
 
 

 

BEGINZIN 

De rust is na jaren oorlog voeren weer terug bij het volk van Israël en ook in het paleis van koning David, 

de koning van Israël.  

 

VERTELSCHETS  

In die tijd is Nathan profeet. Hij komt regelmatig bij koning David in het paleis. Ook vandaag is hij 

aanwezig om te luisteren naar een aantal ideeën van koning David.  

 

David vertelt over een huis dat hij wil gaan bouwen. Maar niet zomaar een huis. Het moet een huis 

worden voor de Heere God. En daarom wil koning David het huis van cederhout laten maken. Dat is 

een bijzonder soort hout. Voor de Heere is alleen het allerbeste goed genoeg! Vind jij dat ook? Geef jij 

ook alleen het allerbeste aan de Heere?  

In het midden van het huis moet de ark van het verbond komen te staan met een tentdoek eromheen.  

 

De profeet Nathan vindt het gelijk een goed idee en antwoordt: ‘Ga uw gang, majesteit. De Heere God 

is met u.’  

 

Maar in die nacht spreekt de Heere God tot de profeet Nathan.  

 

We stellen voor om dit gedeelte te behandelen met een bijbelleesles. De achtergrondinformatie kan 

voor jezelf helpen om de antwoorden te formuleren.  

Lees met de kinderen het gedeelte vers voor vers, en bespreek na het lezen van een vers steeds de 

vragen.  

 

Lees 2 Samuël 7:4-16  

 

Vers 4  

• Hoe spreekt de Heere tot Nathan?  

• Ken je meer voorbeelden uit de Bijbel waarin de Heere direct tot mensen spreekt?  

• Hoe is dat nu?  

 

Vers 5  

• Wat moet Nathan tegen koning David gaan zeggen?  

 

Vers 6  

• Over welke tent gaat het hier?  

• Noem wat dingen op die je weet over deze tent.  

 

Vers 7  

• Wat heeft de Heere nooit aan Zijn volk gevraagd?  

• Waarom zou David dit wel willen doen voor de Heere?  



 
 

• Wat vind jij daarvan?  

Vers 8  

• Hoe noemt de Heere Zich hier? Wat betekent dat?  

• Wat zegt de Heere hier over Wie Hij is en over wie David is?  

 

Vers 9 

• Hoe zie je in Davids leven dat deze woorden waar geworden zijn?  

 

Vers 10  

• Wat is de plaats die de Heere aan Zijn volk gegeven heeft?  

 

Vers 11  

• Wat heeft de Heere aan David gegeven?  

• Wat belooft God aan David te zullen geven?  

 

Vers 12  

• Over wie gaat het hier?  

 

Vers 13  

• Wat zal hij doen voor de Heere?  

• Wat zal de Heere doen?  

 

Vers 14  

• Wat betekent het dat de Heere als een Vader wil zijn?  

• Wil Hij dat ook voor jou zijn? Hoe kan dat?  

 

Vers 15  

• Welke rijke belofte lees je hier?  

• Wat betekent ‘goedertierenheid’?  

 

Vers 16  

• Wat is eeuwig?  

• Het gaat hier niet meer alleen over een koning op de troon in het paleis van David. Over Wie 

gaat het nog meer?  

• Wat belooft de Heere dus hier aan David als Hij zegt dat Hij Davids huis zal bouwen?  

 

De volgende dag gaat de profeet Nathan naar koning David toe en vertelt wat God allemaal tegen 

hem gezegd heeft.  

 

Uit deze geschiedenis kunnen wij leren dat wij mensen ideeën kunnen hebben. Soms ook heel goede 

en mooie ideeën, net zoals koning David. Maar het is altijd goed om onze plannen in gebed aan de 

Heere voor te leggen. God weet wat het beste is voor ons en ook welke weg wij moeten gaan in het 

leven.  

 



 
 

SLOTZIN  

Het plan van de Heere gaat zoveel verder dan het plan van David. David wilde voor God een huis 

bouwen. Maar de Heere belooft dat Hij het huis van David zal bouwen. Voor eeuwig zal Davids grote 

Zoon regeren. Is Hij ook jouw Koning?  


