
Bijbelstudie 2 Samuël 6:21-22 De volksdans van Jezus 
 

Lees 2 Samuël 6:1-23 volgens ‘de Zweedse methode’ 

 

Zet met een pen of potlood een ? wanneer je een zin/opmerking/vers niet begrijpt.  

Een ! als bij dat gedeelte een lichtje gaat branden (nu begrijp ik het! of: dit is een nieuw 

inzicht voor mij!). Plaats een è wanneer dat gedeelte je raakt. 

Noteer dit en vertel elkaar wat je niet begrepen hebt ?, wat je nu juist opgevallen is ! en wat je 

geraakt heeft è. Wat leert deze bespreking jou? 

 

 

Stellingen/vragen om met elkaar te bespreken  

 

• Wat betekent Gods heiligheid voor jou? 

• Het woordenboek ‘De Dikke van Dale’ geeft de volgende betekenissen van ‘heilig’: 

“zonder zonde, rein, volmaakt, eerbiedwaardig, verheven, onkreukbaar.” 

In de preek klonk dat heiligheid “liefdevolle nabijheid” is en werd dit vergeleken met 

het huwelijksformulier waar je belooft “heilig” met de ander te leven. 

“Heiligheid is daar waar de liefde vanaf spat.” Vergelijk dit met jouw antwoord? 

• Het tegenovergestelde van ‘heiligheid’ is, volgens de preek, “God voor jouw karretje 

spannen.” Kan jij 3 voorbeelden noemen waarin God voor menselijke karretjes wordt 

gespannen? En: herken je deze neiging ook bij jezelf…? 

• Gods heiligheid blijkt in de omgang met de ark van het verbond. David wil de ark naar 

Jeruzalem halen. De 1e keer gaat dat mis en de 2e keer niet. Wat is het verschil? 

• “Jezus Christus is onze ark van het verbond.” Wat betekent deze uitspraak? 

• Welke rol speelt Jezus Christus in jouw leven? En in het gezin? 

• Wat zie je in Jezus Christus van Gods heiligheid én Gods nabijheid? 

• Lees Filippenzen 2:1-11 en vergelijk dit met de dansende David in 2 Samuël 6.  

Welke overeenkomsten zie je? Wat betekent dit voor jouw omgang met God en met de 

ander?  

• Stelling: “een predikant is geen heer (dominus in het Latijn), maar een dienaar.” 

• David danst voor de Heer. Wat vind jij van uitingen van blijdschap in de kerk?  
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