
Bijbelstudie 2 Samuël 9:13 Aan tafel 
 

Lees 2 Samuël 9:1-13 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  

 

• We leven in een tijd van “social distancing.” Wie mis jij het meest aan jouw tafel? 

• Lees over het uitnodigingsbeleid van koning Nebukadnessar in Daniël 1:3-5. Vergelijk 

dit met 2 Samuël 9. Waarin verschilt koning Nebukadnessar van koning David? 

Verschilt het uitnodigingsbeleid van de kerk ook zo van de wereld om je heen? 

• Meribbaäl (“tegenstander van de afgod Baäl”) valt en heet voortaan Mefiboset (“hij 

ademt schande”). Waarin lijk jij op Mefiboset? 

• In deze coronacrisis lijken ouderen fysiek het meest kwetsbaar en lijken 

jongeren/jongvolwassenen psychisch het meest kwetsbaar.  

Wat betekent dit voor jouw houding richting hen, om Jezus’ wil? 

• Stelling: “deze coronacrisis maakt pijnlijk duidelijk dat we niet lijken op Jonatan of 

Jezus. We kunnen moeilijk rekening houden met de ander.” 

• David neemt Mefiboset op aan het hof en behandelt hem “als een van de 

koningszonen” (2 Samuël 9:11). Om Jonatans wil met wie David een verbond had 

gesloten. Wat is een verbond? Waarin lijkt dit verhaal op onze relatie met de Heer?   

Wat betekent dit verhaal voor jouw positie voor God? 

• De wereldberoemde hoogleraar theologie Henri Nouwen (1932-1996) weet zich pas 

echt welkom bij en geliefd door God, wanneer hij dagelijks omgaat met lichamelijk en 

verstandelijk beperkten in de Ark-gemeenschap Daybreak. Hoe kan dat? 

• Lees Lucas 14:12-14 en mediteer een poosje op de zin: “Dan zult u gelukkig zijn, zij 

kunnen u voor dan wel niets terugdoen.” Wie nodig jij uit aan jouw tafel?© Reinier Kramer | 2020 


