Het is allebei. Er zit een politieke list in van Joab: 
pleidooi voor de kroonprins. Er is genoeg geboet, laten we er maar over ophouden. 
We doen gewoon alsof er niets gebeurd is, want we weten niet hoe het verder moet. 
Maar er zit ook evangelie in: laten we wegen zoeken om de balling, de verstotene 
terug te krijgen. Dat is immers het werk van God. Hij heeft nooit anders gedaan dan 
op te zoeken wat is weggeraakt en terug te halen wat verstoten is. Voortdurend zoekt 
God naar wegen om te herstellen, wat er ook is gebeurd. Maar hoe? Door er niet 
meer over te praten en het zwijgen ertoe te doen? Krijgt genade soms voorrang op 
recht? Hopelijk niet! Want dat is goedkope genade. 
 
David heeft onderscheidingsvermogen nodig. Dat vertrouwt de wijze vrouw-zonder-
naam hem ook toe. De koning zal het verlossende woord spreken. U bent immers als 
een engel van God, die kan onderscheiden waarop het aankomt. Die het voor en 
tegen van een zaak kan afwegen. Zo langzamerhand heeft David doorgekregen dat 
Joab hierachter zit. Hij herkent de stijl van zijn generaal. Hij herkent de politieke 
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tactiek. Maar herkent hij ook het evangelie? Wil hij alles in het werk stellen om te 
herstellen, zolang Absalom nog leeft…? Maar hoe dan? 
 
Toenadering zonder opening 
David houdt woord. Hij komt zijn belofte na aan de wijze vrouw-zonder-naam. Hij 
willigt het verzoek in en Joab krijgt toestemming om Absalom terug te laten komen. 
Joab toont zich dankbaar. De koning krijgt zijn zegen. Absalom wil graag terugkeren 
naar Jeruzalem. Maar het wordt een teleurstelling voor hem. Want David wil hem niet 
onder ogen komen. Blijkbaar is David nog niet los van zijn bezwaren. Hij doet er het 
zwijgen toe. Hij gaat zijn zoon uit de weg. Er komt geen familiediner. Niets wordt 
uitgesproken. Twee jaar lang ziet deze zoon zijn vader niet… De verwijdering blijft. 
 
Het zit Absalom niet lekker. Bij het volk ligt hij goed. Maar de kloof met zijn vader 
blijft. Hij wil zijn vader zien. Hij kan het niet langer verdragen dat hij op afstand wordt 
gehouden. Kom op Joab, doe iets! Maar Joab past ervoor om nog te bemiddelen. Ten 
einde raad dwingt Absalom hem, door zijn akker plat te laten branden. Dat is een 
behoorlijke financiële klap! Nu komt de generaal wel opdraven. En hij wordt naar 
koning David gestuurd, met de boodschap: Waarom hebt u mij laten terughalen? 
Absalom doet alsof hij best berecht wil worden. Als er onrecht in hem is, dan moet 
zijn vader David hem maar laten doden… Maar dan heeft Absalom vast ook nog heel 
wat te zeggen richting David! Alleen, hoe zou hij ooit als kroonprins weer in genade 
kunnen worden aangenomen? 
 
Uiteindelijk lukt het Joab om vader en zoon bij elkaar te brengen in één ruimte. De 
spanning stijgt. Absalom knielt voor de koning… en buigt diep voorover. Geen 
omhelzing van vader en zoon. Vader, zie je zoon. De afstand blijft. Het enige wat 
David doet is: zijn zoon een kus geven. Sealed with a kiss. Wat betekent deze zoen? 
Afzoenen? Verzoenen? Publiek lijkt de verzoening een feit. Maar ondertussen, het is 
niet echt. Ze hebben de weg naar herstel en verzoening niet gevonden. 
 
De afstand blijft. En stilte spreekt. Er valt geen onvertogen woord. Maar er klinkt ook 
geen enkel woord. Geen woord van berouw, geen woord van vergeving. Er hangt een 
doodse stilte. Absalom krijgt geen gelegenheid zich uit te spreken. En David spreekt 
zich niet uit tegenover zijn zoon. Er gaapt een diepe kloof. En de bitterheid is gezaaid 
bij Absalom. Onverzoenlijk. 
 
De wijze vrouw had het hart naar David gebaand. Zij moest hem helpen om wat hij 
zelf van God had gekregen, ook met zijn zoon te delen: verzoening, vergeving, vrede. 
Alles is in het werk gesteld om de balling terug te roepen. Maar daar is het bij 
gebleven. David heeft niet met zijn zoon gedeeld wat hij zelf had ontvangen: 
vergeving voor zijn overspel en moord op Uria. Als hij het zelf heeft ontvangen, zou hij 
het zijn zoon dan niet gunnen? Het leven is te kort…, zorg voor die tijd dat je vrede 
sticht. 
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Barmhartig recht doen 
Het is zo complex geworden. David komt niet uit de relatiechaos. Hij doet er het 
zwijgen toe. De bemiddelingspoging van Joab is mislukt. Wat had David moeten 
doen? Moest hij als koning niet het recht handhaven, heeft hij niet een 
broedermoordenaar voor zich? Hij kan toch niet genade voor recht laten gelden. 
Absalom heeft ook zijn verhaal: heeft David niet Amnon laten gaan en Tamar laten 
zitten? En daaronder brandt het verlangen van de vader naar de zoon en de zoon 
naar de vader. Maar ze bereiken elkaar niet. Triest. 
 
Het roept herinneringen op naar die wijze gelijkenis van de vader en zijn beide zonen. 
Hij dreigt twee zonen te verliezen. De jongste zoon, die het makkelijk neemt en 
verdwijnt: genade zonder recht. De oudste zoon, die het moeilijke deel pakt en 
verdient: recht zonder genade. 
 
En dan dat vaderhart, dat verscheurd wordt. Hij ziet zijn jongen gaan die alles gratis 
opeist en op zijn kosten leeft (genade zonder recht). De vader laat hem niet knielen 
als hij terugkeert. Hij krijgt gelegenheid zich uit te spreken: (niet, het is mij 
overkomen) Vader ik heb gezondigd tegen de hemel en tegen u, ik ben het niet waard 
uw zoon te heten. Vader staat op de uitkijk, hij omhelst de jongen. Hij gaat vervolgens 
met hem aan tafel. 
 
Niet te vergeten die andere zoon, die woest is en verbitterd. Hij haat die verkwister 
en hoerenloper. Hij spreekt genadeloos, vanuit recht zonder liefde. De vader gaat 
naar hem op zoek. Hij roept hem binnen, hij roept hem uit zijn verbittering en 
verzuring. Maar helaas, hij is onverzoenlijk. 
 
De wijze vrouw-zonder-naam bood een uitweg: genade boven recht. Dat was een 
wegwijzer om die twee lijnen te verenigen: handhaven van recht en tegelijkertijd met 
ontferming bewogen zijn. Dat is David niet gelukt. 
 
Dé Zoon van David wel! Hij heeft die gelijkenis zelf uitgesproken. De twee verloren 
zonen in de gelijkenis hebben allebei de echte Broer nodig. Er was voor de jongste 
zoon geen weg terug naar de familie, behalve als die Broer de kosten droeg. De 
oudste Broer neemt het op zich en betaalt. Genade voor recht? Niet genade voor 
recht, maar genade door recht. Alleen God weet die twee lijnen te verbinden. Hij is 
voor de volle 100% de handhaver van recht en gerechtigheid. Geen gesjoemel, geen 
doofpot en geen zwijgcultuur. Maar Hij is ook voor de volle 100% bewogen en 
barmhartig, een God vol ontferming. Zijn Vaderhart heeft zo intens gesproken, toen 
het vonnis werd geveld over zijn eigen Zoon. Jezus droeg de woede, de bitterheid, de 
smaad, het verongelijkte, de broedermoord, zelfs de incest… Hij is er kapot aan 
gegaan. Hij is eraan gestorven. Alleen langs die weg heeft God genade door recht 
laten gelden. 
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Zou God niet op middelen zinnen en alles in het werk stellen om zijn balling terug te 
roepen en hem te omhelzen? Heeft Hij niet alle wegen gezocht? Ja, amen ja, op 
Golgota. De enige weg… 
 
Epiloog 
Hebben wij iemand die in de ban is gedaan, of die verbannen is, of hebben wij iemand 
laten vallen? Pijnlijk genoeg! Let wel, om zijn of haar eigen schuld. Berust er dan niet 
in, in je familie, in je kennissenkring, in je omgeving, in kerken, in de wereld die 
verbannen is. Zoek wegen voordat het te laat is. Of doe anders later een poging als 
het nu niet lukt. Het leven is maar kort. Wegen zoeken betekent dat je die niet 
zomaar vindt. En dat het niet makkelijk is en dat het ook weerbarstig is. Zoek vroeg of 
laat weer openingen, zoek altijd wegen om een uitweg te krijgen uit een impasse. 
Niet door eromheen te gaan, niet door erover heen te leven, niet de doofpot van ‘we 
praten nergens meer over, zand erover’. Maar door het kwaad te benoemen en de 
weg vrij te maken voor verzoening. Want dit is de verleiding: genade zonder recht, of 
recht zonder genade. God wijst een unieke andere weg: genade door recht. Die weg 
loopt via Christus. Geen zand erover, maar bloed erover. Zijn bloed is ermee gemoeid. 
 
Als Hij zich met mij verzoent, en de weg naar mij heeft gebaand, wie ben ik dan dat ik 
geen wegen naar die ander zou zoeken? 
Amen. 
 


