
Verbonden met God en elkaar-  gejuich en muziek! 

Uitleg bij de maandtekst 1 Kronieken 15:28 

Een plek waar je God kan dienen 

David is Koning in Jeruzalem. Jeruzalem is een mooie stad geworden. Er zijn 

huizen gebouwd en er is ook een plaats voor de Heere. In 1 Kronieken 15 vers 

1 staat dat David een plaats bereidde voor de ark van God.  

➢ Heb jij een plekje waar je de Heere God 

dient? Waar je bidt en uit de Bijbel leest? 

 Uitgenodigd! 

David zegt tegen het volk dat de Levieten de 

ark mogen dragen naar de plaats waar hij een 

tent had gezet voor de ark van God. Want zij 

zijn daarvoor uitgekozen door de Heere, zij 

mogen de Heere op die manier dienen. David 

nodigt het hele volk uit om erbij te zijn als de ark naar haar plaats wordt 

gebracht. 

➢ Ook wij krijgen een uitnodiging om elke zondag naar de kerk te gaan. De 

plaats waar de Heere tot ons wil spreken, waar we mogen horen over 

Zijn vergevende liefde voor ons. 

Heiligen 

David geeft de priesters de opdracht om zich te heiligen, vergeving te 

vragen van hun zonden en te luisteren naar Gods Woord, hoe we Hem 

moeten dienen. 

➢ Wat doe jij als je naar de kerk gaat? Vraag je ook eerst om vergeving? En 

of God je wil leren hoe Hij gediend mag worden? 

Vreugde, gejuich en muziek 

David zegt tegen de overste van de Levieten dat er zangers moeten komen 

en muziekinstrumenten om muziek te maken en hun blijdschap te laten 

horen, omdat de Ark van het Verbond weer naar Jeruzalem gaat. Met 



vreugde wordt de Ark uit het huis van Obed-Edom gehaald. Er worden 

dankoffers gebracht aan God! Met gejuich en met het geluid van 

muziekinstrumenten wordt de Ark naar Jeruzalem gebracht. ( 1 Kronieken 

15:16-28) David maakt een Psalm om God te loven en te prijzen. Die Psalm 

kan je lezen in 1 Kronieken 16:7 t/m 36. 

➢ Het is goed om te zingen en muziek te maken voor de Heere. Doe jij dat 

ook met blijdschap? Bijvoorbeeld met Psalm 105: 1, 2, 3, 4 en 5? 

 

 


