
KONING DAVID 
(DEEL 2)

Online Bijbel voor kinderen
presenteert



Geschreven door Edward Hughes
Illustraties door Janie Forest and Lazarus

Aangepast door Lyn Doerksen

Alle Bijbelcitaten zijn afkomstig uit Het Boek
© 1999 Jongbloed bv - IBS. 

Nederlandse Vertaling ©2000 Importantia
Publishing.

Vertaald door – Importantia Publishing
Geproduceerd door Genesis Research 

Corporation
bible@genesis.mb.ca

©2002 Genesis Research Corporation
Licentie: U heeft toestemming deze verhalen te kopiëren en af te 
drukken, zolang u ze niet verkoopt of verspreid tegen financiele

vergoeding of verkoopt. 



David is koning van Juda in
het zuiden van Palestina.  
Isboseth is koning over
het andere deel van 
Israël.  Hij is de 
zoon van Saul.  
Al zeven jaar 
is er oorlog 
tussen 
noord en zuid 
Israël.  Davids 
koninkrijk 
wordt groter 
en sterker.



Uiteindelijk wordt 
koning Isboseth 
gedood door twee
van zijn eigen 
soldaten.



Alle stammen van Israël komen 
naar David om hem tot koning 
te maken over heel Israël.



Het eerste dat koning David doet is het veroveren
van Jeruzalem.  Voortaan staat deze stad bekend als
'de stad van David'.  David maakt de stad zo sterk 
dat hij er veilig kan wonen.  David gebruikt Jeruzalem 
als uitvalbasis om de Filistijnen en andere vijanden
van Israël te verslaan.



Het volgende dat koning David onderneemt is het 
terughalen van de ark van de HERE naar Jeruzalem.  

De ark van de HERE bevat 
de twee stenen tafelen 

met de tien geboden 
die God aan Mozes 
gegeven heeft.  De 
ark wordt ook wel 'de 
Ark van het Verbond' 
genoemd. Het moet 

de Israëlieten 
herinneren aan 
Gods heiligheid 

en gehoorzaamheid 
aan Hem.



David moet in de eerste 
jaren van zijn koningschap 
vele veldslagen leveren.  
Hij is een goede 
legeraanvoerder.  David 
is wel een bescheiden man 
die God om raad vraagt.



Het steekt David dat 
hij in een mooi paleis 
woont, terwijl de Ark 
van de HERE in een
tent staat.  David 

besluit om een 
tempel te bouwen.  

"Doe gerust wat 
u van plan 
bent," zegt 
Nathan de 

profeet, 
"want de 

HERE zal 
u helpen."



's Nachts 
krijgt Nathan een 

boodschap van God voor
David.  Vertel mijn dienaar David dat hij het niet 
moet doen!  Zeg hem het volgende: "Want wanneer 
u sterft, zal Ik één van uw eigen zonen op uw troon 
zetten en Ik zal zijn koninkrijk sterk maken.  



Hij is degene die een tempel voor Mij zal bouwen.
Het zal een huis zijn, waaraan Ik mijn naam verbind.  
En zijn koninkrijk zal Ik tot in eeuwigheid laten 
voortduren."



Na enige tijd vraagt
David zich af of er nog 
familieleden van Saul in
leven zijn.  Hij heeft
Jonathan beloofd voor 
zijn familieleden te 
zorgen.  Alleen de 
zoon van Jonathan,
Mefiboseth blijkt 
nog te leven.  



Hij is aan beide voeten 
kreupel.  David geeft 
Mefiboseth al het land 
van zijn grootvader
Saul. Mefiboseth 
komt op uitnodiging 
in het paleis van 
David wonen.



Zolang David op God
vertrouwt en hem
gehoorzaamt, geeft God 
hem voorspoed.  Toch valt 
er een donkere schaduw
over het leven van David.  
Hij stuurt zijn leger weg 
om Israëls vijanden te 
vernietigen.  Zelf blijft 
hij in Jeruzalem.



Op een dag staat 
hij na zijn rustuur op 
van zijn bed en maakt een 
wandelingetje op het dak
van het paleis.  Vanaf het 
dak heeft hij een goed 
uitzicht over de stad. 



Zijn oog valt op een bijzonder mooie 
vrouw, die net haar bad neemt.  Het
is Bathséba.  David laat haar halen
en ligt bij haar.  Dit is een zonde 
in de ogen van God.  Bathséba is al
getrouwd, haar man is een soldaat 
in Davids leger.  Enige tijd later
laat Bathséba David weten dat ze 
een kind van hem verwacht.  David 

weet nu dat zijn zonde hem in 
moeilijkheden brengt.



In plaats van zijn 
zonde te belijden 
tegenover God, 
probeert David 
zijn zonde te bedekken.  Zoiets gaat nooit goed!  
Hij laat Uria terugkomen van de legerplaats.  Hij 
hoopt erop dat Uria gaat denken dat zijn vrouw van 
hem in verwachting is.  Uria wil niet bij zijn vrouw 
slapen terwijl hij weet dat al zijn kameraden in het
open veld moeten kamperen.  Hij blijft daarom in
het paleis bij de bedienden van David slapen.



Nu wordt David nog 
sluwer.  Hij stuurt Uria 
terug naar het leger met
een brief.  In de brief
staat dat de generaal 
ervoor moet zorgen 
dat Uria in de strijd 
sneuvelt.  Niet veel 
later krijgt David 
bericht.  Uria is in de
strijd gedood.  Na een 
tijd van rouw neemt 
David Bathséba tot vrouw.



God stuurt zijn 
profeet Nathan om
David zijn zonde te 
laten zien.  Nathan 
vertelt David, een 
verhaal over een 
rijke man en een 
erg arme man.  
De rijke man heeft 
honderden schapen.  
De arme man heeft 
slechts een klein
lam.  Hij liefkoost 
het lam alsof het 
een dochter is.



Op een dag krijgt de rijke man bezoek.  De rijke
man wil zijn eigen schapen niet slachten.  Hij gaat 
naar de arme man en neemt zijn lam en slacht dat.



David is boos op die rijke man.  
"Ik zweer bij de levende God",
briest hij, "dat iemand die
zoiets doet, ter dood moet 
worden gebracht."



"U bent die rijke man!", antwoordt Nathan David.  
Datgene wat David gedaan heeft is veel erger dan 
dat de rijke man in het verhaal misdaan heeft.



God laat David zien hoe verkeerd 
hij gehandeld heeft.  David vraagt 

vergeving voor zijn zonden.  
Hij zegt tegen God: 

"Ik heb tegen de HERE 
gezondigd".  God 
vergeeft David zijn 
zonden.  De baby die 
Bathséba krijgt wordt 

echter heel ziek.  
De baby sterft 

kort na de 
geboorte.



David krijgt vergeving van 
zonden.  Bathséba krijgt 
een ander kind: Salomo.  
Na David zal hij als machtige 
koning heersen.  Koning David
heeft nog meer kinderen,
sommige zullen hem nog 
veel moeilijkheden brengen.



"Koning David (Deel 2)“

is een verhaal uit de Bijbel. 

Het staat in 

2 Samuël 1-12

"Door te luisteren naar Uw woord, komt 
er licht en duidelijkheid in mijn leven." 

Psalm 119:130
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