Ontmoeting in samen (leren) bidden: David
Deze Bijbelstudie sluit aan bij de preek van zondagochtend 1 mei 2022, Rehobothkerk, Woerden over 2
Samuel 7:17-29

David – veelzijdig en tegenstrijdig
•
•
•

•
•
•

•

David betekent waarschijnlijk zo iets als ‘lieveling’ of ‘vriend’.
David komt uit de stam van Juda en groeit op in Bethlehem. Hij is de jongste zoon van Isaï en
telde als zodanig niet mee.
Hij was al jong schaapherder die zorgt voor zijn dieren. Hij is op hun welzijn gericht en verdedigt
ze bij gevaar. Een eenzaam beroep, al zal David nooit alleen geweest zijn. Hij was een man naar
God’s hart (1 Sam 13:14) en zal al op jonge leeftijd nauw met God verbonden zijn geweest.
Het beeld van herder zou je door kunnen trekken naar zijn koningschap, waarin hij als een
goede herder voor zijn schapen, het volk van Israel wil zorgen.
Herders waren in die tijd een ruw volk. David bleek echter gevoelig te zijn. Hij was dichter en
muzikant. Veel van de psalmen zijn door hem gedicht.
Uit David wordt uiteindelijk de Here Jezus, de Messias, geboren (Matth 1:1). Dé Koning én
Herder van Zijn volk. David is in die zin de voorafschaduwing van Christus. Een voorafbeelding,
prototype, die de komst van Christus laat zien. Een levende profetie zou je kunnen zeggen.
Er is echter meer over David te zeggen.
o Behalve heilig is hij ook een zondaar. Denk aan de geschiedenis met Batseba (2 Sam 11).
o Hij werd vervolgd door Saul (1 Sam 21-26), maar heeft zelf ook de nodige vijanden
vervolgd (Filistijnen, Moabieten, Syriers).
o Hij was slachtoffer (Saul, Absolom) en ook beul (Goliath, Uria).

Ondanks alles was hij een man naar God’s hart. Hoe kan dat eigenlijk? Hij belijdt iedere keer eerlijk zijn
zonden en smeekt God om vergeving. Hij durft zijn fouten toe te geven en mag steeds weer opnieuw
beginnen. In het leven van David is één rode draad: zijn gebed. David de heilige bidt. David de zondaar
bidt. David de vervolgde bidt. David de vervolger bidt. David het slachtoffer bidt. Ook David de beul bidt.
Dat is de rode draad in zijn leven. Een man die bidt. Deze veelzijdigheid zien we ook in de psalmen terug.
We zien bij David het besef dat een levende persoonlijke relatie met God cruciaal is. Hij wist dat het niet
om religie als zodanig ging. Niet het strikt naleven van regels of rituelen maakten hem aanvaardbaar
voor God. Maar berouw en verootmoediging. En zeker ook God loven en prijzen voor wie Hij is en wie
Hij voor David wilde zijn. Alle facetten van zijn leven deelde Hij zo met God.

Bidden met David
Er is veel te zeggen en te leren over gebed. Vaak wordt, terecht overigens, verwezen naar het volmaakte
gebed wat de Heere Jezus de discipelen leerde bidden: het Onze Vader. Als afgeleide hiervan, wordt als
ezelsbruggetje de ‘hand’ gebruikt.

Ook van David kunnen we het nodige leren als het om gebed gaat. Probeer voor het einde van de
bijbelstudie een half uur te reserveren om met elkaar te bidden. Gebruik de tijd die nog rest om je te
verdiepen in onderstaande 5 inzichten uit de psalmen die je kunnen helpen om je gebed tot God te
verdiepen. Als de tijd beperkt is, kies dan die punten die het minste aandacht krijgen in jouw gebed en
ga daarover met elkaar in gesprek.
1. Wees eerlijk
Tot God, mijn rots, wil ik zeggen: ‘Waarom vergeet U mij, waarom ga ik gehuld in het zwart, door de
vijand geplaagd?’ Mij gaat door merg en been de hoon van mijn belagers, want ze zeggen heel de dag:
‘Waar is dan je God?’ Wat ben je bedroefd, mijn ziel, en onrustig in mij. Vestig je hoop op God, eens zal ik
Hem weer loven, mijn God, die mij ziet en redt. (Ps 42: 10-12)
Als we de psalmen lezen, dan komt één ding duidelijk naar voren. Emotie. Koning David laat zijn emoties
gaan, hij bidt vanuit het diepst van zijn hart. Pijn, verdriet, angst, vreugde. Het passeert allemaal de
revue.
Voor David maakte het niet uit wat hij voelde. Hij zocht God niet alleen op wanneer het goed ging. Hij
omarmde elk gevoel, elke emotie en legde deze bij God neer. Alsof hij tegen zijn beste vriend praatte.
Hij voelde zich veilig om alles met God te delen. Hij wist dat hij met alles bij God terecht kon.
Ø Deel jij alles met God? Of zijn er zaken die je niet durft te delen, of gewoon achterwege laat om
dat je er niet echt bij stil staat?
2. Wees vrijmoedig
‘Luister, HEER, ik vraag om recht, luister naar mijn smeken, hoor mijn gebed – geen leugen komt over
mijn lippen. Laat van U het oordeel komen, laat uw oog mijn oprechtheid zien. Beproeft en peilt U mijn
hart, onderzoekt U mij in de nacht, U zult niets in mijn nadeel vinden, geen kwaad kwam uit mijn mond.
Hoe de mensen ook leven, ik houd mij aan het woord van uw lippen. De weg van roof en geweld heb ik
altijd gemeden, mijn voeten volgden uw spoor, mijn stappen wankelden niet. Ik roep tot U om hulp, want
U geeft mij antwoord. Wil mij horen, God, luister naar mijn spreken, toon mij de wonderen van uw
trouw. Wie bij U schuilen redt U van hun tegenstanders, met uw machtige hand’. (Ps 17:1-7)

David vraagt God dagelijks om allerlei dingen. Hij bidt voor kracht, zegen, het wegnemen van zonden,
etc. David had het gevoel dat hij veel nodig had en hij durfde alles aan God te vragen. Hij had het volste
vertrouwen dat God hem zou geven wat hij nodig had.
Ø Heb je ooit iets aan God gevraagd, waarvan je je achteraf afvroeg of dat wel kon? Zo ja, wat was
dat? Kijk je daar nog steeds zo naar?
Ø Zijn er ook zaken die je niet aan God kunt/mag vragen?
3. Weet wie God is en wat Hij kan doen
‘Naar U, HEER, gaat mijn verlangen uit, mijn God, op U vertrouw ik, maak mij niet te schande, laat mijn
vijanden niet triomferen. Zij die op U hopen worden niet beschaamd, beschaamd worden zij die U
achteloos verraden’. (Ps 25:1-3)
Naast dat David God vraagt om iets te doen, bevestigt hij ook het vermogen en de wil van God om het te
doen. Door zijn geloof in Gods karakter, krijgen zijn smeekbedes hoop. Er ontstaat vertrouwen op een
goede uitkomst.
Ø Voor David is God de Almachtige (zie ook Ps 68). Wat betekent het voor jou dat God Almachtig
is? Welk beeld heb je daarbij?
Ø Schuurt dit ook wel eens met wat je in het leven ervaart? Zo nee, leg eens uit. Zo ja, hoe ga je
daar mee om?
4. Dank God
‘U, Heer, zal ik loven onder de volken, over U zingen voor alle naties. Hemelhoog is uw liefde, tot aan de
wolken reikt uw trouw’. (Ps 57: 10-11)
David smeekt God niet alleen om zijn gebeden te verhoren. Door zijn verzoeken heen klinkt ook zijn
liefde voor God. David had enorm veel eerbied en ontzag voor de Heer. Hij verlangde ernaar om zijn
liefde voor God uit te drukken. Valt het je ook op dat David hier niet vraagt of God genadig wil zijn maar
dat hij hem dankt voor het feit dat God zo is? David gelooft simpelweg dat hij al vergeven is. Vol
vertrouwen dankt hij God hiervoor.
Ø Kun je iets delen over jouw vertrouwen op dit vlak?
5. Laat je niet leiden door emoties
Mij gaat door merg en been de hoon van mijn belagers, want ze zeggen heel de dag: ‘Waar is dan je
God?’ Wat ben je bedroefd, mijn ziel, en onrustig in mij. Vestig je hoop op God, eens zal ik Hem weer
loven, mijn God, die mij ziet en redt. (Ps 42:11-12)
David had genoeg momenten dat hij uitgeput en gefrustreerd was, maar deze emoties liet hij niet
overheersen. Daarvoor in de plaats sprak David zichzelf toe: “Vestig je hoop op God!”. Hij bleef op God
vertrouwen en Hem danken.
Ø Vaak laten we ons leiden door wat we in ons dagelijkse leven ervaren. In hoeverre lukt het je om
dit los te laten en het van God te verwachten? Misschien zijn er wel prachtige ervaringen te
delen?
Ø Wat kan je helpen om hier in te groeien?

Tot slot
Niet alle gebeden van David werden direct beantwoord; hij heeft vaak lang op God moeten wachten.
Maar in plaats van opgeven wanneer niets leek te veranderen, bleef David geloven in hetgeen dat God
kon doen. Hij hield altijd hoop.
Mocht het bidden (even) niet lukken, vertrouw er dan op dat de Heilige Geest je hart opent voor God.
Alle woordloze woorden brengt Hij voor Gods troon.
En bovendien komt de Geest onze zwakheid te hulp; wij weten immers niet wat we in ons gebed tegen
God moeten zeggen, maar de Geest zelf pleit voor ons met woordloze zuchten. (Rom 8:26)

Bid en zing met elkaar
Loof, prijs en dank God. Bidt voor de wereld, de gemeente, voor de andere leden van de bijbelkring en
voor jezelf.
Sluit af met het zingen van psalm 25:2 (DNP)
HEER, leer mij uw waarheid kennen
en uw onderwijs verstaan.
Laat mij aan uw wegen wennen,
help mij in uw spoor te gaan –
God, U bent het die mij redt.
Hele dagen, hele nachten
ben ik hoopvol in gebed:
altijd blijf ik U verwachten

en/of

psalm 72:7 (DNP)
Laat iedereen de HEER bezingen,
de God van het verbond.
Hij, Hij alleen doet grote dingen,
bazuin zijn glorie rond!
Zijn naam gaat elke naam te boven;
breng Hem voor eeuwig eer.
Laat alles wat bestaat Hem loven.
Ja, amen, prijs de HEER!

