
Een held van koning David

“door de Heere gebouwd”

“op God gebouwd”



2 Samuel 23: 20+21 (HSV)

Verder Benaja, de zoon van Jojada, de 
zoon van een dappere man, groot van 
daden, uit Kabzeël. Hij was het die de 
twee zonen van Ariël uit Moab 
versloeg. Ook was hij het die eens in 
het midden van een kuil afdaalde en 
daar een leeuw doodsloeg, in de 
sneeuwtijd. Hij versloeg ook een 
Egyptische man, een man van aanzien. 
In de hand van de Egyptenaar was een 
speer, maar Benaja ging op hem af met 
een staf, rukte de speer uit de hand van 
de Egyptenaar en doodde hem met 
diens eigen speer. 

1. Twee zonen van Moab

2. Leeuw in de kuil

3. Egyptische man

Efeze 6:12



Afkomst: Lot (Genesis 13 en 19)

Beeld van begeerten, oude natuur, vlees

Geboren uit Lots eigen dochter (Genesis 19)

Moabieten: vijanden van Israël

Geestelijk, voor ons:

Jeremia 48:11 en Jesaja 16:6

GEMAKZUCHT

HOOGMOED Hoe verslaat Benaja hen?



Leeuw

Beeld van de duivel (1 Petrus 5:8)

Kuil

Gevaar op de loer

Sneeuwtijd

Schijn-werkelijkheid

Benaja

Scherp en dapper 

Benaja lijkt op David.

Benaja lijkt op de Heer Jezus!



Egypte

Beeld van de wereld, slavernij (Exodus)

Geen gezag, wel aanval.

Staf

Wandelen met God.

Speer

Gedood met eigen wapen (Hebreeën 2:14)

Benaja lijkt op David.

Benaja lijkt op de Heer Jezus!



2 Samuel 23: 20+21 (HSV)

Verder Benaja, de zoon van Jojada, de
zoon van een dappere man, groot van
daden, uit Kabzeël. Hij was het die de
twee zonen van Ariël uit Moab
versloeg. Ook was hij het die eens in
het midden van een kuil afdaalde en
daar een leeuw doodsloeg, in de
sneeuwtijd. Hij versloeg ook een
Egyptische man, een man van aanzien.
In de hand van de Egyptenaar was een
speer, maar Benaja ging op hem af met
een staf, rukte de speer uit de hand van
de Egyptenaar en doodde hem met
diens eigen speer.

1. Begeerten van het vlees

hoogmoed en gemakzucht

2. Valstrikken van de duivel

3. Slavernij van het wereldse

Efeze 6:12



Een held van koning David

• Hij koos de kant van David

• Hoofd van de lijfwacht

• Moed en volharding



Een held van koning Salomo

• Niet verleid tot opstand

• Bevestiging koningschap

• Legerbevelhebber en vorst



Een held van koning Jezus

• Als gestorven Heer

• Als levende Koning!



Een held van koning Jezus

“door de Heere gebouwd”

“op God gebouwd”


