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In gesprek over: In gesprek over David
David is een van de bekendste figuren uit de bijbelse geschiedenis. Hij promoveert van herdersjongen
tot koning en wordt een ‘man naar Gods hart’ genoemd. Ondanks die eervolle bijnaam maakte hij net
zoveel hoogte- en dieptepunten mee als wij allemaal. En bovendien was hij zeker geen heilige…
Integendeel zouden we kunnen zeggen.

David
-

Als u denkt aan David, welk beeld komt dan als eerste bij u boven?

Bekijk de afbeeldingen van David op pag. 1, 3, 6/7, 8 en 9.
-

Welke afbeelding past volgens u het beste bij hem?

Een mens naar Gods hart…?
David werd ‘de man naar Gods hart’ genoemd. Maar met alles wat we over hem weten, is deze titel
toch moeilijk voorstelbaar…
Bediscussieer met elkaar de volgende vragen:
-

Zou u willen leven in een koninkrijk dat een vorst heeft die van vrouwen houdt, niet bang is om
een robbertje te vechten en er ook niet voor terugdeinst af en toe iemand om te leggen?
- Zou u geneigd zijn om te geloven in een God die een dergelijke koning een ‘man naar Mijn hart’
noemt?
Natuurlijk… David had ook zijn goede eigenschappen. Hij bleef God zoeken, als er iets mis ging in zijn
leven beleed hij dat, hij was een echte vriend voor Jonathan, hield van zijn kinderen, kon prachtige
muziek maken en was in de liederen die hij schreef verrassend eerlijk.
-

Wat kunnen wij hiervan leren over de manier waarop God naar mensen kijkt, met hun goede,
maar ook met hun slechte kanten?

Diep bukken
Lees met elkaar de korte tekst in het paarse kader op pag. 9: ‘Vroeger waren er…. diep wil bukken.’
-

Wat zegt deze tekst over de mens van nu? Herkent u hier iets in?
Wat zegt deze tekst volgens u over God?
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Lees met elkaar ‘Lied van David’ van Huub Oosterhuis op pag. 8.
-

Welk beeld geeft deze tekst over David en hoe past zij bij de zojuist gelezen tekst over ‘diep
bukken’?
Van Jezus wordt gezegd dat hij ‘de zoon van David’ is.
-

Vindt u dat Jezus en David op elkaar lijken?

Herder
Renata Barnard schrijft op pag. 2: ‘Een herdersjongen die koning wordt, dat is bijbels gezien heel
symbolisch.’
-

Welke eigenschappen van een herder heeft een koning ook nodig?
In hoeverre ziet u deze ‘herderskwaliteiten’ terug in onze eigen koning Willem Alexander?

Dat David in zijn jeugd een herdersjongen was, wordt vaak gekoppeld aan een van de meest bekende
psalmen die aan hem zijn toegeschreven: Psalm 23.
-

Lees met elkaar deze psalm.

Psalm 23
Een psalm van David.

De HEER is mijn herder,
het ontbreekt mij aan niets.
Hij laat mij rusten in groene weiden
en voert mij naar vredig water,
hij geeft mij nieuwe kracht
en leidt mij langs veilige paden
tot eer van zijn naam.
Al gaat mijn weg
door een donker dal,
ik vrees geen gevaar,
2

Bij Open Deur nummer 10, oktober 2014
want u bent bij mij,
uw stok en uw staf,
zij geven mij moed.
U nodigt mij aan tafel
voor het oog van de vijand,
u zalft mijn hoofd met olie,
mijn beker vloeit over.
Geluk en genade volgen mij
alle dagen van mijn leven,
ik keer terug in het huis van de HEER
tot in lengte van dagen.

-

Bent u bekend met deze psalm? Zo ja, kunt u vertellen hoe die bekendheid is ontstaan?
Wat betekent deze psalm voor u persoonlijk?

Wanhoop
David schreef ook psalmen waarin hij iets laat merken van de wanhoop die je als mens soms kan
overvallen, de wanhoop die ook het geloof in God kan aantasten. Psalm 13 is daar een voorbeeld van.
-

Lees met elkaar deze psalm:

Psalm 13
Voor de koorleider. Een psalm van David.

Hoe lang nog, HEER, zult u mij vergeten,
hoe lang nog verbergt u voor mij uw gelaat?
Hoe lang nog wordt mijn ziel gekweld door zorgen
en mijn hart door verdriet overstelpt, dag aan dag?
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Hoe lang nog houdt mijn vijand de overhand?
Zie mij, antwoord mij, HEER, mijn God!
Verlicht mijn ogen, dat ik niet in doodsslaap wegzink.
Laat mijn vijand niet roepen: ‘Ik heb hem verslagen,’
mijn belagers niet juichen omdat ik bezwijk.
Ik vertrouw op uw liefde:
mijn hart zal juichen omdat u redding brengt,
ik zal zingen voor de HEER, hij heeft mij geholpen.

Bespreek met elkaar:
-

Op welke manier verschilt deze psalm van Psalm 23?
Waarin komen beide psalmen overeen?
Welke rol kan muziek en poëzie naar uw mening spelen in het verwerken van emoties?

Tot slot
David was een man ‘met vele gezichten’, net als ieder mens, zo stelt Agnes Grond op pag. 11. Veel van
de dingen die hij meemaakte, kon hij een plekje geven in de muziek, in het schrijven van de psalmen.
Schrijf tot slot van dit gespreksmoment met elkaar een psalm van 8-10 regels. Neem als basis hiervoor
een onderwerp dat jullie in dit gespreksmoment hebben behandeld, en wat indruk heeft gemaakt.

Annemarie Roding, predikant in de Protestantse Kerk in Nederland en geestelijk verzorger bij Careyn
------------------------------------------------------------------------------------------------------------Voor een gratis abonnement op deze gespreksleidraad kunt u een mailtje sturen naar: kio@pkn.nl

Voor een abonnement op Open Deur, oecumenisch maandblad over vragen van geloven en leven, voor
mensen binnen en buiten de kerken kunt u contact opnemen met Boekencentrum uitgevers,
tel. (079) 362 86 28, www.open-deur.nl.
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