Bijbelstudies in de Exoduskerk najaar 2021

Het boek 2 Samuel:
David: de onvolmaakte koning naar Gods hart
Bijbelstudies in de Exoduskerk: samen lezen in Gods Woord op zoek naar
grote lijnen en bemoedigende details.
Het Bijbelboek 2 Samuel is het vervolg op 1 Samuel. In 1 Samuel doemt Gods koning op aan
de horizon van de geschiedenis: David. In 2 Samuel gaan we zien hoe David eindelijk koning
wordt en dat hij het belangrijk vindt dat de HEER de woonplaats krijgt die Hem toekomt. We
zien geestelijke hoogte- en dieptepunten in Davids regering. Veel ellende die hem overkomt,
blijkt te zijn ontstaan in de boezem van zijn eigen gezin.
In 2 Samuel leren we dat God gediend wordt door onvolmaakte mensen met tegenslagen in
hun leven. En dat God niet alle gevolgen van onze fouten wegneemt, maar dat er altijd
plaats is voor vergeving en herstel.

Programma
studie 1:
woensdag 15 september 2021
Op weg naar Jeruzalem: 2 Samuël 1-6

studie 3:
woensdag 10 november 2021
Gedoe met kinderen: 2 Samuël 13-19

Hoe werd David uiteindelijk koning van Israël?
Wat gebeurde er met de overlevenden van
Sauls familie? Waarom moest de ark naar
Jeruzalem?

Wat gebeurde er allemaal met Davids
kinderen? En tussen hen onderling? Wat was
Davids rol in deze perikelen? Wat leren we
van zijn opstellingen tegenover Absalom?

studie 2:
woensdag 13 oktober 2021
Hoogte- en dieptepunten: 2 Samuël 7-12

studie 4:
woensdag 8 december 2021
Terug- en vooruitblik: 2 Samuël 20-24

Waarom mocht David niet de tempel
bouwen? Wat had David met Mefiboset? Wat
ging er fout toen David voor Batseba viel? Hoe
kan iemand weer opstaan na zo’n fout?

Wat leren we van de helden van David? Hoe
leren we David kennen in zijn danklied en zijn
laatste woorden? Wat was er mis met de
volkstelling?

Plaatsen, tijden en verdere info
o De Bijbelstudies worden - anders dan vorige seizoenen - alleen ’s ochtends gehouden.
Tijd: van 10.00 tot 11.30 uur. Adres: Exoduskerk, Beresteinlaan 263, Den Haag.
o Iedereen is welkom, koffie en thee staan klaar! We houden ons aan de coronaregels.
o Informatie: www.egmexoduskerk.nl; contact: ernst.zwart@hotmail.nl of 06-37197325.
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