SAMUËL LES 10  GOD VERGEEFT DAVID
2 SAMUËL 11-12

KERN VAN DE LES
Kinderen zullen na ongehoorzaam te zijn geweest aan Zijn Woord terugkeren naar
Zijn genade.

DOELSTELLINGEN VAN DE LES






Uit te leggen op welke manier David ongehoorzaam was geweest aan Gods Woord.
Te beschrijven hoe God David confronteerde met zijn zonde.
Enkele elementen van Gods oordeel naar David te benoemen.
Uiteen te zetten hoe God David vergaf.

MEMORIEVERS
2 Sam.7:16

“Uw huis en uw koningschap zullen voor immer bestendig zijn voor uw aangezicht, uw troon
zal vast staan voor altijd.”

TOEPASSINGEN
Ontvang Gods vergeving nadat het je berouwt dat je Zijn geboden hebt overtreden.
Aanvaard de gevolgen van je zonde.
Verheug je dat je terug verzoend kan worden met God.
Vind hoop in Gods barmhartigheid.
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Kinderen zullen in staat zijn om:

ACHTERGROND
Na het weergeven van Gods verbond met David in 2 Samuël 7 gaat de auteur van 1 en 2 Samuël verder met het
tonen van Davids succes als koning. Hoofdstuk 8 vat Davids militaire overwinningen tegen de omliggende
volkeren samen en hoofdstuk 9 demonstreert zijn trouw aan het verbond met de familie van Saul. Net zoals
David aan Jonatan beloofde in 1 Samuël 20:14-16 en aan Saul in 1 Samuël 24:21-22 toonde hij goedhartigheid
aan Sauls laatste aanverwant, Jonatans zoon Mefiboset (2 Sam.9). Het succes van David gaat verder in
hoofdstukken 10-12, beginnende met zijn goedheid naar de nieuwe Ammonietische koning, verder in Israël
strijd met de Ammonieten en de Syriërs en uiteindelijk met Davids overwinning over de Ammonieten.

Het ongenoegen van de Heer (2 Sam.11:1-27)
De Heer Zijn evaluatie over Davids handelingen op het einde van hoofdstuk vat het hoofdstuk beknopt samen:
“Maar de zaak, die David gedaan had, was kwaad in de ogen des HEREN” (2 Sam.11:27). Begonnen met een
begerige blik en geëindigd met een moord is hoofdstuk 11 een sobere waarschuwing van hoe ook een man
naar Gods hart God kan mishagen.

David weigerde domweg om zijn zonde te belijden en probeerde zijn zonde te verbergen. Hoofdstuk 11:6-13
geeft Davids hopeloze pogingen om Uria bij zijn vrouw, Batseba, te laten slapen weer. Mocht David hierin
slagen zou Uria denken dat hij de vader was van de baby van Batseba. David riep Uria terug van het strijdveld
en deed alsof hij geïnteresseerd was in het verloop van de strijd (2 Sam.11:7). Daarna moedigde David Uria aan
om naar huis te gaan en te genieten van de tijd met zijn vrouw (11:8). Uria verliet het paleis van de koning,
maar in plaats van naar huis te gaan legde Uria zich te slapen bij de dienaren van de koning in het poortgebouw
van het paleis (11:9). Toen David hem vroeg waarom hij niet naar huis was gegaan antwoordde Uria dat de rest
van Davids soldaten op het veld waren en hij het oneerlijk zou vinden wanneer hij naar huis zou gaan om bij
zijn vrouw te zijn (11:11). Ondanks dat het geweten van David hem dwars moet hebben gezeten bracht de
loyaliteit van Uria hem niet tot berouw en inkeer. In plaats daarvan nodigde hij Uria uit voor een diner en
voerde hem dronken, in de hoop dat Uria naar huis zou gaan om bij zijn vrouw te slapen. Uria verstoorde
onwetend het plan van David weer door opnieuw in het poorthuis te gaan slapen. Uria was in dronken
toestand meer trouw dan de nuchtere David.
Iedere dag kwam het bericht dat Batseba zwanger was dichter bij het publiek. David bedacht een plan dat zou
rechtvaardigen dat hij de vader van de baby zou worden zonder te moeten toegeven dat hij overspel had
gepleegd. David stuurde een brief naar Joab waarin hij beval dat Uria geplaatst zou worden in het heetst
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Het eerste stadium van Davids boosaardigheid was overspel. Davids boosaardigheid begon terwijl zijn soldaten
de Ammonietische hoofdstad Rabba belegerden (2 Sam.11:1). Net zoals hij voorheen had gedaan (2 Sam.10:7;
cf.18:3; 21:17), stuurde David Joab om zijn militairen te leiden in de strijd terwijl hij in Jeruzalem bleef (2
Sam.11:1). Op een avond was David aan het genieten van de koelte op het dak van zijn paleis en zag hij een
mooie jonge vrouw beneden baden. Terwijl God volledig soeverein was over deze situatie was enkel David te
verwijten dat hij zich liet leiden door “de zuiging en verlokking zijner eigen begeerte” (Jak.1:14). Davids
begeerte werd snel “bevrucht en baarde zonde” (1:15). Hij stuurde boodschappers om uit te zoeken wie de
vrouw was. David ontdekte dat de vrouw, Batseba, niet enkel getrouwd was met de Hethiet Uria, een van de
machtige mannen van David, maar ook de dochter was van Eliam, ook een van de machtige mannen van David
(2 Sam.23:34-39) en de kleindochter van zijn raadgever Achitofel (2 Sam.15:12; 23:34). De wet van de Heer
verwerpend en zijn gezond verstand negerend liet David Batseba halen en sliep met haar. De tekst geeft aan
dat Batseba gereinigd was van haar maandelijkse onreinheid om aan te tonen dat ze niet zwanger was voordat
David tot haar naderde (2 Sam.11:4; cf. Lev.15:19-30). Niet veel later vernam David het ongelukkige nieuws dat
hij een vader zou worden (11:5).
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Doorheen hoofdstuk 10 en op het einde van hoofdstuk 12 lijkt David een voorbeeldkoning te zijn. Maar tijdens
zijn conflict met de Ammonieten in hoofdstukken 11:1-12:25 zien we een veel donkerdere episode van Davids
leven. Deze hoofdstukken onthullen Davids overspel met Batseba en zijn moord op Uria. Ze bevatten ook de
confrontatie met de Heer en het oordeel dat Hij velt over David. Ondanks dat de zonde die David gedaan had
“kwaad (was) in de ogen des HEREN” (2 Sam.12:9), was de Heer nog steeds barmhartig naar hem. Terwijl zonde
verschrikkelijke gevolgen mag hebben (zoals bij David), zal God degenen die berouw hebben dat ze Gods
Woord hebben veracht, genadevol vergeven.

gedeelte van de strijd, enkel zodat hij in de steek zou gelaten worden door Joab en uiteindelijk gedood door de
Ammonieten (2 Sam.11:15). Davids hart was zo koud dat hij Uria stuurde om de brief af te geven (11:14)!
Nadat Uria gedood werd in de strijd stuurde Joab een bericht naar David om te laten weten dat hij had
uitgevoerd wat hij had bevolen ondanks dat andere Israëlieten ook om waren gekomen in de zinloze strijd
(11:16-24). David probeerde beklagenswaardig het geweten van Joab te sussen door te antwoorden: “het
zwaard verteert nu eens dezen, dan weer genen” (11:25).

De vermaning van de Heer (2 Sam.12:1-9)
Ondanks de Heer volledig rechtvaardig zou zijn als Hij Davids leven zou ontnemen koos Hij ervoor om David te
vermanen om zijn zonde. Hij kende Davids hart volledig en stuurde de juiste boodschap naar David doorheen
de profeet Natan. Natans verhaal over de rijke man die een geliefkoosd schaap van een arme man had gestolen
maakte David terecht boos (2 Sam.12:2-5). Ondanks dat het geen misdaad was die de dood verdiende
(Ex.22:1), verklaarde David dat deze man moest sterven. David stond er op dat de man vier schapen zou
inleveren om het ene schaap dat hij had gestolen, om zo aan de wet te voldoen (2 Sam.12:6). Toen Natan tegen
David zei dat hij de man was realiseerde David dat het verhaal verwees naar het feit dat hij Batseba had
gestolen van Uria. Toen David de rechtvaardigheid van Gods wet verkondigde gaf hij onbewust toe dat hij de
dood verdiende, hetgeen de wet voorschreef voor overspel en moord (Lev.20:10). David had geen verdediging
voor de Heer. God had Zijn genade over hem uitgestort door hem te zalven, te beschermen en te verhogen als
koning over geheel Israël (2 Sam.12:8). Davids antwoord op Gods genade was het verachten van Gods geboden
(12:9).

De genade van de Heer (2 Sam.12:13-25)
Het verschrikkelijke oordeel van de Heer werd onmiddellijk gevolgd door Zijn genade. God schonk genadevol
bekering aan David (Hand.11:18). In de plaats van uitvluchten te zoeken, de schuld te verschuiven, hervorming
te beloven of offers te brengen beleed David simpelweg: “Ik heb tegen de HERE gezondigd” (2 Sam.12:13). De
berouwvolle houding van David staat verder beschreven in Psalm 51. David erkende dat zijn overtreding tegen
de heilige God een gevolg was van zijn zondige natuur, dus niet zomaar een misstap die hij had gemaakt (Psalm
51:6-7). Hij onderwierp zich nederig aan het volmaakte oordeel van God (51:6). Hij vertrouwde enkel op God
voor vergeving (51:3-4, 9-11). David erkende dat er niets was wat hij kon doen om terug verzoening te
verdienen (2 Sam.12:15). God gaf David het enige dat Hij kan aanvaarden – een gebroken en berouwvol hart
(12:17).
God liet Zijn genade zien door David te vergeven en hem berouw te schenken. Na zijn belijdenis zei Natan
tegen David: “De HERE heeft uw zonde vergeven: gij zult niet sterven” (2 Sam.12:13). De wet gebood dat David
zou gedood worden, maar de Wetgever trok het vonnis terug in. Uitziend naar de dood van Christus vergaf de
Heer de zonde van David. Davids relatie met de Heer was terug hersteld. De zonde die God de Vader scheidde
van Zijn zoon David was weggenomen. Voor de eerste keer in maanden stond David rein tegenover God.
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Het oordeel van de Heer (2 Sam.12:10-12)
Omdat David de Heer had veracht (2 Sam.12:10) was het oordeel van de Heer ernstig. De Heer beloofde dat
zijn familie geteisterd zou worden met geweld (“het zwaard zal van uw huis nimmermeer wijken”; 12:10); dat
zijn eigen zoon in opstand zou komen tegen hem (“Ik zal over u een kwaad doen komen, uit uw eigen huis”;
(12:11); en dat Davids zoon openlijk zou slapen met de vrouwen van David (“Ik zal uw vrouwen voor uw ogen
weghalen en aan uw naaste geven; die zal bij uw vrouwen liggen op klaarlichte dag”); (12:11). 2 Samuël 13-20
geeft de vreselijke vervulling van Davids oordeel wanneer zijn dochter Tamar verkracht wordt door Amnon
(13:1-14), Amnon wordt vermoord door zijn broer Absalom (13:28-29), Absalom zich verzet tegen David, die
moet vluchten uit Jeruzalem (15:1-37) en Absalom slaapt met de bijvrouwen van David (16:21-22). Na de dood
van David executeert Salomo Adonia, een andere zoon van David (1Kon.2:23-25). Davids familie zou uit elkaar
gescheurd worden door zijn zonde.
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Nadat Batseba gedaan had met rouwen (2 Sam.11:26-27) nam David haar als vrouw. Batseba kon nu een kind
hebben met David zonder dat iemand te weten zou komen wat hij had gedaan. Meer zelfs, de mensen zouden
hem zelfs kunnen gaan bewonderen omdat hij zo genadevol was om de vrouw van een van zijn omgekomen
machtige mannen tot zich te nemen. David ging gedurende vele maanden verder in ongehoorzaamheid aan de
Heer totdat hij en Batseba een zoon kregen. Nadat het kind werd geboren vermaande de Heer hem uiteindelijk
voor zijn zonde.

Na David berouw en vergeving te hebben geschonken begon de Heer Zijn oordeel over David. Terwijl zijn zonde
vergeven waren, moest David toch nog steeds de gevolgen dragen van zijn zonden omdat hij “door deze daad
de vijanden des HEREN zeer (heeft) doen lasteren” (2 Sam.12:14). Door de zonde van David werd God bespot.
Aanvullend op de eerdere aangekondigde oordelen profeteerde Natan dat het pasgeboren kind van David en
Batseba zou sterven. Toen Natan vertrok sloeg de Here “het kind, dat de vrouw van Uria aan David gebaard
had, met een ziekte” (12:15).

Gods genade is zelfs te zien in het oordeel van David. God had niet enkel Davids leven behouden, maar was ook
bij David toen Hij het leven van Zijn zoon ontnam. God liet opzettelijk toe dat de baby een week ziek zou
worden vooraleer te sterven. De periode van ziekte bij de baby was een tijd voor David om zijn verlangens
bekend te maken bij de Vader met wie hij terug een herstelde relatie had. Door gebed en vasten beleed David
zijn volledige afhankelijkheid aan God, zijn onwaardigheid om Gods genade en zijn hoop op Gods
barmhartigheid. Het bewijs van Gods genade in het oordeel van David is zichtbaar in de manier waarop David
de Heer aanbidt na de dood van zijn zoon. De Heer had David dichter naar Zich toe gebracht toen Hij hem
strafte.

Conclusie
David verachte de geboden van de Heer en volgde zijn eigen begeerten. Ondanks de afschuwelijke aard van zijn
zonde was God nog steeds barmhartig naar hem. God schonk hem genadevol berouw en gaf hem daarna
vergeving. Zelfs doorheen de vreselijke gevolgen van Davids zonde (inclusief de dood van zijn zoon en de
ellende die het bracht in zijn huis), tuchtigde God David. God werkte uiteindelijk doorheen de situatie om David
te zegenen met zijn zoon Salomo, die de eerste vervulling van Gods verbond met David zou worden. Gelovigen
van vandaag kunnen ook vertrouwen in Gods genade wanneer ze berouw hebben van hun zonden.

MOEILIJKE WOORDEN
Barmhartigheid
Belegeren
Diner
Episode
Ongenoegen
Verachten

Gods goedheid naar degenen die zich in een benarde situatie bevinden of smart en
lijden ervaren.
Met een leger insluiten om tot overgave te dwingen.
Volledige warme maaltijd.
Deel van een verhaal of van een reeks van gebeurtenissen.
Misnoegen, ontevredenheid, afkeuring.
Met minachting behandelen.
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Gods genade werd tenslotte ook getoond wanneer God David zegent met een andere zoon (2 Sam.12:24-25).
Nadat David zijn vrouw Batseba had getroost, kregen ze opnieuw een kind samen. Hun jongetje, Salomo, werd
op een speciale manier geliefd door de Heer. God stuurde de profeet Natan om de baby Jedidja te noemen,
wat letterlijk betekent, “Lieveling van de Heer” (GNB, 12:25). Hoe ondoorgrondelijk is de wijsheid en het plan
van God! Ondanks dat het huwelijk tussen David en Batseba was voortgekomen uit overspel en moord, gaf de
genadevolle en soevereine God een speciaal kind aan het koppel. God had Zijn belofte aan David, om een zoon
die de tempel zou bouwen, gehouden. Dit zou het begin worden van een oneindige dynastie en een
heerschappij die voor altijd zal blijven bestaan. God koos ervoor om de boosaardige daden van David te
gebruiken om Zijn beloften naar hem te vervullen.
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David liet zijn herstelde wandel met de Heer zien en “zocht David God ter wille van de jongen, hij vastte en
telkens, als hij naar binnen gegaan was, bracht hij de nacht door, liggend op de grond” (2 Sam.12:16). Terwijl
het kind ziek was stopte David niet met bidden tot God. Hij negeerde het betoog van “de oudsten van zijn huis”
om hem terug te doen opstaan en te eten (12:17). Toen het kind stierf op de zevende dag “stond David op van
de grond, wies zich, zalfde zich en verwisselde zijn klederen; hij ging het huis des HEREN binnen en boog zich
neder” (12:20). Zijn dienaren waren verward doordat David voortdurend weende toen het kind nog leefde en
ging eten toen het dood was. David legde uit dat hij had gebeden omdat hij niet wist of God al dan niet genadig
zou zijn en zijn zoon zou laten leven (12:22). Net zoals Mozes pleitte voor God om barmhartig te zijn naar Israël
ondanks dat God Zijn komend oordeel had aangekondigd, bad David dat God barmhartigheid zou tonen naar
de baby. Maar toen de baby stierf was er geen reden meer om te bidden. De baby kon niet terug komen, maar
toch zou David hem op een dag zien (12:23).

BIJBELLES
INLEIDING
Heb jij ooit iets fout gedaan en er schuldig over gevoeld? In 1 Johannes 1:9 staat dat als wij onze zonden
belijden, dat God onze zonden zal vergeven en ons daarvan zal reinigen. In de les van vandaag leren we over
Davids zonde en hoe hij reageerde op Gods terechtwijzing. Ook al waren er vreselijke gevolgen voor David en
zijn gezin door zijn zonde, God vergaf David en zegende hem later met een zoon, genaamd Salomo. Als we
zondigen, is God getrouw om ons te vergeven net als Hij deed bij David.
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BEGELEIDENDE VRAGEN
 Wat heeft David gedaan dat God afkeurde?
Terwijl David op het dak was, zag hij een mooie vrouw en wilde dat zij zijn vrouw werd. Hij liet zijn
hofdienaren gaan om de vrouw te halen en naar hem te brengen. Zij werd zwanger van Davids kind.
 Waarom was dit verkeerd?
David wilde de vrouw van een ander, welke niet zijn eigen vrouw was. Hij was ongehoorzaam aan
Gods gebod.
 Wat deed David om zijn zonde te bedekken?
David wilde niet dat de man van Batseba of andere mensen er achter kwamen wat hij gedaan had,
dus moedigde hij Uria aan om naar huis te gaan naar Batseba. Dit zou doen laten voorkomen dat de
baby in de buik van Batseba van Uria was.
 Lukte het plan van David?
Nee; Uria wilde niet naar huis komen naar Batseba, omdat al zijn soldaten nog op het slagveld waren.
 Wat probeerde David daarna?
David gaf Uria alcohol te drinken, zodat hij niet helder kon denken en naar huis naar Batseba zou
gaan, maar dit werkte niet. In plaats daarvan sliep Uria bij het personeel van de koning.
 Omdat zijn plan niet werkte, wat ging David daarna doen?
David stuurde een bericht met Uria terug voor Joab, de bevelhebber van het leger. De brief zei dat Uria
vooraan in de strijd moest staan en dat andere soldaten hem alleen moesten laten vechten.
 Wat zou er met Uria gebeuren als er niemand was om met hem te vechten?
De vijand zou hem doden, net zoals David gepland had.
 Had David berouw over de dingen die hij verkeerd had gedaan?
Nee; hij had geen spijt voor het mishagen van God totdat Natan met hem sprak.
 Wat vertelde Natan aan David?
Natan vertelde David een verhaal over een rijk man en een arme man. De rijke man had vele schapen,
maar de arme man had er maar een, welke hij lief had. Toen er bezoek kwam, nam de rijke man het
schaap van de arme man en gaf het aan zijn bezoek om te eten.
 Wat was de reactie van David hierop?
David was woedend op de rijke man voor zoiets ergs te doen. Natan zei dat David de rijke man was.
David had veel spijt om wat hij gedaan had en toonde berouw.
 Wat was het gevolg voor Davids zonde?
Davids zoon, die geboren zou worden uit Batseba, zou sterven. God beloofde ook dat Davids gezin een
bron van rampen zou worden.
 Vergaf God David voor zijn zonden?
Ja. Ook al waren er grote gevolgen voor Davids zonde, zoals het sterven van zijn zoon, vergaf God hem
en toonde barmhartigheid aan hem. Na de dood van Davids zoon, zegende God David en Batseba met
een andere zoon, genaamd Salomo.
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LEZEN VAN HET BIJBELGEDEELTE
Lees 2 Samuël 11:1-12:25.

SAMENVATTING
Sinds Adam gezondigd heeft, heeft elk persoon die geleefd heeft gezondigd, behalve Jezus Christus. Door deze
zonde, is de mens gescheiden van God. Ook al was David een man naar Gods hart, was hij nog steeds een mens
en zondigde hij. Zijn zonde met Batseba steekt in Bijbelse geschiedenis er boven uit als een dat God afkeurde (2
Sam.11:27). Niet alleen nam David de vrouw van Uria en pleegde hij overspel met haar, maar hij pleegde ook
een moord om het te bedekken. Door de zonde van David waren er grote gevolgen in zijn gezin, beginnende
met de dood van zijn nieuw geboren kind. Ook al was het een vreselijke misdaad, God toonde David Zijn
barmhartigheid en vergaf hem zijn zonde.

SAMUËL LES 10  GOD VERGEEFT DAVID

6

©2013 KINDER- EN JEUGDWERK EBENHOUT. MET TOESTEMMING VERTAALD EN AANGEPAST UIT GENERATIONS OF GRACE, © 2011 GRACE COMMUNITY CHURCH. ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN.

Davids leven en zonde zijn een voorbeeld voor iedere gelovige. Ze moeten gezien worden als een
waarschuwing, opdat ook wij niet in verleiding en zonde vallen. Ook al was hij een man naar Gods hart en was
hij gezegend met al wat hij wenste, was hij nog ontvankelijk om te zondigen. Wanneer verleidingen in ons
leven komen, moeten we niet denken dat we ze in eigen kracht kunnen weerstaan, maar in plaats daarvan
moeten we op God vertrouwen voor de kracht om overwinnend over de zonde te zijn.

CRÈCHELES

Op een dag gaf God aan David de oplossing. God maakte het hart van David heel verdrietig om zijn zonde. God
gaf hem een hart dat niet meer wilde zondigen en dat vergeven wou worden. David ging op zijn knieën zitten
en bad al smekend:
“Heer, wilt u goed voor mij zijn en mij helpen?
U bent zo goed, uw liefde is groot;
wis mijn fouten uit, was al mijn zonden af, maak me weer rein.
Ik ken mijn schuld toch, ik moet er steeds aan denken.
Tegen u heb ik gezondigd, tegen u alleen,
want ik heb gedaan wat u helemaal niet graag hebt.
De straf die U me hebt gegeven is goed en heb ik verdiend.
Laat mij weer blij zijn, geef mijn hart weer vreugde.
Heer, u hebt mij verdrietig en boos gemaakt,
laat mij ook weer juichen.
Let niet op mijn zonden, wis mijn fouten uit.
Mijn God, maak mijn hart zuiver en ga nooit weg van mij.”

Als wij domme dingen doen of zondigen, wordt ons hart ook boos en verdrietig. Wij kunnen dan net als David
proberen om onze zonde te verstoppen, maar dan worden wij enkel maar verdrietiger, net als David. Maar als
we God vragen om vergeving voor onze domme dingen of onze zonden, dan wil God ons hart weer blij maken.
God houdt van kinderen die verdriet hebben om zonden en dan aan God om vergeving vragen. God is een
goede en lieve God die graag wil dat je blij bent bij Hem.
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David ging bidden tot God en vertelde God heel eerlijk wat hij allemaal had gedaan. David liet God weten wat
zijn zonde waren en dat hij er enorm veel spijt van had. Hij wist dat God hem hiervoor moest straffen. David zei
dat de straf van God goed was. Hij vroeg ook aan God om vergeving van zijn zonden zodat hij weer blij kon zijn.
David wilde terug een goede vriend zijn van God want dat maakte hem altijd zo blij. God antwoordde David zijn
gebed en zei hem dat Hij hem graag wou vergeven. David was dom geweest door niet te luisteren naar God. Hij
had gekozen om ongehoorzaam te zijn. Hierdoor deed hij zonde en werd zijn hart boos en verdrietig. Pas toen
hij spijt kreeg en God om vergeving vroeg, kon zijn hart weer blij zijn.
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David was een goede koning. Hij hield veel van God en wilde graag doen wat God goed vond. Hij was heel blij
omdat God altijd bij hem was. Maar vandaag is David niet meer blij. Zijn hart is verdrietig en boos. Er is iets
gebeurd, weet iemand wat er gebeurt zou zijn? Wat zou David zo verdrietig en boos maken? Zonde! David
heeft gezondigd en is nu heel verdrietig en boos. Hij had iets gezien dat hij heel graag wou hebben, maar wat
eigenlijk niet van hem was. Omdat hij het zo dolgraag wilde hebben, luisterde hij niet naar God, maar deed hij
wat hij zelf graag wilde. David had dus een zonde gedaan. Omdat iedereen dacht dat David zulk een goede
koning was, wilde hij niet dat andere mensen te weten zouden komen dat hij zonde had gedaan. Hij probeerde
het aan niemand te vertellen en het geheim te houden. Dag in dag uit, weken, zelfs maanden zweeg hij er over.
Maar zijn hart bleef pijn doen. Hij werd meer en meer verdrietig en boos tegelijk. Wat moest hij doen? Hij kon
de mensen toch niet zomaar gaan vertellen dat hij slecht was, dat hij zonde had gedaan? David wist geen
oplossing? Weet iemand van jullie misschien een oplossing? Wat zou David kunnen doen? Wat kunnen we
doen als we zonde hebben gedaan? (We kunnen doen alsof het nooit is gebeurd, we kunnen gaan liegen, we
kunnen het verstoppen of verzwijgen, we kunnen gewoon verder blijven zondigen… .)

MEMORIEVERS
2 Sam.7:16

Uw huis en uw koningschap zullen voor immer bestendig zijn voor uw aangezicht,
uw troon zal vast staan voor altijd.

Laat enkele kinderen proberen het vers op te zeggen. Weten ze nog wat het vers betekent (zie voor uitleg
memorievers Samuël Les 1).
Verstop in het lokaal de volgende afbeeldingen: een troon, een huis en het land Israël. Heb van elke afbeelding
er twee verstopt. Laat de kinderen de afbeeldingen zoeken en laat de kinderen met dezelfde afbeelding bijeen
staan. De ene afbeelding komt uit het Oude Testament en de andere is de vervulling uit het Nieuwe Testament.
Laat de kinderen de afbeeldingen op volgorde leggen, zoals in het vers. Herhaal samen het vers en toon de
afbeeldingen op de gepaste tijd.

IJSBREKERTJES

Een Bijbelse definitie van het huwelijk
Hoewel vele kinderen het zevende gebod kunnen opnoemen, weten ze misschien niet wat overspel is. Om te
helpen om overspel uit te leggen op een manier die begrijpelijk is voor hun leeftijd en op gevoelige wijze, geef
de kinderen een Bijbelse beschrijving van een huwelijk. Het huwelijk is een speciale relatie door God gegeven,
waarin een man en vrouw hun ouders verlaten en samen een nieuw gezin starten. David pleegde overspel toen
hij het gezin kwaad deed dat God hem gegeven had door een andere vrouw te nemen. God haat deze vreselijke
zonde.
Waar berouw
Vertel de kinderen een verhaal over een kind die iets doet waarvan hij weet dat het niet mag. Leg uit hoe het
kind probeert er onderuit te komen door te liegen en de gevolgen van zijn zonde te bedekken. Als het kind
gepakt is, verteld hij zijn moeder hoeveel spijt hij heeft. Terwijl de kinderen blij kunnen zijn over deze
ogenschijnlijke oplossing, leg uit dat het kind geen voorbeeld is van berouw. Ga weer eens doorheen het
verhaal en leg uit hoe het kind waar berouw had kunnen tonen: door zijn zonde voor God te erkennen, Jezus
vertrouwen dat Hij voor zonde is gestorven welke straf verdient, Jezus te vragen om hem te helpen

SAMUËL LES 10  GOD VERGEEFT DAVID

De levensloop van zonde
Davids verleiding, zijn val en herstel stelt een volledige cyclus van het leven in zonde voor. Verschillende
voorwerpen kunnen gebruikt worden om deze cyclus aan de kinderen te laten zien.
 Bril: verleiding tot zonde
 Afbeelding van een T splitsing in de weg: keuze tot zondigen
 Doos of deken: poging om de zonde te bedekken
 Verdrietig gezicht: schuld
 Bijbel: Gods profeet (Woord) laat de zonde zien
 Roede: Gods bestraffing en oordeel van zonde
 Biddende handen: belijden
 Draai van 1 0 : berouw (afkeren van zonde)
 Een ingepakt geschenk: Gods geschenk van vergeving
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Variatie: schrijf of print de woorden van het vers op kaartjes en doe ze door elkaar. Laat de kinderen in
groepjes werken om het vers op de juiste volgorde te leggen.

gehoorzamen, zijn zonde te erkennen bij zijn ouders, vergeving aan zijn ouders te vragen en een plan te maken
om niet weer in die zonde te vervallen.

Berouw vereist
Davids zonde voorziet een helder beeld van het gevolg van niet beleden zonden. Gods oplossing voor zonde is
het tonen van berouw – het afkeren van zonde en het keren naar God. Dit kan getoond worden door op
verschillende momenten in de les te stoppen en de kinderen te vragen wat David gedaan zou moeten hebben.
Je kunt hen vertellen wat hij eigenlijk deed en hoe dit resulteerde in nog meer zonde en pijn. Op elk moment
had David berouw kunnen en moeten tonen en hoe de neerwaartse spiraal tot stilstand gebracht had kunnen
worden.
Het geschenk van Gods genade
Ondanks Davids zonde en de gevolgen, liet God Zijn genade naar hem zien. God gaf hem een zoon met Batseba
welke Jedidja genoemd zou worden, betekende “lieveling van de Heer.” Na het vertellen van het verhaal. Kan
er een ingepakt geschenk te voorschijn gehaald worden als een teken van Gods genade naar David. De
kinderen zullen niet raden wat God aan David gaf om Zijn barmhartigheid te laten zien. Maak de doos open en
laat hen de baby in de doos zien, de betekenis van het kind uitleggende. Dit is een goede gelegenheid om het
geschenk van Gods eigen Zoon aan te halen, welke geschonken was om ook ons voor God te herstellen.

Spijt vs. berouw
Wij verwarren spijt vaak met berouw. De twee zijn twee verschillende dingen, maar kunnen erg gelijk aan
elkaar zijn. Een persoon vol spijt en een berouwvol persoon kunnen wenen als ze in zonde betrapt zijn. Beide
kunnen zeggen dat ze zullen veranderen – en beide kunnen het ook echt doen. Aan de buitenkant kunnen deze
twee er hetzelfde uitzien. Maar ze zijn heel verschillend. Wanneer iemand is vastgeraakt in zonde en stopt met
wat hij deed vanwege de gevolgen of omdat anderen kijken, is het spijt. Maar als iemand stopt met wat hij
doet en schuldbesef heeft over wat hij gedaan heeft en een andere richting gaat, is dit berouw. Het is een zaak
van het hart. Wat de verandering motiveert is niet wat anderen denken, maar een verlangen om de heilige God
te behagen. Bespreek het verschil tussen spijt en berouw. Help hen te begrijpen dat als we gepakt worden
terwijl we iets fout doen, dat het belangrijk is hoe we reageren, hoe we veranderen en wat de toestand van ons
hart is.
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Vraag snel vergeving
Alle mensen (behalve Jezus) hebben gezondigd. Wij zijn allen schuldig aan zondigen tegen een heilig God. Wij
zullen strijden tegen ons vleselijke natuur tot de dag dat we sterven. Wat moeten we doen als we Gods Woord
overtreden? David is een goed voorbeeld voor ons van wat niet te doen. David zondigde tegen God, maar in
plaats van zijn zonden te belijden en zich ervan te keren, probeerde hij zijn zonden te bedekken door nog meer
te zondigen. Wat zou David gedaan moeten hebben? David zou zijn zonden hebben moeten belijden en er van
afgekeerd moeten hebben in plaats van het te verbergen. Doordat hij zijn zonde probeerde te verbergen,
zondigde hij nog meer. God weet alles wat er gebeurt en ziet als wij zondigen. Wij kunnen niets voor Hem
verborgen houden. Als we tegen God zondigen, moeten we niet vergeten om onze zonden te belijden en ons af
te keren.
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Het verhaal van Natan
Lees het verhaal van Natan aan David uit 2 Sam.12:1-4. Vraag de kinderen om het verhaal te beoordelen,
bepalende wat fout was vanuit een Bijbels perspectief. Lees Ex.22:1, welke de wet laat zien over stelen en het
doden van schapen. Spreek ook over lusten, hebberigheid, jaloersheid, en elkaar liefhebben en vriendelijk zijn.
Spreek over het geweten wat de kinderen hebben en hen helpt. Spreek over het verschil tussen het kennen van
de wet en het gehoorzamen (Jak.1:22). Vandaag horen we over koning Davids zonde, waar hij in weg kwijnde
en hoe Gods profeet Natan hem een verhaal vertelde om hem te helpen in het tonen van berouw en het
belijden van zijn zonde.

KNUTSELWERKJES

Meer dan kleuren
Dit is een werkje waar de kinderen aan hun kleurplaat toevoegen. Geef elk kind een vel stevig papier en laat
hen hun hand overtrekken en daarna uitknippen. Ze moeten dan alle vingers, behalve de wijsvinger,
omvouwen en vastplakken. Het moet lijken dat de vinger wijst. De kinderen kunnen dan de hand op hun
kleurplaat plakken zodat het lijkt dat de hand naar David wijst. Natan zei tegen David, “Die man bent U!” David
was schuldig aan een verschrikkelijke zonde en hij wist het.

KNUTSELACTIVITEITJES

Het naamspelletje
De Heer gaf Salomo de bijzondere naam Jedidja (Lieveling van de Heer). Dit is een geweldig getuigenis van
Gods barmhartigheid. Print de naam Jedidja in grote letters, een kopie voor elke groep kinderen. Knip elke
letter in zijn eigen vierkant. Vertel de kinderen dat ze een minuut de tijd hebben om de letters te arrangeren in
de naam Jedidja (ze mogen niet gaan zoeken voor de juiste spelling). Ga langs de groepen en zie of de letters
goed zijn en geef ze eventueel nog wat tijd om het te corrigeren. Als elke groep de naam juist heeft, benadruk
dan hoe barmhartig God was door Salomo, de zoon van David en Batseba, de naam Jedidja te geven. Geef
oudere kinderen eventueel nog de woorden bij, zoals “Salomo” of “lieveling.”
Natan en David
Neem de afbeeldingen mee van Natan, David, Batseba en Uria. Maak tijdens het geven van de les gebruik van
deze afbeeldingen. Eventueel kun je meerdere kopieën maken om aan de kinderen te geven. Ze kunnen dit
inkleuren en kunnen dit thuis gebruiken om de les te herhalen. Of maak gebruik van de afbeeldingen bij het
stellen van vragen. Er kan ook gebruik gemaakt worden van de kleurplaten.
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De last van de zonde
Neem papieren zakken of blokken mee. De les van vandaag voorziet een goede illustratie van het effect en de
gevolgen van het niet aanpakken van de zonde. Hoe langer een persoon faalt om te belijden en berouw te
tonen over zonde, hoe groter de last die hij draagt wordt. Elke zak of blok stelt een andere zonde voor. Geef
elke zak of blok een naam, zoals verleiding, zonde, schuld, zonde bedekken, meerdere zonden, confrontatie
door Gods Woord, bestraffing, meer schuld, gevolgen, etc. Wanneer je iedere zonde van David benadert, neem
je een zak op en draag je deze om de groeiende last van de zonde te laten zien. Het afkeren van de zonde naar
God toe door het belijden zal niet de gevolgen van de zonde wegnemen, maar het zal de last wegnemen.
Illustreer dit concept ook door blokken op elkaar te stapelen om een toren van niet beleden zonden te vormen.
De toren kan verwoest worden door belijdenis en berouw.
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Een man naar Gods hart
Geef elk kind een kopie van de bladen “Een man naar Gods hart” (deel 1 en 2). Laat hen de harten inkleuren
zoals aangegeven. Daarna kunnen ze de harten uitknippen (niet knippen langs de gebroken lijn in het rode
hart). Laat hen de Bijbelverzen uitknippen en elk vers op het juiste hart plakken. Laat hen de harten op de juiste
volgorde leggen. Maak in elk hart een gat met de perforator. Laat hen de harten door een sleutelhanger of
door een paperclip halen.
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EEN MAN NAAR GODS HART
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EEN MAN NAAR GODS HART
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GOD VERGEEFT DAVID
(HANDREIKING KINDEREN)
2SAMUËL 11-12

MEMORIEVERS
2 Sam.7:16

“Uw huis en uw koningschap zullen voor immer bestendig zijn
voor uw aangezicht, uw troon zal vast staan voor altijd.”

 Waarom was de relatie die David had met Batseba verkeerd?
___________________________________________________________
 David bedacht een plan om Uria te laten __________ (2 Sam.11:14-17).
 Juist of fout: God vond hetgeen David deed goed. __________________
 De Heer zei dat __________ en __________ altijd zouden voorkomen in
Davids huis (2 Sam.12:10).
 David beleed dat hij had __________ tegen de Heer (2 Sam.12:13).
 Wie zou er sterven door de zonde van David? ______________________

Sam.12:20).
 God toonde Zijn goedheid aan David door hem een andere zoon te
schenken, genaamd _________.
(Vraag aan je papa en/of mama of jouw antwoorden juist zijn!)
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 Toen David vernam dat zijn zoon dood was, __________ hij voor God (2

©2013 KINDER- EN JEUGDWERK EBENHOUT. MET TOESTEMMING VERTAALD EN AANGEPAST UIT GENERATIONS OF GRACE, © 2011 GRACE COMMUNITY CHURCH. ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN.

Sssst… MIJN EIGEN STILLE TIJD
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