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Geliefde zus,

Dit is alweer de vijfde bijbelstudie van Beth Moore die in het Nederlands is vertaald. Deze keer 

volgen we het leven van David, een man die Gods hart zo prachtig weerspiegelde. Hij was nederig, 

liefdevol, beschermend en toegewijd. Hij deed wat rechtvaardig en juist was en gaf God alle eer voor 

zijn overwinningen. David had een hart vol aanbidding en gaf gehoor aan Gods oproep om nauw 

met Hem samen te werken. 

Maar toen ging het fout met David. Hoewel ik het verhaal al zo goed kende, trof het mij dat iemand 

die zo dicht bij God leeft toch zo diep in zonde kan vallen. Schokkend vond ik het! Wat David over-

kwam, kan jou en mij dus ook overkomen. Niemand is ongevoelig voor zonde en verleidingen.

Gelukkig is er ook dán nog steeds een weg terug naar God. De genade van God is genoeg om al onze 

zonde te bedekken. Daarvoor is het wel belangrijk dat we ons hart onderzoeken, berouw hebben 

en schuld belijden. God zal niet bedekken wat wij toedekken. Kijk maar naar David. Zolang hij zijn 

zonden verborgen hield, waren ze onbedekt voor God. Maar op het moment dat hij berouw had en 

zijn zonden beleed, bedekte God die zonden. 

Sinds ik deze studie volgde, vraag ik God heel concreet in mijn gebeden om mij dicht aan zijn va-

derhart te houden zodat ik gevoelig blijf voor de heilige Geest en zijn alarmbellen niet negeer. Want 

ik verlang er zo naar om net als David Gods hart te weerspiegelen op het plekje waar God mij heeft 

geplaatst.

Jij hebt het mooie plan opgevat om je met andere vrouwen – en misschien ook wel mannen – te ver-

diepen in het leven van David. Deze handleiding heb ik voor je geschreven om je op weg te helpen. 

In Amerika werkt men ook met een handleiding voor studiegroepen. Ik heb een paar onderdelen 

uit deze Amerikaanse handleiding overgenomen, zoals de ‘Specifieke suggesties per week’ in het 

hoofdstuk voor de gespreksleiders. Verder is deze handleiding vooral gebaseerd op mijn eigen er-

varingen met het organiseren van Beth Moore-bijbelstudies in Zoetermeer, waar ik tot voor kort 

woonde.

Voorwoord
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Naast de organisatie van Beth Moore-studies ondersteun ik (nieuwe) studiegroepen. Jullie ervarin-

gen, vragen en tips heb ik in deze handleiding verwerkt. Zo krijg ik regelmatig vragen over het effec-

tief leiden van de groepsgesprekken. Ik heb voorbeelden opgenomen van uitdagingen die jullie in 

de praktijk zijn tegengekomen en tips om daar goed op te reageren. Verder tref je nieuwe werkvor-

men aan die stimuleren dat iedere vrouw in het groepsgesprek tot haar recht komt. Speciaal voor 

studiegroepen die al wat langer bezig zijn met deze bijbelstudies heb ik nieuwe kennismakings-

spellen vermeld. 

Ten slotte wil ik je bemoedigen met een woord van God. In 2 Kronieken 16:9 staat: ‘Want de ogen 

van de here speuren heen en weer over de aarde, op zoek naar mensen die Hem zijn toegewijd, 

zodat Hij Zijn grote macht kan tonen door hen te helpen’ (Het Boek). Ik ken je niet persoonlijk, maar 

God wel! Hij weet wat er in je hart leeft, misschien ben je wat onzeker of voel je je erg verantwoor-

delijk voor het verloop van de bijeenkomsten. Vertel het God en bedenk dat zijn liefdevolle oog op 

jou is gericht en dat er niets zal gebeuren wat je niet sámen met Hem aankunt. Maak er zo samen 

iets moois van!

Heb je tips, wil je advies, of maak je mooie dingen mee tijdens de bijbelstudieperiode, laat het ons 

horen via studiegroepen@bethmoore.nl. 

Met een vreugdevolle groet,

Annemarie Rietkerk

PS Vergeet niet om ‘onderweg’ ook te genieten van de schatkistjes die God daar speciaal voor jou 

heeft neergezet!



Over de studie

De bijbelstudie David: een hart naar Gods hart is een vertaling van de Amerikaanse studie David: 

Seeking a Heart Like His en is geschreven door de spreekster/schrijfster Beth Moore. Dit is de vijfde 

Beth Moore-bijbelstudie die in het Nederlands is vertaald.*

David: een hart naar Gods hart behandelt het leven van David vanaf dat hij herdersjongen was tot 

en met zijn koningschap. Davids leven is zowel een goed als een slecht voorbeeld voor christenen 

van vandaag. Beth geeft ons geestelijk inzicht en kennis aan de hand van een man die een reus ver-

sloeg en een koninkrijk redde.

Zelfstudie

Meedoen aan een Beth Moore-bijbelstudie is een stimulans om gestructureerd en trouw de Bijbel 

te lezen. De nadruk ligt dan ook op zelfstudie. Elke week maak je thuis een aantal lessen, vooraf-

gaand aan een bijeenkomst. De zelfstudie bestaat uit het lezen van teksten in het werkboek en je bij-

bel, en het doen van huiswerkoefeningen. Per dag ben je 30 tot 45 minuten met het huiswerk bezig. 

Wekelijkse bijeenkomsten

Deze studie bestaat uit elf bijeenkomsten. De eerste bijeenkomst is een introductiebijeenkomst 

waarop de deelnemers uitleg krijgen over de studie en kennismaken met elkaar en met Beth op de 

video. Het huiswerk start in de week na de eerste bijeenkomst. 

De reguliere wekelijkse bijeenkomsten beginnen met lofprijzing en gebed. Daarna volgt de bespre-

king van het huiswerk in een kleine(re) groep. In die gesprekken leer je van elkaar en bemoedig 

je elkaar. Voor het gesprek in de kleine groep(en) trekken we ongeveer een uur uit. Ook worden 

gebedspunten geïnventariseerd. We moedigen de deelnemers aan om thuis voor elkaar te bidden. 

Na de bespreking bekijken we een aflevering van de video waarin Beth het thema van de week ver-

der uitdiept. Dit onderwijs vormt tevens een inleiding op het huiswerk van de komende week. Beth 

Moore is een gelovige vrouw met een vlotte, eerlijke manier van spreken. In haar betoog verwerkt 

ze voorbeelden uit haar huwelijk en gezin. We lachen samen om haar grappige verhalen en ze weet 

onze harten te raken met haar indringende boodschap.
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Alleen voor vrouwen?

De Beth Moore-bijbelstudies richten zich in eerste instantie op vrouwen. Waarom? Beth Moore 

heeft een speciale bediening voor vrouwen, vanuit haar eigen werk en kerk in de VS. Je merkt dit bij-

voorbeeld in de voorbeelden die ze gebruikt, haar humor en typische vrouwendingen. Dat neemt 

niet weg dat de inhoud mannen ook aan zou kunnen spreken. Aangestoken door het enthousiasme 

van hun echtgenotes, zijn in Nederland inmiddels verschillende mannengroepen van start gegaan 

met de bijbelstudies van Beth Moore. Hun reacties zijn bijzonder positief! Ook draaien er een paar 

gemengde groepen. 

*Eerder verschenen: 

God op zijn Woord vertrouwen

Jouw hart, Gods huis

Boven jezelf uit

Leven in vrijheid


