
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voorbereiding 10.5 

 

Schriftgedeelte 

2 Samuel 17  
 

Thema 

God beschermt de gelovigen 

 

Exegese 

We behandelen 2 Samuel 17 en Psalm 121  
 

Vers 1-3: De eerste fase van de opstand van Absalom is een succes. En daarbij heeft Absalom een 

sterke troef in handen. Achitófel heeft zijn kant gekozen. Vriend en vijand weet dat het advies van 

deze raadsman ontzettend waardevol is. Achitófel heeft het altijd bij het rechte eind. In het 

voorgaande vers wordt zijn advies zelfs met de raad van God vergeleken. Ook deze keer heeft 

Achitófel een goed advies. David is met zijn getrouwen op de vlucht geslagen. Zo'n vluchtend leger 

is makkelijk te verslaan. Als David nu wordt aangevallen, zullen Davids mannen van schrik zo bij 

hem vandaan vluchten. Zo zal Absalom David zonder al teveel bloedvergieten kunnen doden. De 

achtervolging moet daarom meteen worden ingezet, ook al heeft Absalom nog lang niet heel zijn 

leger ter beschikking. Achitófel wil zelf deze expeditie wel leiden. 

 

Vers 4-6: Absalom en zijn medestanders vinden het een goed advies, maar Absalom wil toch ook 

het advies van die andere raadsman, Husaï, horen. Hij weet niet dat deze Husaï door David is 

gestuurd om Achitófel tegen te spreken (2 Samuel 15: 34).  

 

Vers 7-8: Husaï heeft maar één doel: tijd rekken voor David. En daarom gaat zijn advies precies 

tegen dat van Achitófel in. Hij herinnert Absalom eraan dat alle mannen die met David zijn 

meegevlucht, eersteklas soldaten zijn. Bovendien hebben David en zijn mannen niets meer te 

verliezen. Ze zullen vechten als leeuwen, of als een berin die ziet dat haar jongen worden geroofd. 

En reken er maar niet op dat zo'n geharde soldaat als David zich 's nachts in de slaap zal laten 

overvallen. 

 

Vers 9-10: Vervolgens schetst Husaï het gevaar: stel dat David in een hinderlaag gaat liggen, terwijl 

Absaloms kleine leger hem achterna jaagt. Als David dan per verrassing aanvalt en Absalom een 

kleine slag toebrengt, dan zal het als een lopend vuurtje door het volk gaan: David is nog niet 

verslagen, hij heeft zelfs Absalom een slag toegebracht. Grote kans, zo zegt Husaï, dat iedereen 

dan de moed verliest en de opstand alsnog mislukt. 

 

Vers 11-13: Daarom geeft Husaï een ander advies: verzamel een zo groot mogelijk leger uit heel 

Israël. Tegen zo'n groot leger heeft David gewoon geen schijn van kans. Wat er ook gebeurt, ze 

zullen David gewoon verpletteren. Bovendien hoeven ze Davids mannen dan niet alleen maar op 

de vlucht te jagen, ze kunnen al Davids soldaten meteen doden. Dan is alle tegenstand vernietigd. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Husaï wordt steeds enthousiaster. Absaloms leger zal zo groot zijn, dat het als de dauw het land 

zal bedekken. En zelfs al zoekt David de toevlucht in een stad, Absaloms leger is zo groot dat ze bij 

wijze van spreken die stad met een touw de beek in zouden kunnen trekken. 

 

Vers 14: Absalom is door Husaï's enthousiasme aangestoken. Achitófels raad wordt verworpen. 

Maar de Bijbelschrijver laat zien dat deze uitkomst uiteindelijk niet aan Husaï te danken is. De 

HEERE heeft het zo gewild. Hij heeft Absalom verblind en zo David gered. 

 

Vers 15-17: Nu is het zaak om David van de ontwikkelingen in Jeruzalem op de hoogte te brengen. 

Ook daarvoor heeft David voorbereidingen getroffen (2 Samuel 15:35-36). Husaï neemt in zijn 

boodschap geen risico. Hij houdt er rekening mee dat Achitófels advies toch wordt uitgevoerd. 

Daarom moet David de Jordaan over vluchten. In het vlakke veld is de koning te kwetsbaar. De 

beide priesterzonen, die de boodschap moeten overbrengen, hebben zich buiten de stad bij een 

soort waterput opgesteld om niet op te vallen. Een dienstmeid, die kan doen alsof ze water haalt, 

brengt de boodschap aan deze jongens over. 

 

Vers 18-19: Toch gaat het mis. Blijkbaar toevallig ziet een jongen, of een jonge man, de 

geheimzinnige overdracht, en slaat alarm bij Absalom. Die neemt geen risico. De priesterzonen zijn 

herkend (vers 20) en Absalom weet waarschijnlijk dat Zadok en Abjathar op de hand van David 

zijn. De put waarin de jongens zich verstoppen is waarschijnlijk niet meer dan een gat in de grond. 

Het deksel is een soort dekkleed. Door er een soort graan op te strooien lijkt het alsof het kleed 

bedoeld is om voedsel mee te drogen. 

 

Vers 20-22: Het advies van de vrouw aan de soldaten helpt ze niet echt verder. Met het 

'waterriviertje' wordt waarschijnlijk de Jordaan bedoeld. Dat is dus in de richting van David, maar 

dat konden de soldaten zelf ook wel bedenken. Doordat het donker wordt en omdat ze niet te 

dicht in de buurt van David kunnen komen, geven de soldaten de zoektocht al gauw op. Onder 

dekking van de duisternis kunnen de boodschappers David bereiken. Het oversteken van de 

Jordaan met zo'n grote groep valt nog niet mee, maar allen komen veilig aan de andere kant. 

 

Vers 23: Achitófel is wijs genoeg om te weten dat met Husaï's raad de zaak eigenlijk verloren is. En 

als David koning blijft, is er voor hem ook geen toekomst. Achitófel kiest er niet voor om David om 

genade te smeken. Hij toont geen berouw, maar beneemt zichzelf het leven. Zo kan de meest 

wijze man ter wereld als een dwaas sterven. 

 

Vers 24-29: Absalom heeft zijn leger verzameld. Ook hij steekt de Jordaan over, op zoek naar de 

confrontatie. Amasa, notabene een neef van Joab, heeft officieel Joabs positie als bevelhebber 

gekregen, maar feitelijk voert Absalom zelf zijn leger aan. 

Ondertussen heeft David in het Overjordaanse op adem kunnen komen. Hij reorganiseert zich in 

Mahanaïm. Daar ontmoet hij nog enkele vrienden die hem trouw gebleven zijn. Davids leger is 

uitgeput na de snelle vlucht. Door het voedsel en het slaapgerei dat deze vrienden meebrengen, 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
kan Davids leger zich voorbereiden op de aanstaande slag. Na Husaï's raad en de redding van de 

twee boodschappers, is dit de derde keer dat de HEERE Zijn trouwe zorg aan David betoont.  

 

Psalm 121 

Psalm 121 is één van 'de liederen Hammaäloth'. Dat zijn de psalmen 120-134. Deze liederen 

werden gezongen door de pelgrims die bij de grote joodse feesten optrokken naar Jeruzalem. 

Psalm 121 zingt over de HEERE als de Bewaarder van Israël. 

 

De dichter slaat de ogen op naar de bergen. Als hij op weg is naar Jeruzalem zijn er in het 

berglandschap van Juda bergen genoeg te vinden. Door naar de bergen te kijken, gaan zijn ogen 

als het ware vanzelf omhoog. Hij kijkt rond langs die machtige toppen en vraagt zich af of hij daar 

vandaan zijn hulp te verwachten heeft. In vers 2 geeft hij daarop zelf het antwoord. Het oog moet 

nog hoger: hulp is er alleen te verwachten van de HEERE, die hemel en aarde, en dus ook de 

bergen gemaakt heeft. 

 

Wat is er van de HEERE dan te verwachten? De dichter somt het op: de HEERE leidt de voeten van 

hem die op God vertrouwt. De HEERE is een 'Bewaarder', Hij draagt zorg voor de bewaring Zijn 

volk. Geen enkele aardse bewaarder is volmaakt. Elke wachter heeft zwakke momenten waarop 

hij indut of onoplettend is. Maar met deze Bewaarder is dat anders. Elk moment, elke seconde is 

Hij volledig waakzaam om Zijn volk te beschermen. 

De bewaring van de HEERE gaat zelfs zo ver dat de mens zelfs beschermd is tegen negatieve 

gevolgen van zon en maan. Zo omvattend is Gods bewaring dat de dichter kan zeggen dat de 

HEERE zijn volk zal bewaren 'van alle kwaad'. Niet alleen voor het lichaam, maar ook voor de ziel. 

In de uitdrukking 'ingang en uitgang' is elke stap van de mens begrepen. Tot in eeuwigheid wordt 

er door Gods volk geen stap gezet, of Israëls Bewaarder is er bij. 

 

Geloofsleer 

• NGB art. XIII De voorzienigheid van God en de regering aller dingen 

• DL 5, 11  Aanvechting 

 

Gebedspunten 

• Dank voor de bewarende zorg van de Heere dat iedereen aanwezig kan zijn, ondanks 

alle gevaren in (bijv.) het verkeer. Bewaring voor mensen die reizen (vaders, broers) 

• Gebed voor vervolgde christenen 

• Gebed voor vluchtelingen/getroffen gebieden (aardbevingen en overstromingen) 

 

Psalm- en liedlijst 

Psalmen   

121: 1 t/m 4 ‘k Sla d’ ogen naar ’t gebergte heen 

  Hij is, al treft u `t felst verdriet 

  Zijn wacht, waarop men hopen mag 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  De Heer’ zal u steeds gadeslaan  

3:1  Hoe vrees’lijk groeit, o God 

3:4  Sta op, verlos mij, Heer’ 

61:1,7  Wil, o God, mijn bede horen; 

  ‘k Zal dan door mijn blijde galmen 

62:5  In God is al mijn heil, mijn eer 

 

Liederen  

ZB 4  Als g’ in nood gezeten 

ZB 16  Blijf bij mij Heer’ 

ZB 94  Ik kijk omhoog naar de bergen 

ZB 157  `k Stel mijn vertrouwen 

ZB 186  Wie op de Heer’ vertrouwen 

 

Verwerken = leren 

Psalm 118:14 De HEERE is mijn Sterkte en Psalm; want Hij is mij tot Heil geweest. 

 

Introductie op de vertelling 

Neem een aantal voorwerpen mee, die je gebruikt om je te beschermen. bijvoorbeeld: een 

paraplu of regenjas beschermt tegen de regen, een veiligheidshesje beschermt je in het verkeer als 

je autopech hebt, een zonnebril of zonnebrandcrème beschermt tegen de zon. Denk verder aan 

een helm, schild, kniebeschermers, schort, handschoenen etc. 

 

Laat een aantal voorwerpen zien of trek het aan (of laat het aantrekken), vraag aan de kinderen 

welke bescherming dit voorwerp biedt. Houd dit kort! Voorkom uitgebreide ‘verhalen’. Maar geef 

de kinderen wel de ruimte om hun verhaal te kunnen doen. Bij al deze voorwerpen is ‘de 

bescherming’ van je lichaam maar heel beperkt..., het zijn maar kleine hulpmiddelen.    

   

Brugzin: In de bekende psalm 121 staat dat de Heere de gelovigen wil bewaren/ beschermen. 

Vandaag horen jullie een Bijbelvertelling waarin je kunt horen dat God Zijn knecht David helpt en 

bewaart.  

 


