
MAANDAG 6 JULI    BIJBELGEDEELTE: PSALM 108: 1-6 

 

   
 1Een lied, een psalm van David. 
2Mijn hart is gerust, o God, 

ik wil zingen en spelen. Mijn ziel, 
3ontwaak met harp en lier, 

ik wil het morgenrood wekken. 

U, HEER, zal ik loven in heel de wereld, 

over u zingen voor alle volken. 
5Hemelhoog is uw liefde, 

tot aan de wolken reikt uw trouw. 
6Verhef u boven de hemelen, God, 

laat uw glorie heel de aarde vervullen. 

 

 

 

Dit is de laatste week van het bijbelleesrooster in de prekenserie over David en zijn koningschap. 

David was behalve koning ook dichter en zanger , we zouden nu zeggen singer songwriter.( “Een singer-

songwriter schrijft en zingt (in het algemeen) zijn of haar eigen liedjes met persoonlijk getinte teksten, en 

begeleidt vaak zichzelf daarbij”) 

We eindigen deze week met David als dichter. In 2 Samuel 22 lezen we een psalm van David en zijn laatste 

woorden in 2 Samuel 23 zijn een gedicht.  

 

David heeft 73 van de 150 psalmen gemaakt. In die psalmen leert David ons hoe we God kunnen aanbidden. 

Psalm 108 is daar een voorbeeld van. David wil zingen en spelen voor God en zo Hem aanbidden. 

Maar ook leert David ons in zijn psalmen dat we al onze menselijke emoties van angst, wanhoop, verlangen , 

liefde en hoop mogen uiten aan God. David zelf laat in de Psalmen zijn emoties gaan, hij bidt vanuit het diepst 

van zijn hart. Pijn, verdriet, angst, vreugde. Het passeert allemaal de revue. Hij zoekt God niet alleen op 

wanneer het goed gaat. Elk gevoel, elke emotie legt hij bij God neer. Alsof hij tegen zijn beste vriend praat. Hij 

voelt zich veilig om alles met God te delen. 

 

 

 

 

DINSDAG 7 JULI. BIJBELGEDEELTE: 2 SAMUEL 22: 1-4 EN 50, 51 

 

 

1Dit zijn de woorden van het lied dat David voor de HEER aanhief toen de HEER hem aan de greep van zijn 

vijanden had ontrukt, ook aan die van Saul. 2Hij zei: 

 

‘HEER, mijn rots, mijn vesting, mijn bevrijder, 

3God, mijn steenrots, bij u kan ik schuilen, 

mijn schild, kracht die mij redt, mijn burcht, 

mijn toevlucht, mijn redder, u redt mij van het geweld. 

4 Ik roep: “Geloofd zij de HEER,” 

want ik ben van mijn vijanden verlost. 

 
50Daarom wil ik u prijzen, HEER, te midden van de volken, 



een loflied zingen tot eer van uw naam. 
51Hij schenkt zijn koning overwinningen, 

betoont zich trouw aan zijn gezalfde, 

aan David en zijn nageslacht, voor altijd.’ 

 

 

Het enige lied van David  dat buiten de Psalmen te vinden is staat in 2 Samuel 22. De tekst ervan is voor een 

groot deel gelijk aan psalm 18.  

Davids lied getuigt van een diepe persoonlijke relatie met God. In de verzen 2 en 3 staat acht keer het woordje 

“mijn”. In Psalm 18 zien we dat nog duidelijker , die psalm start met een zin er nog voor, een persoonlijk 

getuigenis van David: Ik heb U lief Heer, mijn sterkte. 

In dit lied kijkt David terug  en ook vooruit. Hij laat horen wie de Here voor hem is en wat Hij voor hem heeft 

gedaan. God zelf versloeg zijn vijanden en gaf David daarvoor de kracht. Daarom eindigt David ook met alle eer 

aan God te geven. Hij weet dat God zijn toekomst veilig zal stellen.  

 

 

 

WOENSDAG 8 JULI. BIJBELGEDEELTE: HANDELINGEN 13 : 21- 23 
 

 

21Daarna vroeg het volk om een koning, en God gaf hun Saul, de zoon van Kis, een man uit de stam Benjamin, 

die veertig jaar regeerde. 22Toen stootte God hem van de troon en maakte David koning, van wie hij getuigde: 

“In David, de zoon van Isaï, heb ik een man naar mijn hart gevonden, die geheel naar mijn wil zal handelen.” 

23En uit Davids nageslacht heeft God, overeenkomstig zijn belofte, een redder voor Israël voortgebracht, Jezus. 

 

We hebben veel gelezen over Davids leven. Er gebeurden lelijke dingen. Maar als Paulus over hem spreekt in 

Handelingen 13 hoor je daar niets meer van in zijn woorden. Integendeel: “In David, de zoon van Isaï, heb ik een 

man naar mijn hart gevonden, die geheel naar mijn wil zal handelen.” staat er in de tekst van vandaag.  

Waarom was David de man naar Gods hart? Wat zegt dat over wie David was? Als we zo redeneren beginnen 

we aan de verkeerde kant. Het gaat hier over Gods hart.  Wat zegt het over God dat Hij juist David kiest? 

De hele Bijbel door kiest Hij voor het onwaarschijnlijke, voor het kleine, voor het onaanzienlijke. David is al een 

man naar Gods hart voordat hij reuzen verslaat, de stad Jeruzalem terugwint, het beste liedboek ooit schrijft en 

vreemdgaat met zijn buurvrouw. Die daden en eigenschappen maken hem geen man naar Gods hart; dat was 

hij al. God koos hem als kleine herdersjongen om hem voor grote dingen te gebruiken. 

God heeft in David  iets gezien van gehoorzaamheid en toewijding.  God wist dat ook David niet zondeloos zou 

zijn. David is een mens, en er is geen mens die zonder zonde is, behalve Jezus. David had telkens berouw als hij 

zijn fout inzag. Hij luisterde naar Gods profeet. Hij smeekte God om vergeving. 

Davids hart richt zich op Gods hart. En daarin zien we iets van de zoon van David, Jezus. 

 

 

 
 

DONDERDAG 9 JULI. BIJBELGEDEELTE: 2 SAMUEL 23:1 
. 

 

 

231Dit zijn de laatste woorden van David: 

‘Zo spreekt David, de zoon van Isaï, 

zo spreekt hij, tot hoge macht verheven, 



de gezalfde van de God van Jakob, 

de geliefde zanger van Israël: 

 

 

David is aan het einde van zijn leven gekomen. We lezen hier zijn afscheidswoorden. Ook hier herkennen we 

David als dichter en zanger. Hij begint zijn afscheidsrede met over zichzelf te spreken. Hij is David, de zoon van 

Isai. David kwam niet uit een machtige familie. Hij was de jongste uit Isais gezin, hij paste op de schapen van 

zijn vader. Maar die herdersjongen werd door God zelf tot hoge macht verheven.  David weet dat hij de gezalfde 

is. In eigen kracht heeft hij niets kunnen doen, de God van Jakob was zijn helper. Heel zijn leven lang.  

Maar David was niet alleen als koning , maar ook als zanger, aanbidder,  verbonden met zijn volk. Daarom 

noemt hij zichzelf de geliefde zanger van Israël.  

Zo wil David graag herinnerd worden. 

 
 
 
 
 
VRIJDAG 10 JULI . BIJBELDEELTE: 2 SAMUEL 23:  2-7 

 
2De geest van de HEER sprak in mij, 

zijn woorden zijn op mijn tong. 
3De God van Israël heeft gesproken, 

de rots van Israël heeft over mij gezegd: 

“Wie rechtvaardig heerst over de mensen, 

heerst in diep ontzag voor God. 
4Hij is als een stralende morgenzon 

die na de regens opkomt aan een wolkeloze hemel 

en met zijn warmte het jonge groen laat opschieten.” 
5Zo, met Gods hulp, is ook mijn koningshuis, 

want een eeuwig verbond heeft hij me toegezegd, 

nauwkeurig opgesteld en onverbrekelijk. 

Op zijn hulp kan ik me verlaten, 

wat mij dierbaar is laat hij gedijen. 
6Maar de onwaardigen, zij zijn als doornstruiken, 

ontworteld door de wind, 

met blote handen raakt men ze niet aan. 
7Wie ze wil opruimen 

neemt een stok met ijzeren punt ter hand 

om ze in het vuur te werpen en ter plekke te verbranden.’ 

 

David is begonnen met te vertellen hoe hij graag herinnerd wil worden. In het vervolg lezen we dat we niet naar 

hem moeten luisteren omdat hij het zegt, maar omdat de Geest van de Heer door hem spreekt. 

Hier spreekt David als profeet. Hij profeteert over de grote zoon van Isai die komt. Een koning die rechtvaardig 

is.  Zijn koningshuis zal voor eeuwig zijn. David houdt zich vast  aan het eeuwig verbond van God. Het is nog niet 

zover, maar het heil en de vreugde zullen komen. Daar is David zeker van. 


