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Bemoediging: 

voorganger: 

 Onze hulp is in de naam van de HEER. 

gemeente:  

 Die hemel en aarde maakt. 

voorganger: 

 Altijd blijft Hij trouw. 

gemeente:  

 Nooit laat hij los.  

* 
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Lied 461 : 1. 











   Ik ben de engel van de Heer: 1. 

  Een buur-vrouw in de ko-nings-stad 

  heeft moei-te en ver-driet ge-had. 

  Zij wordt de moe-der van een zoon 

  die voor-be-stemd is voor de troon. 



   Ik ben de engel van de Heer: refrein. 

  Ik zing van licht dat God ons geeft: 

  het le-vens-licht voor al wat leeft. 

      Wie draagt dat licht, wie brengt het voort? 

      Wie geeft het aan de men-sen door? 







Lezing: Mattheüs 1 : 1 t/m 6.  

1 
1  Overzicht van de afstamming van Jezus Christus, 

zoon van David,  
zoon van Abraham. 

2   Abraham verwekte Isaak,  
Isaak verwekte Jakob,  
Jakob verwekte Juda en zijn broers,  

3   Juda verwekte Peres en Zerach bij Tamar,  
Peres verwekte Chesron,  
Chesron verwekte Aram,  



Lezing: Mattheüs 1 : 1 t/m 6.  

  
4   Aram verwekte Amminadab,  

Amminadab verwekte Nachson,  
Nachson verwekte Salmon,  

5   Salmon verwekte Boaz bij Rachab,  
Boaz verwekte Obed bij Ruth,  
Obed verwekte Isaï, 

6   Isaï verwekte David, de koning. 
David verwekte Salomo bij de vrouw van Uria.  

   

* 





Lied 466 : 3, 



Lied 466 : 3. 





Lezing: 2 Samuel 11 : 1 t/m 15.  

David en Batseba 

11 
1   Bij het aanbreken van het voorjaar, de tijd 

waarin koningen gewoonlijk ten strijde trekken, 
stuurde David opnieuw een leger eropuit, 
onder leiding van Joab en zijn aanvoerders,  
om de Ammonieten te verslaan  
en Rabba te belegeren.  
Zelf bleef hij in Jeruzalem achter.  



Lezing: 2 Samuel 11 : 1 t/m 15.  
 

2   Op een keer stond hij aan het eind van de 
middag op van zijn rustbed en liep wat heen 
en weer over het dak van het paleis.  
Beneden zag hij een vrouw die aan het baden 
was. Ze was heel mooi om te zien.  

3   Hij liet uitzoeken wie ze was,  
en men zei hem:  
‘Dat is Batseba, de dochter van Eliam,  
de vrouw van de Hethiet Uria.’  



Lezing: 2 Samuel 11 : 1 t/m 15.  
 

4  David liet haar bij zich komen en sliep met haar. 
(De voorgeschreven periode van onthouding 
na haar onreinheid was juist verstreken.) 
Daarna ging ze terug naar huis.  

5   Enige tijd later merkte ze dat ze zwanger was. 
Ze liet dat aan David berichten,  

6   waarop David aan Joab opdracht gaf  
om Uria naar hem toe te sturen.  



Lezing: 2 Samuel 11 : 1 t/m 15.  
7   Uria meldde zich op bevel van Joab bij David, 

die hem vroeg hoe Joab en het leger  
het maakten en hoe het er met de oorlog 
voorstond.  

8   Vervolgens zei hij: ‘Ga naar huis en ontspan u 
wat.’ Toen Uria het paleis verliet, kreeg hij nog 
een geschenk van de koning mee.  

9   Maar Uria ging niet naar huis;  
hij bleef slapen in het poortgebouw van het 
paleis, bij de knechten van zijn heer.  



Lezing: 2 Samuel 11 : 1 t/m 15.  
10Toen men David verteld had dat Uria niet naar 

huis was gegaan, zei hij tegen hem:  
‘U hebt toch een lange reis achter de rug. 
Waarom bent u niet naar huis gegaan?’  

11Uria antwoordde: ‘De ark en het leger van 
Israël en Juda zijn ondergebracht in hutten, 
opperbevelhebber Joab en zijn manschappen 
bivakkeren in het open veld; zou ik dan naar 
huis gaan om te eten en te drinken,  
en te slapen met mijn vrouw?  
Zo waar u leeft, dat doe ik niet!’ 



Lezing: 2 Samuel 11 : 1 t/m 15.  
12David zei tegen Uria: ‘Blijf ook vandaag nog 

hier, dan laat ik u morgen teruggaan.’  
Uria bleef die dag dus nog in Jeruzalem.  
De dag daarop  

13nodigde David hem bij zich aan tafel en voerde 
hem dronken. Toch ging Uria ’s avonds niet 
naar huis, maar legde zich opnieuw te slapen 
bij de knechten van zijn heer. 

14De volgende morgen schreef David  
Joab een brief, die hij aan Uria meegaf. 



Lezing: 2 Samuel 11 : 1 t/m 15.  
 

 

15In de brief stond:  
‘Stel Uria op waar het hevigst wordt 
gevochten en geef hem geen rugdekking, 
opdat hij wordt getroffen en sneuvelt.’  

* 





Lezing: 2 Samuel 11 : 26 en 27.  
 

26De vrouw van Uria kreeg bericht  
dat haar man was gesneuveld,  
en ze treurde om haar echtgenoot.  

27Toen de rouwtijd voorbij was,  
nam David haar bij zich aan het hof.  
Zij werd zijn vrouw en baarde hem een zoon. 
Naar het oordeel van de HEER was het wel 
degelijk slecht wat David had gedaan. 

* 





Lezing: 2 Samuel 12 : 15 en 16.  
 

 

15Daarop ging Natan naar huis.  
De HEER trof het kind  
dat de vrouw van Uria David gebaard had,  
met een dodelijke ziekte. 

16David bad tot God voor de jongen.  
Hij vastte streng  
en legde zich ’s nachts op de grond te slapen.  

* 





Lezing: 2 Samuel 12 : 24 en 25.  
 

 

24David troostte zijn vrouw Batseba.  
Hij sliep met haar en ze kreeg een zoon,  
die hij Salomo noemde.  
De HEER had het kind lief  

25en gaf het bij monde van de profeet Natan  
de naam Jedidja,  
‘Lieveling van de HEER’. 

* 





Lezing: 1 Koningen 1 : 15 t/m 21, 28 t/m 31.  
15Batseba ging het vertrek binnen waar de oude 

koning werd verzorgd door Abisag uit Sunem.  
16Ze knielde voor de koning neer en boog diep 

voorover, en hij vroeg haar wat ze wenste.  
17‘Mijn heer,’ antwoordde ze,  

‘u hebt me bij de HEER, uw God gezworen: 
“Jouw zoon Salomo zal na mij koning zijn,  
en hij zal op mijn troon zitten.”  

18Maar nu is buiten uw medeweten  
Adonia tot koning uitgeroepen. 



Lezing: 1 Koningen 1 : 15 t/m 21, 28 t/m 31.  
19Hij heeft een offerfeest gehouden  

en een stier en een groot aantal vetgemeste 
schapen en geiten geslacht.  
Alle koningszonen heeft hij uitgenodigd, en 
ook de priester Abjatar en opperbevelhebber 
Joab, maar uw dienaar Salomo niet.  

20Nu, mijn heer en koning, zijn de ogen van heel 
Israël op u gericht. Van u wil men horen wie er 
na u op uw troon zal zitten.  

21Anders zullen mijn zoon Salomo en ik na uw 
dood van hoogverraad beschuldigd worden.’ 



Lezing: 1 Koningen 1 : 15 t/m 21, 28 t/m 31.  
 

28Koning David nam het woord en beval:  
‘Laat Batseba hier komen.’ Batseba liep op de 
koning toe en ging voor hem staan,  

29en de koning zwoer: ‘Zo waar de HEER leeft,  
die mij steeds uit de nood heeft gered,  

30vandaag zal ik doen wat ik je bij de HEER,  
de God van Israël, gezworen heb:  
je zoon Salomo zal na mij koning zijn,  
en hij zal in mijn plaats op mijn troon zitten.’  



Lezing: 1 Koningen 1 : 15 t/m 21, 28 t/m 31.  
 

 

 

31Batseba knielde neer,  
boog diep voorover en zei:  
‘Moge mijn heer, koning David,  
leven tot in eeuwigheid.’ 

* 
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