
1 januariAäron (1)

Lezen: Exodus 32:1-9, Psalm 105:23-27 Kerntekst: Exodus 4:14

‘Denk na voordat je iets zegt.’ Is iets dergelijks eens tegen je gezegd? Maar als 
dit ooit terecht tegen je gezegd is, is er vandaag een voorbeeld voor je, een echt 
goed voornemen bij het nieuwe jaar: Aäron, de drie jaar oudere broer van Mozes. 

Naast Mozes werd Aäron aangesteld om het volk Israël uit Egypte te leiden, en als ho-
gepriester kreeg hij een heel belangrijke functie in de tabernakel. Je zou in de Bijbel de 
woorden eens moeten opzoeken die Aäron gesproken heeft. Dat zijn er maar heel weinig. 
En de Heere Zelf zegt dat Aäron uitstekend spreken kan. Dat kon hij wel, maar blijkbaar 
wist hij ook hoe je luisteren moet. Wat een voorbeeld is Aäron voor mij. Luister ik goed 
voordat ik begin te praten? Is de ander voor mij belangrijk of gaat het alleen om mijn 
eigen verhaal? Dat is dan wel zorgelijk. Laat ik dit punt een plaats geven in mijn gebed. 

Ergens in de geschiedenis beginnen we te twijfelen. Wat doet deze man die zo goed kan 
luisteren daar in de woestijn met die schetsen in zijn hand? In Exodus 33 lezen we dat het 
volk hun God wel voor ogen wil hebben. Aäron luistert en maakt een gouden kalf. Dan 
horen we hem opeens wel praten. Is hij zo gemakkelijk te beïnvloeden? Daar lijkt het op, 
ook als hij met zijn zus Mirjam in opstand komt tegen Mozes (Num. 12). Mirjam wordt eerst 
genoemd. Heeft zij haar broer, die zo goed luisteren kon, meegenomen in haar gedach-
ten? Stelt Aäron mij nu teleur? Toch niet. De Heere wist wat Hij van Aäron kon verwachten 
en toch nam Hij hem in Zijn dienst. Hij weet ook wat Hij van jou en mij kan verwachten, en 
toch roept Hij ons tot geloof en in Zijn dienst. En als Aäron nu het woord nog tot ons kon 
richten, zou hij zeggen: ‘Deze God is het dienen waard.’



2 januariAäron (2)

Lezen: Leviticus 10:1-7, Numeri 20:22-29  Kernteksten: Leviticus 20:3 + Numeri 20:28 

Bij Gods aanwijzingen voor een leven met Hem staat een waarschuwingsbord: 
‘Gevaar!’ Er zit geen gevaar in het dienen van God, wel in het dienen van God op 
mijn eigen manier. 

God dienen volgens eigen inzichten; dat deden de priesters Nadab en Abihu, zonen van 
Aäron. Ze stierven in de tabernakel, en ze werden in hun priesterkleren plechtig wegge-
dragen. Een kleine aanpassing van Gods woorden maakte voor hen het verschil uit van 
leven en dood. Daar stond Aäron. En hij zweeg. 

Van jou en mij wordt gevraagd om de God te dienen Die Zich heeft geopenbaard in Zijn 
Woord. Is dat gevaarlijk? Totaal niet, als wij Zijn Woord serieus nemen. Als ik de Bijbel lees, 
en dan zeg: ‘Ik vind …’, dan begint het bord met ‘gevaar!’ te knipperen. Als ik verstandig 
ben, keer ik om. Aäron heeft vol schrik ervaren wat Gods heiligheid betekent. Ik hoor hem 
geen waaromvragen stellen. Ik hoor geen protest. Aäron weet genoeg.

Aäron zwijgt ook als Mozes, jaren later, zijn tent binnenkomt met het Woord van de Heere.  
‘Wij beklimmen de berg Hor, en dat wordt de plaats van jouw overlijden.’ Opnieuw lees ik 
niets over een reactie van Aäron. Is het dat hij zich in geloof ook nu weer in Gods handen 
geeft? Boven op de berg trekt Eleazar de hogepriesterlijke kleding aan die Aäron heeft 
uitgetrokken. De laatste blik van Aäron mag hem troosten: terwijl hij sterft staat daar een 
hogepriester. Het werk van de verzoening gaat door. Nu nog. Lees jij in de Bijbel ergens 
dat de Heere gaat stoppen met vergeven? Het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, 
reinigt van alle zonden. De vraag uit deze gedeelten voor ons is deze: Mag de Heere mij 
regeren? Dan is het niet erg om te zwijgen. Ik zwijg dan niet omdat ik sprakeloos ben, 
maar omdat Hij te vertrouwen is



3 januariAbel (1)

Lezen: Genesis 4:1-5 en vers 8 Kerntekst: Vers 4

Met welke ogen kijk ik naar mijn vrienden, naar mijn collega’s? Beoordeel ik hen 
naar de mate van het succes dat ze hebben, of wil ik proberen hen lief te hebben 
om wie ze zijn?

Het eerste kindergehuil op aarde komt van Kaïn, zoon van Adam en Eva, het eerste men-
senpaar. Eva jubelt het uit. In Kaïn verwacht ze iets van de Verlosser Die God heeft beloofd 
(Genesis 3:15). Daarna wordt Abel geboren. Van Eva’s positieve stemming is veel verdwe-
nen. ‘Abel’: nietigheid, de zucht van een uitademing. Dat is alles. De jongens zijn heel ver-
schillend; in hun beroep, in hun beleving van de afhankelijkheid van de Schepper. Ze voelen 
wel de behoefte om te danken, maar ze offeren verschillend. Wat jammer. Kun jij samen met 
anderen de Heere danken? Kun je met iemand bidden? Het is zo waardevol om met anderen 
het contact met de Heere te ervaren. Dat geeft inhoud aan je gesprekken, aan je denken. 

De zegen was voor Abel zichtbaar; Kaïn heeft Gods zegen niet ervaren. Is dat willekeur 
van God? Lees nog eens de teksten over deze offers. Het heeft er veel van weg dat Kaïn 
voor zijn offer pakt wat hij voorhanden heeft. Abel denkt erover na. Hij kiest het beste voor 
God. Wat mooi is dat. Hoe zit het met jouw offer? Kan ik de Heere dan iets geven? Wat 
dacht je van je gebeden? Je kunt de Heere een ondoordacht gebed geven. Wil je dan 
Zijn zegen? Ik kan ondoordacht met Hem omgaan. Met Zijn Naam, met het offer van Zijn 
Zoon op Golgotha.

Kaïn begint zijn gezegende broer te haten. Zijn haat brengt tot doodslag. Abels rechtvaar-
dige bloed stroomt op de aarde. Dat bloed wordt nooit vergeten. Het doet ons denken 
aan het rechtvaardige bloed op Golgotha. Haat ik een ander om zijn gezegende leven? 
Zijn omgang met God? Er is rechtvaardig bloed gestort. Daarom is er vergeving voor mij.



4 januari Abel (2) 
Lezen: Genesis 4:6,7,9,10 Kerntekst: Vers 9

Als je boos bent, zoek je naar een reden om boos te blijven. En als je in je boosheid 
vriendelijk wordt aangesproken, is dat iets waar je niet op zit te wachten. Vriendelijkheid 
maakt boosheid lastiger. En je weet dat het boos blijven een doodlopende weg is.

Kaïn besefte goed dat zijn boosheid hem op lange termijn niets zou brengen. Hij wordt 
nu door de Heere vriendelijk aangesproken. Zo wordt hij uitgenodigd om te vertellen 
wat er op zijn hart ligt. De Heere komt hem zelfs tegemoet met een vraag. Nóg minder 
veroordeling. Nóg meer kansen om open te zijn. ‘Is er niet, indien gij wel doet, verhoging? 
En zo gij niet wel doet, de zonde ligt aan de deur.’ De Heere zegt eigenlijk: ‘Overweeg 
eens wat Ik tegen je te zeggen heb. De zonde staat aan de deur van je hart en wil heel 
graag binnengelaten worden. Wat zul je doen?’ 

Kaïn laat zijn gezicht hangen. Hij wil geen contact meer met God en mensen. Wat een 
wonder: De Heere, Die Kaïns offer niet heeft aangenomen, zoekt hem op. De Heere wist 
van Kaïns plannen, van zijn onverzoenlijke houding. Er is een andere keuzemogelijkheid: 
weldoen, dat betekent: goeddoen. Dat maakt de weg vrij voor jezelf en voor de ander. 
Dat werd tegen Kaïn gezegd, maar jij en ik weten dat ook, we voelen het aan. Als je besluit 
boos te blijven, dan lijkt het alsof je voor jezelf gaat, maar het zet je helemaal gevangen. 
Je maakt jezelf onmogelijk. Waarom zou je het volhouden?

Als je het goede doet kun je je hoofd oprichten. Weet dat de zonde ongeduldig aan je 
deur staat. Hij verlangt naar je. Kan zonde letterlijker omschreven worden? Waar moet je 
dan met je boosheid heen? Richt die tégen de zonde. De Heere komt naar je toe met de-
zelfde vriendelijkheid als bij Kaïn. Hij wil je genade bewijzen en kracht geven om staande 
te blijven.



5 januariAbia 
Lezen: 2 Kronieken 13 Kerntekst: 1 Koningen 15:3 en 4

Durf jij eerlijk naar jezelf te kijken? Durf ik dat? Als we daaraan geen behoefte  
hebben kan het zomaar zijn dat we een verkeerd beeld van onszelf krijgen.  
Fouten maken? Ik? Niet recht door zee? Over wie heb je het?

Abia. Deze naam wordt door verschillende personen in de Bijbel gedragen, zoals dat jon-
getje in de aangrijpende geschiedenis van 1 Koningen 14. We leggen vandaag de focus 
op Abia, de koning, zoon van Rehabeam, en daarmee kleinzoon van koning Salomo. Hij 
regeerde maar kort, nauwelijks drie jaar. De Bijbel geeft aan dat er iets dubbels in hem 
is. Zijn naam heeft de betekenis: ‘Mijn vader is de Heere’. Mooier kan het niet, maar Abia 
volgde de Heere niet helemaal. Het lastige is dat Abia zelf niet zo negatief oordeelde over 
zijn volgen van de Heere. Als zijn belangrijkste wapenfeit wordt namelijk de oorlog ge-
noemd met Jerobeam, koning van het tienstammenrijk van Israël. Voordat de veldslag be-
gint houdt Abia een soort preek vanaf de berg Zemaraïm. Zijn boodschap komt erop neer 
dat Jerobeam de strijd niet kan winnen, want Israël dient de gouden kalveren in de plaats 
van de ware God. Juda is trouw gebleven aan de dienst van de Heere. Tot zover Abia.

Juda komt als overwinnaar uit de oorlog, ondanks een krijgslist van Jerobeam. De Heere 
is voor mij, dacht Abia. Maar als de Heere, bij wijze van spreken, achteromkeek, zag Hij 
geen koning Abia die Hem van harte volgde. Abia had de gedachte dat de Heere zijn hart 
in beslag nam. Maar er was veel te veel ruimte over in zijn hart. Herken je dat? De Heere 
wil van jou dat je Hem helemaal volgt. Hij is het voor jou, of Hij is het niet.

En nu het mooiste van deze geschiedenis: God is trouw. Hij laat een lamp aan in Jeruzalem: 
de lijn van Davids geslacht moet doorgaan tot op Koning Jezus.



6 januariAbigaïl
Lezen: 1 Samuël 25:2-43 Kerntekst: Vers 32

Je zult maar ingeklemd zitten tussen dwaasheid en woede, zoals Abigaïl.  
Weet je dan de uitweg? Wijsheid zal winnen van hardheid, trots en woede.

Een knappe vrouw in het spanningsveld tussen twee mannen. De ene is erg dwaas, de 
tweede erg boos. Eerst even Nabal: een rijke boer. Op een feestdag komen knechten 
van David vragen om een gift. Ze hebben bij dag en bij nacht Nabals herders en vee be-
schermd. Het was normaal om op zo’n feestdag gul te zijn voor anderen. Nabal hield het 
nationale nieuws goed bij, hij wist alles van David (al houdt hij zich van de domme). David 
krijgt niets. Daarom wordt hij zo kwaad dat hij met zijn leger op pad gaat met het doel alle 
mannen op Nabals boerderij te doden. En dan ontmoet Abigaïl hem. Wijsheid tegenover 
dwaasheid en boosheid.

Nabal was een moeilijk mens. Dat in die tijd ondergeschikten openlijk daarover konden 
praten is veelzeggend. Ben ik zo’n persoon met een moeilijk en chagrijnig karakter?  
En ben ik er ook nog trots op? Moet de Heere over dat chagrijnige gemoed van mij iedere 
dag gratis Zijn zon laten opgaan? Waar is mijn dankbaarheid? Abigaïl redt het leven van 
haar man, al is het tijdelijk. Ze stemt David gunstig met eten en drinken, en met verstandig 
gekozen woorden. Tot aan het sterven van haar man blijft ze op haar post. Soms verandert 
een moeilijke situatie niet. We zouden het graag anders zien. Maar soms is het blijven de 
vorm van gehoorzaamheid die de Heere van ons vraagt. Abigaïl leert ons voor wijsheid 
te kiezen. Wijsheid is in de Bijbel veel meer dan een scherp verstand. Het is een weg die 
voor iedereen begaanbaar is. ‘Verlaat haar [de wijsheid] niet, en zij zal u behoeden; heb 
haar lief, en zij zal u bewaren’ (Spreuken 4:6).



7 januariAbisag
Lezen: 1 Koningen 1:1-4 en 1 Koningen 2:13-25 Kerntekst: Vers 2-4

Een heel knap meisje in bed bij de koning. Onze fantasie kan daar wel iets mee. 
De Bijbel remt die gedachten en leert ons de echte les van Abisag.

Koning David was oud geworden. Zijn krachten namen af. Hij kon zichzelf niet warm-
houden. De gedachte was dat een jong lichaam wel warmte kon delen en zo vond men 
Abisag uit Sunem. Ze lag bij de koning in bed, gaf hem warmte. Ze diende hem met eten 
en drinken, en ze was zo Davids vaste verzorgster aan het einde van zijn leven. Ze deelden 
het bed, de lichaamswarmte, maar niet de intimiteit tussen man en vrouw. Je zou kunnen 
zeggen: Ze waren dicht bij elkaar, maar met respectvolle afstand. Abisag … straks sterft 
de koning, en waar ga jij dan heen? Behoor je straks alleen nog bij de paleisinventaris? 
In 1 Koningen 2 lezen we dat er na Davids dood nog wel belangstelling was voor Abisag, 
maar aan die belangstelling zat een bijsmaak. Abisag: een meisje dat zich ter beschikking 
stelde. 

Hoe staat het met jouw leven? Is dat niet het leven dat je je had voorgesteld? Stelt het zo 
weinig voor vergeleken bij de plaats en de likes die anderen hebben? Kun je onvoldoende 
jezelf zijn? Kijk naar de boodschap van Abisag. Op de plaats waar je bent – of nog beter: 
waar God je heeft gebracht – mag je het verschil maken. Je doet wat jou te doen staat. 
In gesprek met je populaire klasgenoten, in discussie met een veeleisende baas; jij mag 
de persoon zijn die door de Heere in die positie is gezet. Wat neemt jouw waarde dan 
enorm toe. Dan word je onbetaalbaar. Je vindt je zaterdagbaan maar saai, maar weet je 
dat sommige klanten voor jouw glimlach naar de winkel komen? Vriendelijkheid, betrouw-
baarheid, goed werk leveren, en wandelen met God. Dat is wat de Heere van ons vraagt 
in de bijzondere les van Abisag.



8 januariAbisaï
Lezen: 2 Samuël 6:5-14 en 2 Samuël 23:18,19  Kerntekst: 1 Kronieken 2:16 

Toewijding aan een zaak, een politieke partij, een hobby, een persoon is alleen 
maar mooi, toch? En als toewijding fanatisme wordt? En als je eigen gedachten 
belangrijker worden dan de zaak waarvoor je vecht?

Abisaï, de sympathieke vechtjas, de kundige generaal, de trouwe beschermer van de ko-
ning, was een zoon van Zeruja, de zus van koning David. Hij diende zijn oom als generaal 
in het leger. David beschikte over een soort keurkorps van dertig helden, van wie com-
mando-achtige topprestaties worden beschreven. Abisaï was van die dertig de meest in 
het oog vallende persoon. In 2 Samuël 23 lees je over allerlei heldendaden. Abisaï heeft 
een verdiende plaats in het register van de helden. Hij durft, hij wil, en hij kan. 

We leren hem goed kennen in de hoofdstukken waarin we lezen over Davids vlucht voor 
zijn zoon Absalom. Abisaï kiest de zijde van David. Samen met de koning vlucht hij, al past 
vluchten niet bij hem. Als een man, op enige afstand, David vervloekt en met zand gooit, 
stelt Abisaï voor om hem te doden. David weigert dat. Stel dat dit vernederende gedrag 
ook onderdeel is van Gods moeilijke huiswerk voor David. Het ligt voor de hand om te 
denken aan een vergelijkbare situatie waarin de Heere Jezus, als de Zoon van David, ook 
Jeruzalem verlaat met een kleine groep die Hem trouw is gebleven. Daarbij is Petrus, ook 
al zo trouw en toegewijd. Ook hij is bereid zijn leven te geven voor zijn meester. Ook hij 
moet leren dat het zwaard absoluut geen oplossing is. Ook Christus gaat de opdracht van 
Zijn Vader aan, inclusief alle vernederingen. Zowel Abisaï als Petrus begrepen de bedoe-
lingen van hun meester niet. Wat leer ik van hen? Ze waren zo druk met zichzelf. Wil ik de 
Heere Jezus volgen met trouw en toewijding, dan moet ik eerst begrijpen wat Zijn zaak is. 
Dan verloochen ik mijzelf, neem ik Zijn kruis op en volg ik Hem.



9 januariAbjathar
Lezen: 1 Samuël 22 Kerntekst: 1 Koningen 2:26

Speelt er iets in jouw leven waarvan je weet: ‘Dit moet ik kiezen’, terwijl je toch het 
tegenovergestelde doet? Vreemd toch dat jij en ik zulke tegenstrijdige mensen zijn.

 
Het moment waarop Abjathar de Bijbelse geschiedenis binnenkomt is schokkend en triest. 
Omdat de hogepriester Achimelech door koning Saul wordt beschuldigd van samenwer-
ken met de staatsvijand David wordt de hele priesterfamilie uitgemoord, inclusief vrou-
wen, kinderen en vee. De priesters kunnen we zien als de personen die door middel van 
de offers het contact tussen God en het volk onderhouden. Koning Saul maakt daar een 
bloedig einde aan. Einde van een priestergeslacht. Maar het is niet Gods bedoeling dat 
het priesterdom stopt. Abjathar ontsnapt en hij krijgt onderdak bij David die voortdurend 
op de vlucht is voor koning Saul. Moeilijk … 

Deze Abjathar, die ternauwernood aan de dood ontsnapt is, wordt door koning Salomo 
later ‘een man des doods’ genoemd. Abjathar komt als vluchteling bij David, met de efod. 
De efod hoorde bij de kleding van de hogepriester. In de borstlap op de efod bevonden 
zich de urim en de thummim. Daarmee kon de hogepriester naar de wil van de Heere 
vragen. Veel mensen denken dat het steentjes waren, een zwarte en een witte. Je kunt je 
er wel iets bij voorstellen. Abjathar blijft bij David en er zijn momenten waarop hij naar de 
wil van de Heere moet vragen. Hij heeft het voorbeeld voor ogen: de koning vraagt naar 
Gods wil en toch valt het leven vaak tegen. En David haakt niet af maar hij blijft naar Gods 
wil vragen. De wil van God is vaak niet de makkelijkste weg voor ons. Maar dan, op het 
laatst, kiest Abjathar voor de zoon van David. Een eigen weg. Daarvoor heeft hij de urim 
en de thummim niet gebruikt. Geef het antwoord eens: Wanneer ben je ‘een kind des 
doods’? Als de weg van het leven duidelijk voor je openligt, en je kiest een ander pad.



10 januariAbner
Lezen: 2 Samuël 3:22-39 Kerntekst: Vers 38

Je hebt ruzie met je collega. Je bent ervan overtuigd dat het niet jouw schuld was, 
maar ondertussen is het einde van de ruzie nog niet in zicht. Hoe gaat een christen 
om met een conflict?

Abner, een neef van Saul, probeerde koning David te doden omdat hij hem als zijn rivaal 
beschouwde. Als generaal was Abner een van de belangrijkste personen achter de ko-
ning. Uit de verhalen blijkt hoe kundig hij was. En wat nog mooier is: deze man die ge-
roepen was om oorlog te voeren probeert levens te sparen. In 2 Samuël 2 lees je daarvan 
mooie voorbeelden. Als Abner bij David is geweest om het koningshuis van Saul aan David  
over te geven wordt hij door Joab, de generaal van David, in de val gelokt en gedood.  
De aanleiding voor de actie van Joab lees je in hetzelfde hoofdstuk. Tussen hoofdstukken 
vol geweld in het tweede boek van Samuël, valt een stilte. In die stilte begint David te 
zingen. Het is een klacht over de dood van Abner. Hoe David Abner waardeerde lees je 
later terug in 1 Kronieken 27. Jaäsiël, zoon van Abner, blijkt een hoge functie te hebben. 
David noemt de dood van Abner onrechtvaardig. En daar blijft het bij. 

Wat maakte dat David Joab niet strafte? Hij zegt zelf (vers 38, 39) dat zijn positie nog te 
zwak is. Joab in zijn functie laten is blijkbaar een politiek besluit. Hem onopvallend uit de 
weg ruimen was niet in de lijn van Abner. Later dan maar. Salomo moet maar beslissen hoe 
Joab gestraft moet worden. Een uitgesteld oordeel dus, en dat voelt niet rechtvaardig. 
Joab mag geen vrede hebben in zijn dood, daarvóór blijkbaar nog wel? Terug naar de 
vraag aan het begin: Hoe gedraagt een christen zich in een conflict? Kijk eens naar Abner. 
Hij stond trouw op zijn post, hij ging de moeilijkheden niet uit de weg, maar hij deed alles 
om mensen te sparen.



11 januariAbraham (1)

Lezen: Johannes 8:30-45 Kerntekst: Vers 39,40

Weet jij interessante verhalen te vertellen over jouw voorgeslacht? Bijvoorbeeld 
over iemand die een belangrijke plaats had in een stad of in een streek? In oude 
archieven vind je zijn naam. Je bent benieuwd: Hoe was hij? Lijk ik op hem?

Abraham is de stamvader van de Joden. Hij staat aan het begin van hun bijzondere volks-
geschiedenis. Zij wonen in het land dat God aan hem en aan zijn nageslacht had beloofd.  
Op een bijzondere manier zijn ze aan Abrahams God verbonden. Tegenover deze mensen 
die zo blij en trots zijn met Abraham als hun stamvader, staat nu zo’n Rabbi, Die zegt dat je bij 
Hem zult uitkomen als je God zoekt. Dat levert Hem woedende woorden en giftige blikken 
op. Moet Hij dit aan hen vertellen? Zij zijn de vrije kinderen van Abraham. Hij lijkt dat laatste 
zelfs in twijfel te trekken. ‘Bewijs je afstamming maar door je gedrag’, zegt Hij. Wat zijn dan 
de werken van Abraham, die je als zijn nakomeling ook wilt laten zien? Abraham valt op door 
gehoorzaamheid, vertrouwen, afhankelijkheid, bescheidenheid en ootmoed. Zomaar mid-
den in Abrahams gerieflijke leven kwam God langs. Hij gebood Abraham om te vertrekken 
en Abraham vertrok. Eindbestemming vooralsnog onbekend. Abraham was ook een voor-
beeld van vertrouwen. Hij geloofde dat God zou doen wat Hij had beloofd, ook als die belof-
te te groot zou zijn voor de menselijke mogelijkheden. Hij verwachtte door alles heen Gods 
zegen. Abraham maakt ook indruk op ons door zijn bescheiden en ootmoedige opstelling.

Dit is meer dan genoeg om ook in de 21e eeuw Abraham als voorbeeld in het geloof te 
nemen. Abraham was een vreemdeling op aarde. Er is een lied dat daarover eindeloos 
zingt, al is het niet door Abraham geschreven: Psalm 119. Ook Abrahams bestemming lag 
uiteindelijk niet op aarde. Wat zeg je daarop? ‘Abraham, mijn voorbeeld, mijn vader, ik wil 
lijken op u.’ Als een vreemdeling op aarde, dicht bij de Heere, met zekerheid op weg naar 
Gods grote toekomst.



12 januariAbraham (2)

Lezen: Hebreeën 11:8-19 Kerntekst: Vers 17,18

Je zult maar een opdracht krijgen die onuitvoerbaar is. Stel, je bent als stagiair 
aangenomen in de sales, en dan die opdracht die te omvangrijk is. Wat doet  
het met je? Je haakt af. Een uitdaging kan ook te groot zijn.

In Genesis 22 vinden we zo’n onmogelijke opdracht. God vraagt aan Abraham de zoon 
terug op wie hij zo lang had gewacht. Deze opdracht had Abraham niet van God verwacht. 
Wat is zijn reactie? Ongeloof? Blokkeert hij? Abraham zadelt de ezels. Hij vertrouwde God. 
Zijn toekomst heeft hij in Gods handen gelegd. Wij kennen de afloop van deze geschiede-
nis. Laten we door de goede afloop niet vergeten hoe groot de beproeving voor Abraham 
was. Dagen leeft hij in volslagen eenzaamheid. Sara weet niets. God begrijpt hij niet. Izak 
vertelt hij niets. Hoe vaak heeft hij in gedachten het mes gebruikt zoals bij een offerdier. 

Als de Heere jou in een situatie brengt waarvan je denkt: Dat is te veel, Heere, dit kunt U 
niet vragen, dan zul je over het algemeen geen direct antwoord krijgen. In plaats daarvan 
heb je te maken met een God Die wacht op jouw gedrag. Hij kijkt of je bij Hem wilt blijven 
en dus bij Zijn Woord. Daarin zegt Hij: ‘Wat voor jou te groot en te zwaar is, dat heb Ik 
gedaan. Mensenoffers kunnen niet? Ga eens naar Golgotha. Daar vind je de consequentie 
van Mijn grote liefde. Daar nam Ik Mijn Zoon, de Enige Die Ik liefhad. Ik offerde Hem op 
een heuvel, dicht bij de berg Moria.’

In veel landen zitten christenen gevangen. Ook hun toekomst lijkt verdwenen. Ook zij krijgen 
deze boodschap: ‘Ik heb Mijn Zoon gegeven, daarom ben jij vrij, ook al zit je achter tralies.’

Werkelijk: Als je leven om dat Offer draait, dan is het in balans.



13 januariAbsalom (1)

Lezen: 2 Samuël 14 Kernteksten: Vers 24,25,32

Out of the box denken; even buiten het normale patroon. Voor de een is dat ver
schrikkelijk moeilijk. Voor een ander een dagelijkse hobby. Even andersom denken; 
als er één deze kunst beheerste was het Absalom wel.

Het leven van Absalom is wel samen te vatten met de woorden ‘zien’ en ‘gezien worden’. 
Dat vind je ook al in de kernteksten.
Een tijdlang mocht Absalom zijn vader, koning David, niet onder ogen komen. Daar was 
wel een reden voor. Absalom had een knappe zus, Thamar. Thamar werd verkracht door 
Amnon, een halfbroer van Absalom. Twee jaar later wist Absalom wraak te nemen. Amnon 
werd gedood, en Absalom moest vluchten. Begrijpelijk is het dat David van mening was 
dat hij Absalom voorlopig niet hoefde te zien.
Binnen Jeruzalem is Absalom ondanks zijn gescheiden zijn van zijn vader, een man van 
betekenis. Dat blijkt al als hij Joab wil spreken over een verzoeningspoging met zijn vader. 
Joab komt niet. Daarom laat Absalom Joabs veld met gerst in brand steken. Zie je, dan 
komt hij vanzelf. Absaloms gedrag is het gedrag van iemand die zich van anderen weinig 
aantrekt. Het gaat alleen om Absalom zelf. Het was wel generaal Joab die merkte dat 
David Absalom niet kon missen. Hij schakelde een wijze vrouw in die met een verhaal de 
koning moet bewegen om Absalom terug te halen. Deze verstandige vrouw gebruikt in 
het gesprek met David een mooie zin: ‘God dan zal de ziel niet wegnemen, maar Hij zal 
gedachten denken, dat Hij de verstotene niet van Zich verstote’ (vers 14).
De openlijke les is dat David ook daarin de Heere moet volgen. En David volgt. Onze God 
is een God Die graag vergeeft. Hijzelf heeft een weg bedacht zodat zondaren bij Hem 
kunnen komen, en ervaren wat de liefde van Zijn Vaderhart is. Hij heeft hen gezien, en 
gekend. En zij besluiten dat ze nooit meer zelf koning willen worden. Daarvoor hebben ze 
het te goed onder Zijn heerschappij.



14 januariAbsalom (2)

Lezen: 2 Samuël 15:2-6 en 2 Samuël 16:15-23 Kerntekst: 2 Samuël 18:18

Gezien willen worden is een algemene, menselijke behoefte. We knappen op van 
een beetje aandacht en waardering. Maar als we van onszelf denken: Kijk mij toch, 
heb je ooit zoiets gezien, dan gaat het een grens over. Dan is het duidelijk: Ik wil 
koning worden.

Als je in de politiek succesvol wilt worden, moet je weten waarop je moet inspelen om de 
mensen te beïnvloeden. Vandaag is het een beetje een les in het beïnvloeden. Maar we 
stellen vooraf vast dat er betere voorbeeldfiguren te vinden zijn dan deze hoofdpersoon. De 
vraag ‘hoe kom ik over’, speelde een grote rol in het leven van Absalom. En uiterlijk doet 
ertoe. Absalom zette zijn haar in voor zijn glansrol. Als hij bij de kapper zit, valt er ongeveer 
twee à drie kilo op de grond. Dat is nu wel weer erg veel, maar mooi en weelderig zal het 
zeker geweest zijn.

Dat Absalom graag koning wil worden, is duidelijk. Hij zet paarden in. Dat was al helemaal 
vorstelijk. Hij heeft een eigen lijfwacht. Hij maakt in de stadspoorten, waar recht werd ge-
sproken, zich belangrijk als degene die recht zal doen omdat de koning zelf geen tijd heeft 
en niet luistert. Met zijn menselijkheid en nabijheid neemt Absalom de mensen voor zich 
in. Zullen we de Heere Jezus naast hem plaatsen? Christus mocht aanspraak maken op de 
troon, maar Hij deed het niet. Als Hij vertelde hoe recht de zaken moesten zijn, dan liepen 
de mensen bij Hem weg. Zijn uiterlijk? Ieder was als verbergende het aangezicht voor Hem 
(Jes. 53). Hij werd bespot en verlaten. Hij stierf een wrede dood onder Zijn eigen recht. 
Het teken waarmee Zijn Naam voor altijd verbonden zou zijn, was het kruis.

Zijn Naam leeft voort. Hij is Koning geworden. We zullen luisteren naar Zijn stem. Hij be-
hartigt onze belangen en spreekt recht. Bij Hem worden we gezien en gehoord. Laten we 
Hem Koninklijke eer geven. Die komt Hem toe.


