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Overweging uit de dienst van 17 januari AD 2021, Paaskerk 
Tweedde zondag van Epifanie 

ds. W.T. Pieterse 
 
Gelezen: 2 Samuel 13:38-39, 14:21-33 
Daarbij het lied: Psalm 72: 1, 4, 7 
 
Gemeente van de Heer,  
Waar begint het verhaal? Begint het de moord op Amnon - met de verkrachting van Tamar - 
met het zwijgen van David - of eerder nog met Davids vergrijp aan Bat seba - ? Waar begint 
het verwijdering tussen vader en zoon, tussen ouders en kinderen, tussen broers, broer en zus?  
Ieder mens wordt geboren in een verhaal, in een geschiedenis - in het leven van een ander die 
jouw het leven gegeven heeft - en die geschiedenis is nu eenmaal een mengsel van vreugde en 
verdriet, pijnlijk gemis en momenten van vervulling, erkenning en miskenning. Wie ben ik is 
een vraag die nooit zonder de ander is te beantwoorden. 
Waar begint je verhaal - is het als een noodlot jou gegeven? Familie is nu eenmaal de groep 
waar je in geworpen bent, met geen ander leef je langer dan met hen. Verbonden van de wieg 
tot het graf. Afstand nemen kan, soms, maar  losmaken? Nooit zonder iets van een vreemde 
ontheemdheid; die telkens op kan blijven spelen.  
Het grote verhaal van Israel begint met de schepping van hemel en aarde en het twee-tal op de 
aarde. De ander en ik, ik en de ander. Twee in de tuin - éen vlees, innig verbonden, maar ook 
twee ik-ken dus onvermijdelijk van elkaar verwijderd - hij was het, nee zij was het ik niet - en 
zo ook hun twee kinderen, ik zie mij, zie mij en mijn offer - hoe hard ik werk. Ik de oudste; 
sterke Kain en ik de jongere kwetsbare, Abel - Esau de jager Jakob de tentenjongen; David en 
Saul en nu Amnon en Absalom. In het begin is de relatie, de generatie, de ander en ik - en dan 
-  
Het grote thema van Israel de vader de zoon, de broers, de twee - keert hier terug als een 
verhaal van macht. Koningschap - leiderschap. En  dit is geen koninklijk epos dat de lof zingt 
over de heldenkoning Dit is het verhaal van de God van Israel de mens en zijn naaste. Ook de 
koning is als ieder mens geboren - in een verhaal  - als vader, zoon met een moeder, broers, 
zussen. Vol verlangen naar erkening, en angst voor pijnlijke miskenning- Ik had voor deze 
lezingen gekozen toen ik Donald jr. loyaal aan zijn vader - nota bene dezelfde naam  gekregen 
- de menigte zag toespreken. Zie je mij vader, ben je trots dat ik jouw kant kies? En we weten 
van de zoon van Biden, die geen zoon was zoals hij zich een zoon droomde, met zijn mistige 
zaakjes in Oekraïne.  
Het verhaal van David laat keer op keer zien hoe onder de grote geschiedenis het verhaal van 
ik en de ander schuilgaat. Mensen wanen zich helden  soms, maar leven vol verlangen naar 
erkenning, naar geborgenheid, naar - ja naar wat..? Liefde, troost, verwad in de geschiedenis 
die we met ons meedragen en vaak maar half kennen.  
Absalom is gevlucht naar Gesur, de stad van zijn moeder, zoals jakob ooit vluchtte naar de 
familie van zijn moeder. De koning wil tegen hem ten strijde trekken - de koning verlangt 
naar hem toe te gaan - zeggen andere vertalingen. In de dubbelheid ligt alles wat volgt al 
verborgen - strijd en verlangen - de koning wil zijn zoon, maar vecht ook met hem. Zoals dat 
gaat in het leven soms achter de strijd, de woede. Achter het gevecht gaat immers verlangen 
schuil - en soms is vechten de enige manier om nog contact te houden. Vechtscheidingen zijn 
naast al het andere ook wanhopige pogingen elkaar nog te berieken, vast te houden door te 
verwijderen.  
En dan is er een derde nodig om de twee bij elkaar te brengen. Joab in dit verhaal. Generaal in 
het leger hondstrouw aan David. Moordenaar van Uria, de man van Batseba, strateeg. Hij 
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haalt Absalom naar Jeruzalem - je vijanden liever dichtbij dan ver weg - hoor je hem denken. 
Maar oog in oog dat niet. Het is een poging Absalom klein te houden, gefe hem een eigen 
paleisje... maar dat is hem niet genoeg. 
'Hij wil bij de koning ontvangen worden'. Zien van aangezicht tot aangezicht, staat er letterlijk 
en daarmee verbergt de oude Bijbletaal het geheim van werkelijk zien en gezien worden. Met 
het zien van de ander kom je met jezelf in het reine zie je jezelf.  Wie ben je, wie ben ik nu 
voor jou voor mij. Zien naderen oog in oog staan, is de pijn benoemen van de verwijdering. In 
dit verhaal de  pijn die schuilgaat achter de ene naam die in een bijzin nog genoemd wordt: 
Absalom had drie zonen en ook een dochter - Tamar - zoals zijn zus. Tamar - David, vader - 
waarom zweeg je. Jij was koning toch en je wist het?  
Weigeren de ander te zien is ook altijd weigeren jezelf onder ogen te komen. Wie ziet, wie 
werkelijk ziet, ziet in de blik van de ander een ander zelf - Davids wiegering is angst. 
Uren therapie, honderden bladzijden Freud - worden hier in deze paar zinnen samengevat: het 
verlangen van vader en zoon elkaar te zien, maar bang te zijn zichzelf in de ander onder ogen 
te zien.  
En were is het Joab - en dan eindelijk - na al die jaren zien ze elkaar, hoewel? Hij voor de 
koning, en de koning kust hem. Wordt hier dan het verlangen vervuld, de lucht geklaard, 
eindelijk, eindelijk? Als een verzoeningsscene bij het familiediner. Of - knielen voor de 
koning is iets heel anders dan je vader zien van aangezicht tot aangezicht - is dit wel een 
verzoening? Of is de kus, als de kus die Jakob aan Esau gaf, de kus van bedrog die Jakob zijn 
vader gaf en de wantrouwige kus die Jozef zijn broers gaf, en later zoveel later de kus die 
Judas gaf aan de zoon van David.  
Nee, dit is geen mooie verzoening en het schilderij is misschien te mooi. Het verhaal van de 
verloren zoon is dit niet, tenslotte is dat eengelijkenis, een verhaal van verlangen misschien, 
en dit zoals het gaat - in alle eerlijkheid: er is teveel gebeurd, te veel verzwegen - de wond is 
niet geheeld teveel blijft onbenoemd - Tamar, Amnon, jou broer, jou zus, Absalom, jouw 
kinderen David. Wat betekent deze kus dan?De Bijbel weigert het happy end met God als 
Grote Goedmaker, maar vraagt naar de verantwoordelijk - wie ben jij, in jou verhaal wie ben 
jij  -  
En God? In al de verhalen van David en Absalom blijft God zwijgen -  
Het is in het lied toegeschreven aan David dat God ter sprake komt, in het gebed, in de roep. 
het verlangen naar een koning, zoals waar psalm 72 van zingt. Misschien is dat ook de koning 
waar Absalom naar verlangt - recht vrede - het is de vraag die door al deze verhalen 
heenzingt: wat is een koninklijk mens - wat zijn konkinklijke daden, wat is recht? Wat is 
trouw? Koningschap is niet gegeven met de functie, maar moet bevestigd worden in daden 
van recht en vrede. Wetend dat er uiteindelijk maar éen koning is. 
In deze dagen van epifanie verschijnt Jezus als zo'n koning in ons midden, een zoon van 
David. Rondtrekkend zal hij mensen ziende maken, de blik zoeken van de ander. de mens die 
neerzit, in den vreemde, in de nacht, richt hij op zodat hij  kan van aangezicht tot aangezicht. 
Jezus als de koning waar de psalm van zingt. 
Midden in de geschiedenis, midden in ons eigen troebele verhaal vol verlangen verwijdering, 
familie, gezin, liefde, soms meer soms minder, alles wat ons mens maakt - is er een die ons 
aangezicht zoekt, ons ziet van aangezicht tot aangezicht, wil zien zoals wij zijn ons tot de dag 
roept, zodat wij de moed onszelf te laten zien en de ander te zien. 
Onze liederen zingen als die van David, van verlangen naar dat gezien zijn. Ook als wij als 
Absalom, wachtend soms, vragend, of als David verstard in afstand zijn, rouw, vechtend met 
die ander die zo dichtbij was ooit - 
Zo bidden we, zo geloven we met dat andere lied van david, in die Heer, die mij ziet zoals ik 
ben dieper dan ik mijzelf ooit kent. Die God, die Heer, ons begin, en ons einde/ met het 
andere lied, ooit gezang 1: God van al het zijnde oorsprong en doel en zin. 
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Amen. 
 
 
 

  
 
'Schilderij uit 1642 van (of  toegeschreven aan) Rembrandt. Ook de titel is 
omstreden: 'De verzoening van David en Absalom' (II Samuel 14:33) of 'Het afscheid 
van Jonathan' (I Samuel 20:41/2) eventueel 'De terugkeer van de Verloren Zoon 
(Lukas 15: 20b)'. 
 
 
Dit is de eerste preek  uit een serie van drie over de geschiedenis van Davoid en 
Absalom ( II Samuel 13 - 19:15 ) 


