
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

35. Koning David 

Begin je ontdekkingsreis met het opzoeken en lezen van 2 Samuël 7:16. 

 Kun je iets verzinnen dat heel kort duurt? 

 Kun je iets verzinnen dat voor eeuwig duurt? 

 Hoe lang denk je dat eeuwig is? 

Lees verder… 

Wat er aan vooraf ging… 

Sauls verhaal kreeg een naar einde. Hij was zo goed begonnen, maar keerde zich af 

van de levende God. Hij ging zelfs naar een waarzegster om te vragen wat hij moest 

doen. God sprak niet meer tot hem. Saul stierf, strijdend in een groot gevecht, en drie 

van zijn zonen stierven met hem. 

Toen dit gebeurd was, ging David naar verschillende uithoeken van het land om als 

koning bevestigd te worden door de mensen. David bracht de verbondskist, het 

symbool van Gods aanwezigheid, naar Jeruzalem. Daar wilde hij een tempel voor de 

levende God bouwen. 

Lees nu samen 2 Samuël 7:1-13. 

Wat er daarna gebeurde… 

Het was misschien niet makkelijk voor David om te accepteren dat God zijn 

bouwplannen afwees. Maar hij protesteerde niet, hij prees Gods grootheid. David 

was erg blij dat God zijn hulp had beloofd om een goede koning van hem te maken. 

Het volk keerde zich tegen hun vijanden en David was lange tijd een succesvolle 

koning. 

David betekende veel voor Israël. De profeten uit het Oude testament vertelden over 

het toekomstige koninkrijk van de Redder en Koning Jezus. Ze beloofden dat hij een 

afstammeling van David zou zijn. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ontdek de Bijbel! 

Beantwoord samen de vragen op pagina 48 van het boek ‘Ontdekkingsreis door de 

Bijbel’. 

Bijbelse woorden toegelicht… 

Dubbel een koning Toen Saul stierf, werd David koning over een deel van het land, 

bij de plaats Hebron in het zuiden van het gebied Judea. Later vroegen de andere 

stammen van het land of David ook hun koning wilde worden. 

Jeruzalem David maakte Jeruzalem de hoofdstad van het land. Hij regelde dat de 

verbondskist daar kwam en bouwde voor zichzelf een paleis. Jeruzalem wordt ook 

wel eens de ‘stad van David’ genoemd. 

Tempel David wilde een tempel bouwen in Jeruzalem waar men God kon aanbidden. 

God stond dat niet toe, maar zei dat Davids zoon er een zou bouwen. 

Probeer het uit 

God zegende David (God maakte hem gelukkig) toen hij vertelde dat iemand van zijn 

familie voor eeuwig koning zou zijn. 

Als iets je helpt om op God te vertrouwen, maakt je dat blij. Hoe komt dat? God kan 

je de beste zegen geven. 

Kun je een voorbeeld bedenken van een zegening van God? Werd je daar gelukkig 

van? 

Maak een ‘zegeningendoos’. 

Neem een (schoenen)doos en versier die met gekleurd papier of stickers. 

Verzamel knopen, kralen, knikkers of iets wat daarop lijkt. 

Bedenk waar je God dankbaar voor bent. 

Voor alles wat je bedenkt, kun je een van je verzamelde voorwerpen in de doos doen 

en zeggen hoe gelukkig God je maakt (hoe Hij je zegent). 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Als alles op is en je bent nog niet klaar met bedanken, gooi je je doos leeg en begin 

je opnieuw! 

Praten met God 

Vraag God om je te helpen herinneren aan alles wat Hij voor je doet. 

 

 


