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Wij mensen zijn niet zo erg goed in het nakomen van afspraken; kijk naar de landen 

op de aarde die overeenkomsten maken en weer verbreken. Bij huwelijken worden 

beloften gedaan en overeenkomsten afgesloten en kort erna breken ze deze in de naam 

van de Heere kostbare gemaakte afspraken af. God eert zijn woord en waakt over 

gemaakte afspraken in zijn naam. Soms denken mensen dat God niet over deze afspraken 

waakt die in zijn naam gemaakt zijn. Bedenk dat u God niet kunt bespotten, wat u ook 

zaait, zult u oogsten. Een overeenkomst is een verbond, raak er niet in verzeilt als u 

niet van plan bent om het te eren gebruikende de naam van de Heere Jezus 

Christus. 

 

In 2 Samuël 21:1 staat er: "En er was in Davids dagen een honger, drie jaren, jaar 

achter jaar; en David zocht het aangezicht des HEEREN." In het leven gaan we vaak 

door sommige dingen waar we misschien niet direct verantwoordelijk voor zijn, maar wel moeten lijden door de fouten van anderen. 

Hier leed koning David en heel Israël aan de gevolgen van een hongersnood die drie jaar geduurd had. Een hongersnood betekent een 

slechte, kleine of helemaal geen oogst, dit kan te maken hebben met droogte, ziektes en plagen aan de gewassen, enz. Hoe het ook zij, 

ze hadden niet genoeg geoogst en hadden mogelijk niet genoeg plantgoed. De mensen leden drie jaar achter elkaar. Er waren profeten 

en David was de koning, een man naar Gods hart, maar toch sloeg de hongersnood toe. 

 

Zoals velen van ons vandaag de dag vroeg David zich af wat er mis was, dat ze drie jaar aan een hongersnood leden. Velen van ons 

vandaag de dag zouden wetenschappelijke en metrologische of zelfs paranormale antwoorden of oplossingen voor deze hongersnood 

gehad hebben. Maar de bijbel zegt; en David zocht het aangezicht des HEEREN. Het is een absolute wijsheid om de Heer te zoeken 

zoals David, wanneer zich vreemde situaties voordoen zoals een hongersnood in het land of een ziekte of een negatieve gebeurtenis. 

God antwoordde David en vertelde hem wat het probleem was. Veel christenen hebben zichzelf in vreemde omstandigheden 

aangetroffen en hebben vervolgens hetzelfde gedaan als David; ze zochten het aangezicht des Heeren en de Heere antwoordde. 

Misschien heeft u hetzelfde meegemaakt. David maakte er een deel van zijn leven van om altijd de gedachten van de Heere te kennen 

aangaande elke vreemde of twijfelachtige situatie; in tegenstelling tot velen van ons vandaag de dag. 

 

De Heer antwoordde David in 2 Samuël 21:1 en zei: "Het is om Saul en om des bloedhuizes wil, omdat hij de Gibeonieten gedood 

heeft." U zou zich af kunnen vragen wie deze Gibeonieten zijn? Dit brengt ons terug naar de dagen van Mozes. Jozua 9:24 bevestigt 

het: "Dewijl het aan uw knechten zekerlijk was te kennen gegeven, dat de HEERE, uw God, Zijn knecht Mozes geboden heeft, dat Hij 

ulieden al dit land geven, en al de inwoners des lands voor ulieder aangezicht verdelgen zoude." Dit was de instructie die Mozes van 

God had gekregen en over ging naar Jozua en Israël toen ze uittrokken om zich in het beloofde land te vestigen. Dit omvatte het 

verdelgen van de Gibeonieten. Toen Israël tijdens hun verovering het land van de Gibeonieten naderde kwamen sommige 

vertegenwoordigers van de Gibeonieten naar hun toe om hun te misleiden door zich voor te doen alsof zij vreemdelingen uit een ver 

land waren (Jozua 9:1-24). Jozua en de vorsten van Israël vielen voor het bedrog en sloten een overeenkomst met hen zonder eerst 

navraag te doen bij God. De overeenkomst verbood de kinderen van Israël om Gibeonieten te doden, zoals in vers 18 van het 

hoofdstuk opgetekend is. 

 

Na meer dan vijfhonderd jaar, na het verstrijken van de periode van de richters van Israël, startte de komst van Samuel de profeet 

de heerschappij en regering van de koningen in Israël. Saul was de eerste koning in Israël en deed dingen die in strijd waren met het 

woord van God. Onder de dingen die hij deed was de moord op de Gibeonieten die een verbond met Israël hadden door een eed af te 

leggen in de naam van de Heere God van Israël. De gezworen overeenkomst garandeerde dat de Gibeonieten veilig waren onder de 

Israëlieten. Helaas hield koning Saul zich noch aan het verbond met de Gibeonieten, noch 

vroeg hij God om raad voordat hij hen dode. Saul verbrak de overeenkomst tussen Israël 

en de Gibeonieten toen hij koning was, door hen te doden. Dit veroorzaakte de 

hongersnood in de tijd van David want God was zich bewust van de breuk. God wist ook 

dat de Gibeonieten bedroefd waren aangaande Israël; en vroegen zich af of zij wel eens 

een volk waren dat de naam van hun God eerde, op basis van de eed en het verbond met 

hun voorvaders. De hongersnood in Israël en de actie van David bewezen dat Israël 

gevoelig was voor hun God en bereid was om voor duurzame vrede concessies te doen.  

 

Toen David de Heere naar de oorzaak van de hongersnood vroeg, kreeg hij als 

antwoord van de Heere dat het kwam door Sauls moord op de Gibeonieten. David riep de 

Gibeonieten en besprak wat ze van Israël wilden om de hongersnood te stoppen. 

Uiteindelijk hingen ze zeven mannen op uit de familie van Saul en dat deed de 

hongersnood stoppen. God houdt elke overeenkomst die in zijn naam is gesloten in de 
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gaten en verdedigt die omwille van zijn naam. Maak altijd al uw afspraken in de naam van de Heere. 

 

Uit het leven van koning David kunnen we veel over overeenkomsten leren en wat God er van vindt. Het is wijsheid: 

 

a.) Zoek God vóórdat u een overeenkomst sluit om zijn wil, raad en leiding te kennen. 

b.) Maak elke overeenkomst in de naam van de Heere als getuige en uitvoerder ervan. 

c.) Eer altijd elke overeenkomst die in de naam van de Heere is gesloten. 

d.) Laat God oordelen in geval van een schending van de overeenkomst. 

e.) Mij komt de wraak toe, zegt de Heere, neem de wetten niet in uw eigen handen als God erbij betrokken is. 

 

In welke situatie dan ook, er is geen alternatief voor het zoeken naar de mening van God; eer ook alle overeenkomsten die in de 

naam van de Heere gesloten zijn. Zelfs als u in de naam van de Heere een overeenkomst met een ongelovige sluit, moet u de naam van 

de Heer eren. Maak geen afspraak zonder eerst naar de gedachten van de Heere daarover te zoeken. 

 

Douglas Amobi 


