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Ger de Koning 

Het geheim van een opwekking 
Zegen na verootmoediging en belijdenis 

 

2 Samuël 21:1-14 
 

 

Uitleg en toepassing van de geschiedenis in 2 Samuël 21:1-14 

Het werk van Gods Geest 

‘En als Die is gekomen, zal Hij de wereld overtuigen van zonde en van 
gerechtigheid en van oordeel’ (Joh. 16:8). 

Gods molens malen langzaam, maar zeker. Het kan lang duren, maar de dag van 
de afrekening komt. Bij God verjaart misdaad niet. Elke misdaad zal rechtvaardig 
vergolden worden. Die rechtvaardige vergelding zal in elk geval plaatsvinden bij 
de opstanding, maar soms vindt het ook al tijdens het leven op aarde plaats.  

Onbeleden misdaden verjaren niet. Dit was het geval bij wat Saul had gedaan met 
de Gibeonieten. Hoewel de misdaad al een hele tijd geleden was begaan, is voor 
God nu de tijd gekomen Zijn volk daarover ter verantwoording te roepen. Om de 
aandacht van Zijn volk te vragen laat Hij drie jaar achtereen een hongersnood 
over het land komen.  

Het eerste jaar zal iedereen de droogte en het mislukken van de oogst als een 
vaker voorkomend verschijnsel hebben gezien, hoewel de godvrezende Israëliet 
zich zal hebben gerealiseerd dat er iets niet goed was in het volk.  
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Geestelijke hongersnood door ontrouw en onbeleden zonden 

Hongersnood in het land waar God overvloed heeft beloofd, geeft aan dat er 
ontrouw bij het volk was. David begrijpt pas bij de derde hongersnood dat dit de 
stem van God is en vraagt naar de aanleiding ervan. Als hij bidt, komt direct het 
antwoord. Wij moeten ook zoeken naar de oorzaak van tegenslagen 

De aanleiding was wat Saul met de Gibeonieten had gedaan. Het is merkwaardig 
dat God Saul daarvoor niet direct heeft gestraft. Nu komt er deze hongersnood. 
David had er toch geen schuld aan? Het blijkt dan ook niet alleen de schuld van 
Saul te zijn, maar ook die van zijn huis en mogelijk ook van het huis van Israël, dus 
het volk dat hem is gevolgd. Het was een gemeenschappelijke 
verantwoordelijkheid.  

Dit moet ons tot het bewustzijn brengen dat, ook al zijn we misschien zelf trouw, 
wij toch schuldig kunnen zijn aan een situatie van onrecht en verdeeldheid. 
Daarmee moeten we ons één maken, zoals bijvoorbeeld Daniël dat heeft 
gedaan (Dan. 9:1-6). 

Leren van gemaakte fouten in Israëls geschiedenis (1 Kor. 10:6) 

Uit de hongersnood die God stuurde, kunnen we nog een geestelijke les leren. Als 
wij geestelijk gebrek lijden, moeten we de Heer vragen hoe dat komt. Misschien is 
er in ons leven iets dat niet goed is. Een zonde van nalatigheid heeft ook 
gevolgen. Het kan zijn dat wij nalatig zijn iets te doen wat nog moet gebeuren, 
zoals hier. Hier moest nog een kwaad worden geoordeeld, dat eerder door een 
voorganger van het volk was begaan. 

De toepassing voor onze tijd is als volgt. Als iemand van Gods volk een ander, die 
geen lid is van Gods volk, onrecht aandoet, zal dat een negatief effect hebben op 
het zicht van zo iemand op het erfdeel van de Heer. Hij zal niet daartoe worden 
aangetrokken. Daarom moeten wij het kwaad dat in de Naam van de Heer is 
gedaan niet goedpraten, als ongelovigen daarop wijzen. Het is onze opdracht om 
na te gaan op welke wijze wij verzoening in het geweten van zo iemand kunnen 
bewerken. Een belangrijke les voor ons in deze geschiedenis is dat dingen die 
vroeger door anderen verkeerd zijn gedaan, gevolgen hebben voor het volk van 
God nu. Dat betekent dat we dingen kunnen doen waarvan het volk van God later 
de wrange vruchten plukt. 
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Als er op aarde gerechtigheid gedaan wordt, houdt de wraak van de hemel op en 
komt er in plaats van toorn zegen over het land. De regen is het bewijs dat God 
Zich heeft laten verbidden, en is het gevolg van het voldoen aan de gerechtigheid 
van God. 
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