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7 Vaderverdriet toont verregaande liefde 
Preek over 2 Samuel 19:1 
 

Liturgie: 
Votum en groet 
Ps. 3 
Gebed 
2 Samuel 18:19 - 19:1 
Ps. 109:9-10 
2 Samuel 19:2-9 
Ps. 109:12-13 
2 Samuel 19:1  Vaderverdriet toont verregaande liefde 
LvK 483 (NLB 919) 
Gebed 
Opw. 136 Abba, Vader 
Tien Woorden 
Gez. 174:3 
Zegen 

 
 

Gemeente van onze Heer Christus, mijn broeder en mijn zuster, 
 
Intens verdriet 
Een hart scheurt. Dit is zonder meer een van de sterkste hartenkreten in de Bijbel. 
Absalom, Absalom, mijn zoon, mijn zoon! En nogmaals, die uitroep, die rauwe 
schreeuw. Telkens terugkerend. Niet tot rust komend. Een man alleen. Het is altijd de 
omgekeerde wereld als een kind eerder sterft dan zijn of haar ouders. Alleen is dit 
een vader die opnieuw een zoon verliest. Na het pasgeboren jongetje en Amnon is 
het Absalom. Alleen je eigen hart kent je diepste verdriet (Spr. 14:10). 
Hartverscheurend. 
 
Vader David is in shock. Er gaat een siddering door hem heen. Zijn verdriet wordt 
gehoord en gezien. Het maakt zo’n indruk, dat het leger vanuit de overwinningsroes 
in een sfeer van verslagenheid terechtkomt. Davids verdriet wordt toonbaar gemaakt 
door Gods Geest. David mag gezien worden in zijn wanhoop en pijnlijk verdriet. 
Verdriet is nooit onverschillig. Verdriet is de zoon van de liefde. Waar verdriet is, daar 
is liefde. Zonder verdriet geen liefde. In het verdriet krijgt de liefde een stem. Zelfs in 
stil verdriet. 
 

Vaderverdriet toont verregaande liefde 
 
Opstand uit verbittering 
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Absalom gaat voor zijn eigen succes. Hij houdt van de mensen en zij houden van hem. 
Hij is innemend, hij palmt ze in. Al zijn charmes werpt hij in de strijd. Het is een 
versierder die mooie sier maakt. Die zichzelf profileert, zeer ambitieus en 
charismatisch. Maar achter dat knappe gezicht en die fraaie haarlokken schuilt een 
hardvochtig mens. Absalom trekt de macht naar zich toe, hij manipuleert, hij zaait 
tweespalt, hij werkt ondermijnend. 
 
Maar ten diepste huist in hem een bitterheid en een meedogenloze wraak. Hij laat 
iets van zijn ware gezicht zien als hij zijn eigen vader van de troon stoot. Nota bene, 
een opstand tegen je eigen vader! Slapen met diens bijvrouwen en plein publique. 
Wat een minachting voor David spreekt daaruit. Hij heeft geen enkel respect voor 
diens slappe optreden, als koning, als rechter, als vader… 
 
Vanwaar die wraak en die verbittering? Absalom had al wraak genomen op Amnon 
omdat die zijn zus misbruikte. Hij neemt nu wraak op zijn vader omdat die er het 
zwijgen toe had gedaan. Hij haatte dat zwijgen, ook daarna. Eerst was hij twee jaar 
verbannen, daarna leefde hij twee jaar in Jeruzalem zonder zijn vader te ontmoeten. 
Dag aan dag ontzegde David hem zijn liefde. En dan het ergste: het zwijgen bij de 
geforceerde ontmoeting. Absalom had geknield, een kus ontvangen. Maar dat 
dodelijke stilzwijgen, niets werd uitgesproken, niets uitgepraat. Hij ketste af op een 
vaderhart dat zich afsloot. Davids hart was verhard en gehard tegen zijn zoon. Een 
onvergeeflijke houding hield hem in de greep. Vaders, verbitter je kinderen niet. 
Prikkel ze niet tot toorn. 
 
Als je met onze kinderen in het reine wilt komen, begin dan met jezelf kwetsbaar op 
te stellen. Dat is de koninklijke weg. Maar die weg sloeg David niet in. Hij was 
onvermurwbaar. Hij hield zich groot. Hij was drukker in zijn rol als koning en 
rechthandhaver dan als vader. Opmerkelijk genoeg lees je in die fase niets over 
Davids omgang met God. Het lijkt erop dat het gebrek aan bewogenheid met Absalom 
samengaat met een minder bewogen-zijn met God. Je ziet geen omgang met zijn 
zoon, schiet hij soms ook tekort in zijn omgang met God? 
 
Hoe dan ook, het wordt hard tegen hard. De verwijdering zet Absalom aan tot 
muiterij en opstand. Een coup tegen zijn eigen vader. Het had niet veel gescheeld of 
de weg van David naar Christus’ komst was geblokkeerd. Puur en alleen door 
menselijk falen, liefdeloosheid en verharding. 
 
Inkeer op de lijdensweg 
David is bepaald geen advertentie voor een moeiteloos leven…! Integendeel, hij 
wordt gevormd door lijden. Opnieuw wordt David de woestijn ingedreven als een 
opgejaagd dier. Maar nu als afgezet vorst. Heel opmerkelijk is dat hij dezelfde route 
aflegt die Jezus en zijn discipelen gingen in de nacht van verraad. Ze staken evenals 
David de beek de Kidron over. Het wordt een Via Dolorosa voor David. Het volk 
jammert, en beklaagt en betreurt hem. Jammerend beklimt bij de Olijfberg. 



3 

 
Je proeft bij David in alles een verandering qua houding. Dat blijkt als Simi hem 
vervloekt en hem keihard de waarheid zegt: Moordenaar! 
1. Alle reden om Simi keihard aan te pakken. De lijfwacht van David staat te popelen, 
maar David weigert wraak te nemen. 
2. Nog een bewijs van wijziging in de houding: hij is blij met de steun van de 
asielzoekers (de Keretieten en Peletieten), maar verplicht hun tot niets. 
3. En verder legt hij zijn lot in Gods hand; of hij terug mag keren met de ark, dat is niet 
aan hem. Als de Heer mij afwijst, zal ik mij neerleggen. 
4. Alles wijst erop dat David een nederige en milde houding heeft aangenomen. In de 
woestijn wordt hij volledig teruggeworpen op God. Dat komt ook door het verraad 
van Achitofel. Tot dan toe was David sterk afhankelijk van zijn raadgever (de opa van 
Batseba), ‘zijn raad gold als een woord van God’ (16:23). Nu is David weer helemaal 
aangewezen op de raad van God zelf… 
 
De veranderingen hebben plaatsgevonden in de woestijn. De ergste afwijzing van zijn 
leven brengt David tot inkeer en bescheidenheid. In het lijden wordt David milder. De 
harde houding naar Absalom toe verdwijnt. Het brengt David tot de verregaande 
liefde voor zijn zoon. Hij hervindt mededogen tegenover Absaloms meedogenloze 
houding. David kan weer van harte liefhebben. Als hij weer bij zichzelf is en in 
verbinding met God, kan hij ook weer herverbinden met zijn zoon. De liefde wint het. 
En vandaar dat verzoek: Behandel mijn zoon mild, en niet met harde hand. Dat is geen 
softe houding, maar een sterke houding van iemand die zelfs vijanden liefheeft. David 
hoopt blijkbaar op herstel en verzoening. Zoals een vader liefdevol zijn armen slaat 
om zijn kind… (Ps. 103). 
 
Onvervuld verlangen 
Laat mij koerier zijn van het goede nieuws…! Het goede nieuws, dat is letterlijk 
evangelie. Voor de koerier Achimaäs is het goede nieuws duidelijk: Absalom is 
gestorven, leve de koning. Maar koning David verlangt het tegenovergestelde als 
goed nieuws: Absalom leeft nog…! Zo sterk is de vaderliefde in hem geworden. De 
wens is de vader van de gedachte. Alles is erop gericht dat David zijn zoon weer 
ontmoet en in levenden lijve terugziet. Of de koerier nu alleen is of een priesterzoon 
is, David legt alles positief uit. Het onthult zijn koesterende hoop en verlangen naar 
hereniging. Hij moest eens weten dat Joab zijn zoon heeft laten doodknuppelen. Alle 
respect voor Achimaäs, die de koning voorzichtig voorbereidt op de onvermijdelijke 
klap. ‘Ik zag een grote oploop ontstaan…’ 
 
En dan dat fatale bericht. Alles goed met mijn jongen…? Moge het uw vijanden en 
tegenstanders evenzeer vergaan (de opstandelingen tegen de troon van David). David 
is compleet in shock. Hij verliest zijn zelfbeheersing. Al het oude verdriet komt weer 
boven. Weer een zoon verloren! Hij jammert en schreeuwt zijn rouwklacht. Hier 
spreekt het gewonde vaderhart: Absalom, Absalom, mijn zoon, mijn zoon… De liefde 
voor zijn zoon wint het van alles, van de tegenstand, de haat en nijd. Het verlies en 
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verdriet onthullen zijn liefde. Davids verdriet is de overwinning van Gods Geest op 
Absaloms haat. Als de haatstem zwijgt, snikt die liefde nog na. Maar wat het ook maar 
zo hartverscheurend maakt, het is nu te laat. De hoop op inkeer is definitief 
afgesneden. Absalom is onverzoend met zijn vader gestorven. 
 
Je hoort David niet spreken zoals indertijd bij het verlies van het pasgeboren jongetje: 
‘Hij keert niet meer terug, maar ik ga naar hem.’ Hier klinken alleen maar verdriet en 
wanhoop, en onmacht om te herstellen. Het grijpt David naar de keel en doet hem 
hartstochtelijk snikken. Had hij maar als vader gesproken tegen zijn zoon. Was hij er 
maar op teruggekomen: de moord op zijn broer. Had hij maar zijn verdriet en 
boosheid geuit. Nu kan het niet meer. Er is geen weg terug. Daarom: spreek het uit, 
zolang het nog kan! Toon verdriet aan je kind, en niet daarna; of als het niet meer 
kan. 
 
Er is geen beter voorbeeld te bedenken van de goddelijk-menselijke worsteling: tot in 
het diepst de wirwar ervaren van liefde en haat, rechtvaardigheid en zonde, goed en 
kwaad, dit alles onder ogen zien en doorleven. In Davids verdriet en hartstochtelijk 
roepen wordt het stempel van Christus zichtbaar. Wat is er van Absalom geworden? 
Meer dan genoeg uitleggers en predikers hebben het ingevuld. Is dat terecht? Wij 
weten niet of Absalom tot God geroepen heeft toen hij daar in de boom hing, of wat 
zijn laatste gedachten waren. Laten wij hiervan afblijven. Dat is niet iets voor mensen, 
dat is alleen aan God. Als ons hart ons aanklaagt, God is meer dan ons hart. 
 
Offerbereidheid 
De vaderliefde gaat heel ver en zeer diep. Davids verdriet onthult een zelfopofferende 
liefde. Was ik maar in jouw plaats gestorven! Hij zegt letterlijk: Wie gaf het mij dat ik 
was gestorven in zijn plaats? Alleen Absalom had dat kunnen doen. Maar generaal 
Joab is hier snel klaar mee. Hij begrijpt er helemaal niets van. Wat een dwaasheid van 
de koning. Hij kapt het bot af en hij, de harde militair, geeft de koning een forse 
reprimande. U hebt lief degenen die u haten! En daar heeft hij gelijk in. David heeft 
hier zelfs zijn vijand lief, die hem naar het leven stond, met zijn vrouwen sliep, hem 
publiek te schande maakte. David heeft hem inderdaad genegeerd en verzwegen. 
Maar toch heeft David zijn zoon nooit afgeschreven, nooit gezegd: Je bent mijn zoon 
niet meer. Hij kwam zelfs tot inkeer. De liefde voor zijn zoon kwam terug. 
 
En hier heeft Joab beslist geen gelijk: U zou liever Absalom in leven hebben en ons 
allemaal laten sneuvelen. Want David héeft liefde voor wie hem volgen en 
liefhebben. Hij wilde niet zijn volk opofferen voor Absalom, maar alleen zichzelf in 
plaats van zijn zoon. Maar wie doet nu zoiets, sterven voor een opstandeling? Voor 
een goddeloze die je stuk wil maken je leven geven, niet voor een goed mens, maar 
voor een slecht mens. 
 
Die klanken van offerbereidheid zijn de meest gevoelige in de Bijbel. Ze worden 
uitgesproken door Juda voor zijn broer Benjamin: Neem mij maar. Ze worden 
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uitgesproken door Mozes als God zijn volk als zijn tegenstander wil wegvagen: Neemt 
u mij maar, schrap mij maar uit uw boek. Maar noch Juda noch Mozes noch David is 
tot zoiets in staat. Geen mens redt ooit een broeder van de dood. Onvervuld 
verlangen… 
 
David grijpt boven zichzelf uit. Laat er iemand zijn in plaats van de goddeloze. Zijn 
schreeuw omhoog is blijven doorklinken voor de troon van God. Maar dit stijgt ook 
boven alles uit: dit is messiaans. Hij roept om zijn grote Zoon. Deze kon wel sterven in 
onze plaats. En Hij heeft het ook gedaan. 
Dat heeft Davids Zoon gedaan. David moest vluchten als zondaar, Hij als 
rechtvaardige en onschuldige. Hij heeft de dynastie van David voorgezet en gered. Hij 
stierf voor ons toen wij nog opstandelingen waren. Hij stierf, hangend tussen hemel 
en aarde, als Absalom in de boom: Mijn God, mijn God, waarom hebt U Mij verlaten?! 
Hij is niet gestorven voor mensen aan wie niets mankeerde, die het allemaal zo goed 
deden, maar voor goddelozen die niets van Hem wilden weten. 
 
Dat is de meest verregaande Vaderliefde. 
O mijn mensen, o Adam, mijn zoon, mijn zoon, 
laat mijn Zoon voor jullie de dood ingaan! 
 
En al die Absaloms dan? Al die zonen en die dochters die opstandig blijven en nu nog 
niets willen weten van de Vader? Bid tot de Middelaar tussen God en mensen, die wil 
dat alle mensen worden gered, behouden worden en de waarheid leren kennen (1 
Tim. 2:1-5). Schaam je niet, vaders en moeders, als er tranen in je ogen staan en je je 
eigen falen en onmacht en onvermogen onder ogen ziet. Wees slechts bang om te 
verharden en in de strijd de liefde kwijt te raken. Wat heeft David een tranen gehad. 
De liefde heeft het in hem gewonnen. Christus zelf heeft beloofd alle tranen voor 
altijd uit te wissen. Ook die van vader David. En als daar nog tranen overblijven, zullen 
het alleen nog tranen van ontroering zijn. Ontroering om de zoon van David die 
daadwerkelijk stierf in jouw plaats, die zich helemaal gaf uit liefde voor jou, 
offerbereid van top tot teen. 
Amen. 
 


