
Bijbelstudie 2 Samuël 7:11b De HEER bouwt een huis voor jou 

 

Lees 2 Samuël 7:1-16 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  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 . Wat leert deze bespreking jou? 

 

 

Stellingen/vragen om met elkaar te bespreken  

 

• We vieren de maaltijd van de Heer online.  

Welk menselijk plan van jou is hierdoor doorkruist?  

Kan je ook iets zien van God die misschien wel een groter plan trekt? 

• Welke plannen van jou zijn afgelopen jaar doorkruist in deze coronacrisis?  

Hoe ga je daarmee om? 

• David legt zijn plan voor aan de profeet Natan. Leg jij jouw plannen voor aan de 

Here? Vertel hoe je dat doet? 

• Het is de eerste zondag van advent. Gods licht breekt door in het duister van deze 

wereld. Welke troost geeft jou dat? 

• Wat laat advent en de geboorte van Christus jou zien van Gods plannen? 

• Wat laten de tekens van het heilig Avondmaal, brood en wijn, jou zien van de manier 

waarop God zijn koninkrijk bouwt? 

• Wat doet het vieren van het heilig Avondmaal in deze coronatijd met jou? 

• Welke menselijke plannen/gedachten/ideeën van jou zijn door deze tekst en preek in 

een ander daglicht komen te staan?  

• Stelling: “de kerk is principieel onaf, omdat mensenwerk gebroken is en we nog 

onderweg zijn naar Gods koninkrijk.” 

• We sluiten hiermee de prekenserie over “David, de man naar Gods hart” af. 

Hoe zou jij deze prekenserie willen samenvatten? 
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