Toch blijken Salomo en zijn opvolgers geen
ideale koningen te zijn. Vanaf 586 BC zit er
geen koning meer op Davids troon…

Schriftlezing: 2 Sam. 7:1-16 en 1 Petr. 2:1-10
Kerntekst: 2 Sam. 7:11b Thema: Niet David bouwt voor
God, maar God bouwt voor David. Zingen: Ps. 122:1 en
2, Ps. 65:2, Ps. 48:1,4 en 6, Ps. 118: 11 en 14, Ps. 89:1

… totdat uit Davids nakomeling Maria een Zoon
geboren wordt: Jezus. God geeft Hem de troon
van Zijn vader David. Hij zegt Zelf: meer dan
Salomo is hier.

Hoofdpunten van de preek
Niet David bouwt voor God…
David wil voor de Heere God een huis bouwen.

Deze Koning is het tegenovergestelde van wat
je bij een koning zou verwachten. Stervend aan
het kruis draagt Hij onze schuld en kruisigt Hij
alle hoogmoed.

Mooi plan, dat vindt Nathan de profeet ook. Maar de
Heere wil niet dat David een huis voor Hem bouwt.
Zou David voor Hem een huis bouwen (vers 5b)?
God heeft geen hulp van mensen nodig. Van David
niet, van ons niet. Daarom vertelt God wat Hij
gedaan heeft voor het volk en David (vers 6-11a).

2.

De Davidszoon bouwt een huis dat bij God past
(vers 13).

Die plek moet je (leren) kennen. Dat verlost ons van
grootheidswaan en maakt ons als mens klein en
bescheiden. Wie ben ik (vers 18)?

Salomo heeft met het beste van het beste een
prachtige tempel gebouwd. Dit schitterende
gebouw is in 586 BC in een ruïne veranderd.

… maar God bouwt voor David (2x)
1. Niet David bouwt voor God, maar God bouwt
voor David een (konings)huis (vers 11b-12).

Het tijdelijke huis baande wel de weg naar het
huis van de Heere: de gemeente van Christus.
Hij gaf Zijn leven en legde daarmee de
fundering voor de eeuwige woning van God.

De eerste troonopvolger mag er wezen, een
wijze, machtige koning met een uitgestrekt
koninkrijk!
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Op de fundering wordt het hele huis gebouwd.
Levende stenen worden ingemetseld en maken
het huis naar Gods gemaakt bestek tot een
woning waardig voor God.

