
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vertelschets 10.6 - Loof de Heere 

 

Beginzin: Wat is God groot en machtig! God doet wat Hij belooft. 

 

Terugblik 

• God had aan David beloofd dat hij koning zou worden.  

• Dat was eigenlijk onmogelijk. Saul was immers koning en die deed er alles aan om David te 

doden. Maar God bewaarde David. Zo werd David na lang wachten tóch koning.  

• Nu woont hij in Jeruzalem in een prachtig paleis.   

 

De ark naar Jeruzalem 

• David wil zo graag dat de Heere ook in Jeruzalem woont. Eerder heeft David geprobeerd de 

ark naar Jeruzalem te halen. Dat ging niet goed.  

• David hoort dat het huis van Obed-Edom, waar de ark staat, gezegend wordt. Daaruit 

begrijpt hij dat God niet meer boos is.  

• David treft voorbereidingen om de ark te halen: 

o een tent wordt opgezet in Jeruzalem 

o David verzamelt de priesters en Levieten 

• De Levieten dragen de ark aan draagstokken, zoals God Mozes geboden had. 

• Zang en muziek, met blijdschap. Vertel beeldend hoe het eruit ziet (zie 1 Kronieken 15). 

862 levieten en priesters doen mee. Ze zingen o.a. psalm 24 en andere lofpsalmen, zoals 

psalm 150.  

• Wat is het mooi en goed als je een instrument leert bespelen of op een koor zit. Op die 

manier mag je God loven. Hij is het zo waard. 

• Na 6 stappen brengt David offers. 

• David is gekleed in linnen kleren en huppelt van blijdschap. Dit is een hoogtepunt voor 

David. Hij looft God. Hij geeft Hem alle eer.  

• Michal ziet het vanuit het paleis en veracht David. Dat komt doordat zij niet van God 

houdt.  

• Misschien herken je dat wel. Dat anderen het maar raar vinden als jij trouw psalmen 

meezingt op school of op de club. Bedenk dan maar, dat je juist vooral door de psalmen de 

Heere kunt eren en loven! Zing ze niet alleen met je mond, maar vooral ook met je hart!  

• Word dan niet boos op anderen, maar ga ermee naar de Heere toe. Hij wil ook jou zo’n blij 

en gelukkig hart geven, zodat je ook wil zingen dat God goed is. 

 

In Jeruzalem 

• De ark wordt in de tent gezet. Wat is David dankbaar dat de Heere nu weer een centrale 

plaats heeft in het midden van het volk. David offert brand- en dankoffers. 

• David zegent het volk in de Naam van de Heere. Het is een feestdag. Alle mensen krijgen 

van de koning een broodkoek, een stuk vlees en een fles wijn. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Als David aan het eind van de dag thuis komt en zijn huis wil zegenen, drijft Michal de spot 

hem. Maar daar trekt David zich niets van aan; hij wil zich alleen maar nog meer 

vernederen voor de Heere.  

• De Heere straft Michal voor haar spot en verachting; ze krijgt geen kinderen.  

• Michal kan Davids blijdschap niet wegnemen. Dat kan niemand. Ook niet bij jou, als iemand 

kritiek op je heeft, omdat je de Heere liefhebt.  

 

Slotzin: Zing elke dag een lied om de Heere te eren! Halleluja, looft de Heere! 


