36. David heeft spijt
Begin je ontdekkingsreis met het opzoeken en lezen van 2 Samuël 11:27b.


Wil je wel eens iets hebben dat je niet mag of kan krijgen?



Begin je wel eens te zeuren omdat je het zó graag wilt?



Is dat hoe God wil dat we leven?

Lees verder…
Wat er aan vooraf ging…
God koos David als koning, ook al wist Hij dat David niet perfect was. Toch was David een goede
koning – totdat hij begon te denken dat hij mocht doen wat hij wilde. Hij deed sommige dingen
verkeerd en stelde God en mensen teleur.
Hij werd verliefd op een vrouw van iemand anders en zorgde ervoor dat haar man omkwam in de
oorlog. God stuurde de profeet Natan naar David. Natan vertelde hem een verhaal over een oneerlijke
man. David schaamde zich toen hij begreep dat hij die oneerlijke man was. God wees hem op zijn
zonden.
Lees nu samen 2 Samuël 12:1b-13a.

Wat er daarna gebeurde…
God liet David zien dat hij de regels had overtreden. David had geprobeerd zijn zonden te verstoppen
voor mensen en voor God. Nu gaf hij toe wat hij fout had gedaan en kreeg hij spijt. God vergaf het
hem, maar wat David had gedaan kon niet meer teruggedraaid worden. Het had gevolgen: de baby
van David en Batseba stierf. En andere zonen van koning David zorgden voor problemen omdat ze
zich niet gedroegen.

Ontdek de Bijbel!
Beantwoord samen de vragen op pagina 54 van het boek ‘Ontdekkingsreis door de Bijbel’.

Bijbelse woorden toegelicht…
Batseba David wilde met de mooie vrouw Batseba trouwen. Omdat ze al getrouwd was, zorgde David
dat haar man Uria gedood werd in de oorlog.
Vrouwen In de tijd van David was het vrij normaal dat rijke mannen met meerdere vrouwen trouwden.

Problemen David kennen we als Israëls beste koning, maar niet zijn hele regeringstijd verliep goed en
vrolijk. Zijn zoon Absalom kwam in opstand tegen hem en probeerde zelf koning te worden. David
koos zijn zoon Salomo uit om koning te worden.

Probeer het uit
David werd beroemd om zijn liedjes of ‘psalmen’. Hij schreef psalm 51 nadat de profeet Natan langs
was geweest om hem te vertellen dat God wist wat hij had gedaan. In die psalm zegt David tegen God
dat hij weet wat hij fout heeft gedaan. Hij vraagt God om vergeving en om hem te helpen weer
opnieuw te beginnen.
We kijken verder naar psalm 51 in ‘Ontdekkingsreis 9’. Vraag nu of iemand de psalm hardop wil
voorlezen. Luister naar Davids woorden en de manier waarop hij tegen God praat. Hij is eerlijk, want
hij biedt zijn excuses aan. Hij weet dat God naar hem luistert en zal antwoorden.
Wat zou jij opschrijven als je ‘sorry’ tegen iemand wilt zeggen?
Misschien kun je een mooie kaart maken of kopen met ‘sorry’ erop. De volgende keer als jij ‘sorry’
moet zeggen tegen je vader of moeder (of iemand anders), kun je de kaart geven.

Praten met God
Bied God je excuses aan voor de keren dat je Hem niet gehoorzaam was en jij je eigen zin deed, ook
al wist je dat je fout zat. Zeg daarna ‘dank U wel’ tegen God, omdat Hij je wil vergeven als je dat
vraagt.

