jouw leven? Als dat niet
duidelijk is, dan grijpt iets/
iemand zijn kans…
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Lees: 1 Koningen 1
Lijkt wel politieke thriller!
Waarom in Bijbel? Duidelijk
maken hoe belangrijk het is
wie er op troon zit: in wereld,
NL, kerk, in jouw leven.
Verhaal Abisag vreemd, maar 2
functies: 1. David is echt oud;
2. In hs 2 komt ze weer terug,
niet te begrijpen zonder hs. 1.
De HEER was heel duidelijk
geweest wie er op de troon
moest na David (vgl. 1 Kron.
28,5.6), maar David was daar
niet duidelijk over…
Hoe duidelijk is het voor jou
wie er op troon moet zitten in

In 1 Kon. 1 is dat Adonia.
Allemaal ellende met die
zoons van David: Amnon,
Absalom, nu Adonia. Komt
door voorbeeld David, 2 Sam.
12,11-12… Wat voor voorbeeld
geef jij aan je kinderen?
Voor ons niet meteen
duidelijk wat voor feest
Adonia organiseert. Maar 3x
‘Salomo nodigde hij niet
uit’ (vs. 10.19.26)…
In de kerk ook allerlei dingen
die met de Heer strijden om de
macht: vroeger de leer, nu de
sfeer… Maar natuurlijk niet de
bedoeling dat wij met onze
behoefte aan veiligheid (leer)
of beleving (sfeer) op de troon
zitten, maar de Heer…
In ons persoonlijk leven ook
allerlei dingen die strijden om
de macht: seks/ geld/ spullen/
huis/ carriere/ genieten… Als
jij daar niet op verdacht bent,
dan grijpt iets/ iemand de
macht…

In 1 Kon. 1 gelukkig 2 mensen
die in de gaten hebben wat er
gebeurt: een profeet (Natan)
en een vrouw (Batseba). Eng
om naar David te gaan: had
ook geïrriteerd kunnen
reageren.

het hart… Dat is ook gebeurd
met de tegenstander van Gods
Gezalfde JC toen Hij opstond
uit graf. Nog niet helemaal
machteloos, maar uitstel van
executie. Voor Adonia ook,
vgl. hs. 2…

Is er iemand die jou irriteert?
Misschien moet hij/ zij jou wel
wakker schudden omdat er
machtsovername heeft
plaatsgevonden bij jou…

Bespreek:
1. Wat voor voorbeeld heb jij
gehad? En wat voor voorbeeld
geef jij aan je (klein)kids?

Wie moet er
op de troon?

2. Wie zit er op de troon in
jouw leven? Waar steek je de
meeste tijd/ geld in, waar gaan
je gedachten vanzelf naartoe
als je niks te doen hebt/ als je
wakker ligt?

Maar David reageert gelovig
en daadkrachtig. Het moet
ook snel allemaal: Adonia is al
tot koning uitgeroepen! Waar
haalt hij energie vandaan?

3. Wat heeft Gods Gezalfde,
Jezus Christus, gedaan in jouw
leven dat jij Hem op de troon
hebt/ wilt hebben? Deel dat
met elkaar.

Als jij Gods Gezalfde - JC - op
de troon wilt hebben in jouw
leven, dan geeft God Zelf jou
de daadkracht daarvoor!

Bid:

En Adonia? De schrik slaat
hem en zijn volgelingen om

2. Om kracht om evt. andere
machthebber af te zetten.

1. Of Gods Gezalfde bij jou op
de troon mag zitten.

ⓒ Sape Braaksma

