
Bijbelstudie 2 Samuël 19:1 Ga met je verdriet naar de Zoon van David 

 

Lees 2 Samuël 15:1-16, 15:23-21 en 18:5-19:9 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  

 

• Lees 2 Samuël 19:1. Herken je de rouw van David? 

• Durf je te vertellen over ‘rouw’ in jouw leven?  

Wat is er verloren/kwijt geraakt in dit leven en schroeit wanneer je eraan denkt? 

• Lees 2 Samuël 19:2-9. In de omgeving van David wordt zijn rouw niet begrepen. 

Legeraanvoerder Joab dwingt David zelfs ‘gewoon’ door te gaan. Begrijp je dit? 

Hoe wordt er met jouw rouw omgegaan? Of hoe ga jij om met de rouw van een ander? 

• Lees 2 Samuël 18:5. Ondanks alles wat Absalom doet (de opstand en de dreiging voor 

het leven van David zelf), is David in dit verhaal vooral de vader. Meer vader dan 

koning. Hij ‘slikt’ wat Absalom doet, omdat het zijn kind is. Wat herken je hierin? 

• Lees 2 Samuël 12:10. David krijgt een hoop te verduren in zijn gezin. In Davids geval 

is het zijn eigen schuld. Welke dingen zou jij wellicht achteraf anders willen doen? 

• Lees nog een keer 2 Samuël 19:1. David roept “Absalom, was ik maar dood in plaats 

van jij!” Waarom roept hij dat? Waar zit het evangelie van Jezus Christus in deze 

uitroep van David? Welke troost geeft jou dat? 

• Lees de gelijkenis van de verloren zoon (Lucas 15:11-32), ons jaarthema.  

Welke overeenkomsten zie je met dit verhaal van David & Absalom?  

Probeer ook de rol van de Heer een plek te geven in je antwoord. 

• Absalom spiegelt ons. Zou een “Absalomzondag” (een zondag waarin je specifiek 

denkt aan hen die Christus verlaten) een goed idee zijn? Waarom wel/niet? 

• Wat is volgens jou hierin de roeping van de kerk? Welke plek neem jij daarin in?  
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