SAMUËL LES 9  GODS GENADEVOLLE BELOFTE AAN DAVID
2 SAMUËL 7

KERN VAN DE LES
Kinderen zullen zich verheugen in en vertrouwen op Gods genadevolle beloften.

DOELSTELLINGEN VAN DE LES






Te vertellen wat David wilde doen voor God.
Gods belofte voor David en zijn familie te verklaren.
Uiteen te zetten hoe Jezus Christus het Davidisch verbond vervult.
Het gebed van David als antwoord op de belofte van God te beschrijven.

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





Dank God om Zijn genade naar onwaardige zondaren.
Vertrouw er op dat God Zijn beloften houdt.
Bid dat God Zijn beloften voor Zijn eer en glorie houdt.
Zie uit naar de heerschappij van Christus op de Davidische troon.

GOD VERGEEFT DAVID
Lees 2 Samuël 11-12
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Kinderen zullen in staat zijn om:

ACHTERGROND

Het plan van David (2 Sam.7:1-3)
Na jaren van wachten, vluchten en vechten werd David uiteindelijk koning over Israël. Gods goedheid naar
David stopte niet nadat hij koning was geworden. De Heer gaf hem ook de overwinning over Jeruzalem welke
onder de regering van de Jebusieten viel (2 Sam.5:6-8). David richtte de stad op als zijn hoofdstad, bouwde ze
verder uit en liet voor zichzelf een paleis van ceder bouwen (5:9-11). De Heer leidde David in de strijd tegen de
Filistijnen en gaf Israël de overwinning over haar vijanden (5:17-25). David versloeg niet enkel de Filistijnen
maar ook de omliggende volkeren (2 Sam.8). Met grote vreugde bracht David de verbondsark naar Jeruzalem
waar hij een tabernakel had opgezet (2 Sam.6). (Het tabernakel dat God had ontworpen werd vernietigd in 1
Samuël 4.) God had Zijn genade uitgestort over Israël en koning David. David bemerkte “dat de HERE hem als
koning over Israël bevestigd had en zijn koningschap in hoog aanzien had gebracht ter wille van zijn volk Israël”
(2 Sam.5:12).

Het plan van God (2 Sam.7:4-17)
Die nacht kwam Gods woord tot de profeet Natan. Het plan wat de Heer had voor David was geheel anders en
veel groter dan David zich had kunnen inbeelden. Eerst maakte God bekend dat het niet Zijn plan was om David
de tempel te laten bouwen (2 Sam.7:4-7). De Heer had dit niet gevraagd aan David. Door middel van Natan
stelde de Heer de retorische vraag: “zoudt gij voor Mij een huis bouwen om in te wonen?” (7:5). De Heer
herinnerde David er aan dat Hij nooit in een huis had gewoond sinds Israël Egypte had verlaten. Hij was
tevreden dat Zijn aanwezigheid in een tent verbleef (7:6). Noch had hij enig leider van Israël gevraagd:
“Waarom bouwt gij Mij niet een huis van cederhout?” (7:7). God benadrukte dat Hij alleen zou kiezen wie Zijn
tempel zou bouwen en wanneer het gebouwd zou worden. Dit initiatief en deze beslissing was niet aan David
om te nemen.
Vervolgens maakte Gods Zijn plannen voor David bekend (2 Sam.7:8-11). David kon vertrouwen op de
bekwaamheid van de Heer om Zijn plan te volbrengen vanwege de Heer in zijn leven reeds had gedaan. De
Heer herinnerde David er aan hoe Hij hem had geleid van schaapherder tot herder over Israël (7:8). Overal
waar David ging was Hij bij hem geweest en had hem de overwinning gegeven over al zijn vijanden (7:9). De
voorbije goedheid van de Heer naar David verzekerde dat Hij Zijn plan voor David zou volbrengen. God ging van
David “een grote naam maken gelijk die van de groten der aarde” (7:9). Dit is de eerste keer dat iemand een
grote naam werd beloofd sinds God Abraham een grote naam beloofde in Genesis 12:2. God beloofde ook aan
David dat Israël veilig in hun eigen land zou verblijven (7:10). Het laatste aspect van Gods plan tijdens de
levensduur van David was rust van al zijn vijanden (7:11).

SAMUËL LES 9  GODS GENADEVOLLE BELOFTE AAN DAVID

Toen David, vanuit het paleis waarin hij woonde om zich te beschermen tegen zijn vijanden, terugdacht aan
alles wat de Heer voor hem had gedaan, verlangde hij ernaar een blijvende tempel te bouwen voor de Heer (2
Sam.7:1-2). Het leek David niet gepast dat hij woonde in “een cederen paleis, terwijl de ark Gods verblijft onder
een tentkleed“ (7:2). David vroeg aan de profeet van de Heer, Natan (hier voor de eerste keer vernoemt), om
toestemming. Natan bevestigde al gauw dat David zijn plan mocht verder zetten (7:3).
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Een van de meest belangrijke passages in de Bijbel is Gods verbond met David in 2 Samuël 7. Hier maakt God
genadevolle beloften aan David betreffende zowel zijn persoonlijk leven als dat van zijn nakomelingen. Gods
belofte aan David dat zijn nakomelingen voor eeuwig zouden regeren over Israël is een rode draad die loopt
doorheen de verlossingsgeschiedenis. Eén en 2 Koningen en 1 en 2 Kronieken geven weer hoe de
nakomelingen van David regeerden over Israël tot de tijd van de ballingschap. De Psalmen en de profetische
boeken vertellen herhaaldelijk over het werk en de heerschappij van de komende nakomeling van David, de
Messias. Het Nieuwe Testament begint met de aankondiging dat Jezus, de Zoon van David, voor eeuwig zal
regeren over Israël (Luk.1:31-33). Handelingen geeft de prediking van de opstanding en de komende
wederkomst van Christus weer. Openbaring 20 voorzegt de heerschappij van Christus op de aarde, in vervulling
met Gods verbond met David. Gods belofte aan David in 2 Samuël 7 heeft alles dat gebeurd is en nog zal
gebeuren in de geschiedenis van de mensen beïnvloed. De nederige en trouwe reactie van David op Gods
belofte kan een voorbeeld zijn voor gelovigen wanneer ze uitzien naar Gods vervulling van Zijn verbond met
David tot eer van Zijn glorie.

Salomo was de eerste vervulling van Gods plan voor Davids nakomelingen. Salomo, “het zaad” van David, werd
door God als Davids erfgenaam aangesteld. God maakte bekend aan David dat Salomo de tempel zou bouwen
en dat hij en Salomo een vader-zoon relatie zouden hebben (1 Kron.22:10). God bevestigde “zijn (Salomo)
koninklijke troon in Israël voor immer” (1 Kron.22:10), wat wil zeggen dat de nakomelingen van Salomo
koningen over Israël zouden zijn. Ondanks dat Salomo afvallig was en ongehoorzaam, nam God de Davidische
dynastie niet weg van Salomo (2 Kron.13:4-5). God bleef verder als een vader van het Davidische koningen
handelen waardoor er velen Gods toorn ondergingen door hun boosaardigheid. Uiteindelijk verwijderde God
Davids nakomelingen tijdelijk van de troon van Israël door hun in ballingschap te brengen. Maar eender hoe
boosaardig de koningen werden, God eindigde Zijn Davidische lijn niet (2 Kron. 21:7).

Het gebed van David (2 Sam.7:18-19)
Toen Natan het plan en de belofte van de Heer vertelde aan David ging David naar de tent met de verbondsark
en zat voor de Heer (2 Sam.7:17-18). Zijn gebed gaf blijk van een gepaste eerbied voor de bekendmaking van
de Heer. Eerst sprak hij met God over de belofte die hij net had gehoord (7:18-21). David wist dat er niets in
zichzelf of zijn huis was dat Gods belofte verdiende (7:18). Toch had God Zijn plan voor Davids huis “over de
verre toekomst” onthuld (7:19). David begreep dat hij niets anders dan de dienaar van de Heer was (7:20). Het
motief van de Heer om deze grote dingen te beloven was “ter wille van (Zijn) woord en naar (Zijn) hart” (7:21).
De Heer had David gekozen, niet om wie hij was, maar om wat Hijzelf had beslist.
Davids verwondering dat God zijn familie had gekozen deed hem bedenken hoe uniek God is (2 Sam.7:22-24).
Enkel God is groot (7:22); er is geen enkele andere God buiten Hem en niemand is als Hem (7:22). God
demonstreerde deze exclusiviteit en grootheid in het verlossen van Israël. David had een juist begrip van dat
God alles doet voor Zichzelf “om Zich een naam te maken – grote en vreselijke daden te doen: voor uw land,
voor het aangezicht van uw volk” (7:23). Net zoals God Zichzelf had verheerlijkt in het adopteren en verlossen
van Israël, zou Hij zichzelf verheerlijken in het vervullen van Zijn beloften aan David.
Nadat David Gods trouw aan Israël had overdacht bad hij dat God Zijn woord aangaande zijn huis zou houden
(2 Sam.7:25-29). De motivatie van David was dat Gods naam voor altijd groot zal zijn (7:26). Hij bad enkel tot
God om zijn huis te bouwen omdat God had beloofd: “Ik zal u een huis bouwen” (7:27). David wilde dat God
Zichzelf verheerlijkte. Gods ware woorden motiveerden David om God te vragen om Zijn belofte na te komen.
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De ultieme vervulling van Gods belofte aan David is Jezus. De genealogie van Jezus in Matteüs 1:1-16 onthuld
Gods trouw in het vervullen van Zijn belofte aan David. God had de dynastie van David bewaard door Salomo
ondanks dat de Davidische koningen niet meer regeerden over Israël. Door zijn wettelijke vader, Jozef, had
Jezus recht op de Davidische troon. De engel Gabriël kondigde aan Maria aan dat Jezus groot zal zijn en “Zoon
des Allerhoogsten genoemd worden, en de Here God zal Hem de troon van zijn vader David geven, en Hij zal als
koning over het huis van Jakob heersen tot in eeuwigheid, en zijn koningschap zal geen einde nemen”
(Luk.1:32-33). Jezus is groter dan eender welke nakomeling van David. Hij is waarlijk de Zoon van God en Zijn
troon zal voor altijd tot stand blijven. Jezus is al verheerlijkt om aan de rechterhand van de Vader te zijn en is
aan het wachten tot Zijn vijanden onder Zijn controle worden gebracht hier op aarde.
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Hoe groot Gods plan voor David ook was, Zijn plan voor zijn nakomelingen was zelfs groter (2 Sam.7:11b-16).
God beloofde David dat hij een dynastie zou hebben (“huis”: 7:11b). Verzen 12-14 leggen Gods plan uit voor de
Davidische dynastie. Nadat David zou sterven zou God een koninkrijk tot stand brengen voor een van Davids
nakomelingen. God beloofde dat Zijn nakomeling en tempel (“huis”) voor Hem zou bouwen en dat de dynastie
van zijn nakomeling geen einde zou kennen (“Ik zal zijn koninklijke troon voor immer bevestigen”; 7:13). Davids
nakomeling zou een speciale relatie hebben met God, als een zoon met zijn vader (7:14). Deze speciale relatie
hield tuchtiging in (“Wanneer hij ongerechtigheid bedrijft, zal Ik hem tuchtigen met een roede der mensen en
met slagen der mensenkinderen”; 7:14) en een standvastige liefde (“mijn goedertierenheid zal van hem niet
wijken, zoals Ik haar heb doen wijken van Saul”; 7:15). God zou Davids nakomeling niet in de steek laten zoals
Hij dat bij Saul had gedaan. De heerschappij over Israël zou voor altijd rusten bij Davids nakomelingen. De
eeuwige natuur van Gods belofte aan David kan niet gemist worden: “Uw huis en uw koningschap zullen voor
immer bestendig zijn voor uw aangezicht, uw troon zal vast staan voor altijd” (7:16). God had een eeuwig plan
voor Davids nakomelingen.

Conclusie
Davids gebed tot de Heer richt de aandacht van de gelovigen terecht naar de grootheid van Gods genade en
niet op David. David was totaal onwaardig, toch had God Zijn genade over hem uitgestort. God beloofde David
zegeningen, zowel tijdens als na zijn leven. God hield Zijn belofte aan Davids nakomelingen door Salomo, door
de Davidische koningen en uiteindelijk door Christus. Hoewel David niet wist hoe God Zijn belofte ging
vervullen kon hij met vertrouwen bidden dat God Zijn woord zou houden tot eer van Zijn naam. Heiligen die
hebben gezien hoe Gods trouw aan David zich openbaarde doorheen het Oude en het Nieuwe Testament
kunnen zich verheugen dat God in genade beloften geef en ze vervult. Ze kunnen ook bidden dat God Zijn
woord zal houden en Zijn zoon Jezus zal verheerlijken op de troon van David.

MOEILIJKE WOORDEN
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Kant van een zaak.
Toestand waarin iemand uit eigen land verdreven is.
Vorstenhuis, regerend huis.
Schijnvraag waarin het antwoord al opgesloten ligt.
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Aspect
Ballingschap
Dynastie
Retorische vraag

BIJBELLES
INLEIDING
Het kan voor de mens, die van dag tot dag op de aarde leeft, lijken dat er geen groot plan achter hetgeen is wat
gebeurt in de wereld. Maar voor God en voor degene die begrijpen wat Hij ons vertelde in de Bijbel, is er een
geweldig en fantastisch plan gaande en God zorgt ervoor dat alles wat Hij gepland heeft gebeuren zal precies
zoals Hij het wil. Jezus Christus is een deel van het plan van God de Vader. In deze les zullen we zien dat in de
tijd van David Gods plan gaande was, het heeft nog niet gefaald en het zal ook nooit falen.
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BEGELEIDENDE VRAGEN
 In wat voor soort huis leefde David?
David woonde in een huis gemaakt van cederhout.
 In wat voor huis stond de ark van de Heer?
De ark van de Heer stond in een tent (met gordijnen).
 Wat vertelde David aan de profeet Natan wat hij wilde doen? Waarom?
David vertelde Natan dat hij een huis wilde bouwen voor de ark van God. Toen David naar zijn fijn huis
keek waar hij in woonde, dacht hij dat de ark van God ook in een goed huis moest zijn, niet zomaar in
een tent.
 Wat vertelde God Natan over het idee van David om een huis te bouwen voor de ark van God?
De Heer vertelde Natan om David te zeggen dat hij geen huis moest bouwen voor de ark van God.
 Wat was de reden dat David geen huis mocht bouwen voor de ark van God?
God had niet aan David of iemand anders gevraagd om een huis te bouwen voor de ark. Of de ark nu in
een tent of in een huis van cederhout was, de Heer maakte het niet uit. Wanneer de tijd daar was om
een speciale plaats te bouwen voor de ark van God, zou de Heer bepalen wie het zou bouwen en
wanneer.
 Nadat God tegen David verteld had dat hij geen huis mocht bouwen voor Hem, wat zei Hij toen nog
meer tegen David?
God zei tegen David dat hij een ‘huis’ voor Hem zou maken. Sommige woorden hebben meer dan een
betekenis. Bijvoorbeeld ‘fan’ kan een persoon betekenen die gek van sport is of het kan een ding zijn
die koele lucht op je blaast. Toen David zei dat hij voor God een huis wilde bouwen voor de ark,
bedoelde hij dat hij een gebouw wilde bouwen. Maar toen God zei dat Hij voor David een huis zou
maken, bedoelde Hij dat Hij van Davids familie een dynastie zou maken. Dat betekent dat David altijd
nakomelingen zou hebben die koningen zouden zijn en de naam van David zou groot zijn, welbekend
bij iedereen.
 Wat zijn de drie dingen die de Heer aan David beloofd heeft in vers 16?
De Heer beloofde David een huis, een koninkrijk en een troon (zie ook memorievers of de NBG
vertaling).
 Hoelang zouden Davids huis, koninkrijk en troon duren?
Vers 16 zegt dat het voorgoed vaststaat of voor altijd zal duren.
 Over wiens nakomeling spreekt vers 12?
Vers 12 spreekt over Davids nakomelingen: “wanneer je levenseinde aangebroken is en je gestorven
bent, laat ik je opvolgen door je bloedeigen zoon, en houd ik zijn koninklijke macht in stand.”
 Wie bouwde een huis voor God?
De zoon van David, Salomo, bouwde een huis voor God. Het werd de tempel genoemd.
 Als we kijken in Lukas 1:30-33, wat zegt het wie zou “de troon van zijn voorvader David” ontvangen?
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LEZEN VAN HET BIJBELGEDEELTE
Lees 2 Samuël 7:1-17. (Optioneel: Lees 2 Kron.17:1-15, wat een overeenkomstig verslag is.)



Jezus zou de troon van Zijn vader David ontvangen. Ook al was Jezus nog niet geboren uit Maria, de
engel Gabriël vertelde haar wat God voor de toekomst gepland had.
Hoe lang zou Jezus regeren en hoelang zou zijn koningschap duren volgens Lukas 1:33?
Lukas 1:33 zegt dat Jezus voor altijd zal zijn en dat aan Zijn koningschap geen einde zal komen. Wist je
dat in 2 Sam.7:12-16 God spreekt over twee mensen: Salomo en Jezus Christus. Salomo zou de tempel
bouwen, maar zou niet voor altijd regeren omdat hij zou sterven. Jezus Christus, die God is, zal op een
dag over Israël en de gehele aarde heersen. Hij zal nimmer sterven, maar voor altijd Koning zijn.
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Vele mensen maken beloften. Bijvoorbeeld kan een kind zeggen, “Als jij mij jouw speelgoed leent, zal ik het
teruggeven.” Een volwassene kan tegen de bank zeggen, “Als jij me geld leent om me te helpen een huis te
kunnen kopen, zal ik je terug betalen met rente.” Sommige mensen zijn eerlijk en doen wat ze beloven;
anderen houden zich nooit aan hun beloften. Een tijd terug maakte God een belofte aan David en Hij hield Zijn
belofte door Jezus, Zijn Zoon, te sturen. God heeft ook vele andere beloften gemaakt. Een van de verschillen
tussen mensen en God is dat God altijd Zijn beloften houd, maar mensen niet altijd. Dus als God Zijn belofte
aan David kan houden voor honderden jaren, zou Hij dan niet al Zijn beloften kunnen houden? Je kunt God
vertrouwen in alle dingen, zelfs met je leven!
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SAMENVATTING
Toen David een huis wilde bouwen voor God, zei God het niet te doen. God zei tegen David dat Hij het voor
hem zou doen. God zou een ‘huis’ (familie) bouwen voor David. God beloofde David dat hij een huis, een
koninkrijk en een troon zou hebben. En dat deze drie voor altijd zou duren. En in het boek Lukas, in het Nieuwe
Testament, toen de engel Gabriël Maria vertelde van Jezus, welke uit haar geboren zou worden, vertelde hij
haar dat Jezus de troon van Zijn vader David zou ontvangen en voor altijd zou heersen.

CRÈCHELES
Wie weet nog wat er vorige les gebeurde? David werd uiteindelijk de koning over Israël. Net zoals God had
beloofd. David bouwde een paleis voor zichzelf in Jeruzalem. Zijn vijanden merkten dat God bij hem was. Er
was vrede in het land Israël.

God had andere plannen voor David. Hij beloofde om altijd bij David te zijn en er voor te zorgen dat Israël een
groot volk zou worden dankzij David. David ging een machtige koning worden, dat beloofde God. Maar dat was
nog niet alles! God zei ook: “Later zal een van zijn zonen hem opvolgen als koning. Ook hem zal ik liefhebben en
zegenen. Die zoon zal een tempel voor mij mogen bouwen. Ik bouw zelf Davids huis: zijn zonen zullen voor
altijd koning over Israël zijn.”
Natan vertelde David alles wat God gezegd had. David was verbaasd dat God zoveel voor hem wilde doen. Hij
ging naar de tent waar de ark stond en begon te bidden. Hij bad: “Heer, mijn God, ik weet niet waarom u mij
hebt uitgekozen.” “Ik weet niet waarom u mij zoveel belooft. Maar ik weet dat u een machtig God bent en dat
u altijd uw beloften houdt.
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God ging er voor zorgen dat een van de kinderen van David voor eeuwig op de troon zou heersen als koning.
Wie zou dat kind zijn? Een van de achter-achter-achter-achter-… -achterkleinkinderen van David was Jezus. Hij
was de aan David beloofde koning die voor altijd zal regeren op Davids troon. Ooit komt er een dag dat Jezus
terugkomt om in Jeruzalem, de stad waar het paleis van David stond, te regeren als koning. Iedereen zal dan
naar Jezus moeten luisteren en niemand zal Hem kunnen verslaan. Hij zal dan voor eeuwig koning zijn. Wat een
prachtige belofte heeft God gemaakt aan David!
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Op een dag zei David tegen de profeet Natan: “Kijk toch eens! Ik woon in een prachtig paleis, maar de ark van
God staat nog steeds in een tent. Ik wil graag een tempel bouwen voor God.” Die nacht hoorde Natan de stem
van God. “Ik wil niet dat David een tempel voor Mij bouwt”, zei God. “Ik heb nooit in een huis gewoond. Ik heb
altijd met Mijn volk rondgetrokken.” God wilde niet dat David besliste waar Hij ging wonen, dat wilde Hij zelf
doen.

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

Gods onbreekbare belofte
Neem verschillende materialen mee, zoals garen, draad en touw. Kies een aantal kinderen uit die ‘touw
trekken’ willen doen en proberen om elk materiaal te breken. Sommige zullen breken, andere niet. Vraag de
kinderen of ze ooit een belofte hebben gebroken of dat iemand bij hen een belofte hebben gebroken. Een
belofte is zo sterk als de persoon die hem maakt. Dat is waarom Gods beloften nooit gebroken kunnen worden.
In de les vandaag zullen we leren over een speciale belofte die God met koning David maakte. De belofte zou
voor jaren duren.
Verbond
Hoewel het begrip van een verbond al een aantal malen in voorgaande lessen voorgekomen is, kunnen enige
kinderen niet bekend zijn met dit woord. Herhaal Gods verbond met de schepping na de vloed (Gen.8:21-22),
verbond met Abraham (Gen.12:1-3), verbond met Mozes (Ex.19:3-9). Een verbond is een heel speciale belofte
van God. Laat een stok en een standaard (of lessenaar of statief) zien. De stok stelt een verbond voor en de
standaard stelt God voor. Neem als eerste de stok en leg uit dat sommige verbonden eisen van mensen om het
staande te houden. Bijvoorbeeld, het Mozaïsche verbond eiste gehoorzaamheid. Plaats de stok in de standaard
en leg uit dat sommige verbonden stand gehouden worden door God alleen (de Abrahamitisch en Davidisch
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Groepsverbond
Bereid de kinderen voor op het Davidisch verbond door uit te leggen dat een verbond met of zonder
voorwaarden in kan houden. Om de verschillen in geaardheid van de verbonden uit te leggen, kun je de
kinderen vertellen dat je een verbond met hen gaat sluiten. Heb een paar voorbeelden van verbonden met
voorwaarden en zonder voorwaarden. Enige voorbeelden van onvoorwaardelijke beloften kunnen zijn: “Ik zal
je Gods Woord onderwijzen”; “Ik zal je aanspreken als je de regels overtreed”; “Ik geef je een koekje tijdens de
pauze.” Enige voorbeelden van voorwaardelijke beloften kunnen zijn: “Als ik vandaag niemand hoef vertellen
om stil te zijn, krijgt iedereen een zak snoep mee naar huis” of “Als de helft van jullie volgende week hun vers
kent, zal ik een verrassing mee brengen voor iedereen.” Lees de beloften van een plechtig document voor aan
de kinderen en teken dit document. Herhaal aan het einde van de les nog eens de beloften uit het verbond. Het
verbond dat jij vormgegeven hebt kan een goede manier zijn om de voorwaardelijke en onvoorwaardelijke
aspecten van het Davidisch verbond te herhalen.
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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.

verbond bijvoorbeeld.) Vandaag leren we over een verbond waarvan God beloofde het te houden wat er ook
gebeurde.

Gods geschenk aan ons
De les leert niet alleen over Davids verlangen om voor God een huis te bouwen en Gods belofte aan David,
maar ook over hoe dat geschenk aan David ook een geschenk voor ons is. Bespreek de indirecte gevolgen van
Davids familie die gezegend worden door de komst van Christus en hoe het werk en heersen van Christus een
geschenk voor ieder van ons is. Om dit punt te illustreren kun je een ingepakt geschenk meebrengen. Dit
geschenk kan verschillende visuele hulpmiddelen bevatten om de volgende geschenken te verduidelijken:
Davids geschenk aan God, Gods geschenk aan David, Gods geschenk aan Davids familie, en Gods geschenk aan
ons.
Herhalen van het verbond
Om verschillende aspecten van het Davidisch verbond te herhalen, maak je twee lege kolommen op het papier.
Schrijf boven de ene kolom “Onvoorwaardelijk” en boven de andere kolom “Voorwaardelijk.” Laat de kinderen
doorheen de tekst lezen en in de geschikte kolommen de onvoorwaardelijke en voorwaardelijke aspecten van
Gods verbond met David schrijven. Schrijf zeker de referenties met elk deel van Gods belofte op. Dit kan in
kleine groepen gedaan worden of collectief als groep.
Om Davids gebed te herhalen, kun je een vergelijkbare kaart maken met twee titels: Prijzen en Verzoek. Laat de
kinderen de stappen hierboven volgen. Benadruk hoe veel van Davids gebed een lofprijzing was. Bemerk ook
hoeveel van Davids verzoeken alreeds beloofd waren door God.

Gods belofte aan David
Geef elk kind een kopie van de bladen “Het Davidisch Verbond.” Laat hen de symbolen van Gods beloften aan
David inkleuren en uitknippen. Laat hen deze in de juiste cirkel op het tweede blad plakken, welke aanwijst of
de belofte voor Davids leven is of vervuld wordt in zijn nakomelingen.
Een tempel bouwen voor God
Leg aan de kinderen uit wat voor type bouwwerk David in gedachten had voor God. Leg de majesteit en decor
uit dat David verlangde voor Gods huis. Geef de kinderen verschillende materialen (evt. doosjes, wc- of keuken
rollen, etc.) om een tempel te maken voor God. Ze kunnen een twee dimensionale tempel maken of als de tijd
en het materiaal daar voor is, een drie dimensionale. Geef de kinderen eventueel ijslollystokjes, glitters, stiften
en vellen papier in gevarieerde kleuren.
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KNUTSELWERKJES
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Onverwacht cadeau
Heb jij ooit iemand een geschenk willen geven omdat je zoveel van hem houd? Heeft die persoon jou
onverwacht iets terug gegeven? Als dit gebeurt, weet je haast niet wat te doen of te zeggen. In plaats van die
persoon te zegenen, ben jij gezegend! Vandaag in de les wil David een zegen aan God geven. Hij wil God eer
geven door een tempel te bouwen voor Hem. Maar in plaats daarvan wordt David door God gezegend.

KNUTSELACTIVITEITJES
Sketch: Ik wil je een huis kopen!
Neem een magazine mee van een vastgoed makelaar. Vraag de kinderen om met jou een sketch te spelen.
Instrueer het kind om jou te benaderen met het magazine van de makelaar en om jou afbeeldingen van grote
huizen te laten zien, die hij voor jou wenst te kopen om dat jij zijn lesgever bent. Gebruik de sketch om de
kinderen hun aandacht te trekken aan het begin van de les, als David het verlangen toont om voor God een
tempel te bouwen om in te wonen (2 Sam.7:1-3).
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Dynastie
Een dynastie (koningshuis) is een huis, familielijn of heersen over een koninkrijk. Dit begrip kan geïllustreerd
worden door elk kind een rood of blauw stuk garen te geven. Kies een kind uit die leider van elke kleur is. Elk
kind moet dan, om de beurt, zijn stuk garen op de lijn leggen van de juiste kleur. Gebruik dit om uit te leggen
dat een dynastie een lijn van nakomelingen is. Hoe meer mensen, hoe langer de lijn wordt. God had David
beloofd dat hij de eerste in een lange lijn van koningen zou zijn die uit zijn nakomelingen voort zouden komen.
Uiteindelijk zou ook Jezus uit de lijn van David komen.
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Generatie
Om jongere kinderen te helpen om het begrip generatie te begrijpen, vraag een aantal van hen om namen van
hun grootouders en ouders te geven. Teken de familielijnen op het bord en leg uit hoe God David had beloofd
dat zelfs de kinderen van de kinderen van de kinderen zouden heersen over Israël.
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HET DAVIDISCH VERBOND

11

IN 2SAMUËL 7:4-17 MAAKTE GOD BELOFTEN AAN DAVID VOOR ZIJN EIEGEN LEVEN EN DAT VAN ZIJN NAKOMELINGEN.
PLAK HET SYMBOOL VOOR IEDERE BELOFTE IN DE JUISTE CIRKEL ZODAT JE DUIDELIJK KAN ZIEN WELKE BELOFTE IN DAVIDS LEVEN
WERD VERVULT EN WELKE BELOFTE VOOR ZIJN NAKOMELINGEN WAS.

DAVIDS NAKOMELINGEN
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DAVIDS LEVEN
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HET DAVIDISCH VERBOND
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GODS GENADEVOLLE BELOFTE AAN DAVID
(HANDREIKING KINDEREN)
2 SAMUËL 7

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.”

Sssst… MIJN EIGEN STILLE TIJD

Wat wild David bouwen voor God? ______________________________

 Wilde God dat David een tempel bouwde? ________________________
 In 2 Samuël 7:9 herinnerde God David er aan dat Hij een groot
__________ had gemaakt.
 Wie mocht van God de tempel bouwen? __________________________
 God zei tegen David dat Hij een koninkrijk zou brengen dat __________

VOOR 100 JAREN

blijven
VOOR 1000 JAREN

bestaan.
VOOR ALTIJD

 Vul de lege velden uit 2 Samuël 7:22 in.
“Hoe groot en __________ bent u, Heer, mijn God! Werkelijk, het is zoals we altijd
hebben __________: __________ is met u te vergelijken, er is __________ God
behalve u.”

 Lukas 1:31-33 zegt dat __________ de troon van David zal krijgen en
voor altijd regeren.
(Vraag aan je papa en/of mama of jouw antwoorden juist zijn!)
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KLEURPLAAT 1
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