
 
 

“Dit document  is een direct script van een studie die is bedoeld om via video te worden getoond. In de video 

worden relevante tekst, dia’s, media en afbeeldingen getoond ter ondersteuning van de presentatie. Daarom 

kan het gebeuren dat deze tekst soms niet vlot leest of dat bepaalde teksten eigenaardig klinken. Ook kunnen 

er grammaticale fouten voorkomen die niet acceptabel zijn in literair werk. We moedigen u aan om het video-

onderwijs te bekijken omdat het een aanvulling is op onderstaand schriftelijke onderwijs.” 

 

 
Een man naar Gods hart 

 
Als mensen het over David hebben, dan noemen ze hem “een man naar Gods hart.” En 

dat is terecht, want Paulus zei iets dergelijks tegen de mensen in de synagoge. Die sjabbat 

citeerde hij JHWH: 

 

Handelingen 13:22 

“En nadat Hij hem (Saul) had afgezet, verwekte Hij David voor hen tot koning; 

Hij gaf ook getuigenis van hem met de woorden: Ik heb David, de zoon van Isaï, 

gevonden, een man naar Mijn hart, die alles zal doen wat Ik wil.”   

 

Wat een geweldig citaat …willen we daarin niet allemaal op David lijken?... man of 

vrouw naar Gods hart! Moet dat niet het doel zijn van iedereen die een relatie heeft met 

God? Willen we niet allemaal dichtbij God zijn?  …een fantastische relatie met God 

hebben? We willen Hem toch laten weten hoeveel we van Hem houden?   

 

Hoe bereiken we dat? Wat moeten we doen zodat God op die manier over ONS spreekt? 

We gaan eerst onderzoeken wat het hart van God is ten aanzien van zijn volk. 

 

In Handelingen 13:22 staat het antwoord:  

 

Handelingen 13:22 

“En nadat Hij hem (Saul) had afgezet, verwekte Hij David voor hen tot koning; 

Hij gaf ook getuigenis van hem met de woorden: Ik heb David, de zoon van Isaï, 

gevonden, een man naar Mijn hart, die alles zal doen wat Ik (JHWH) wil.”   

  

door “alles doen wat JHWH wil.”  Het woord “wil” is in het Grieks; θέλημα oftewel 

thelēma (G2307). Het betekent: “Wat iemand wenst of heeft besloten zal worden 

gedaan.” Dus wat God heeft besloten zal worden gedaan?  

 

Om die vraag te beantwoorden gaan we kijken waar het citaat van Paulus vandaan komt. 



Het komt uit een gesprek tussen JHWH en Davids zoon Salomo. 

 

1 Koningen 9:4 

“En u, wanneer u voor Mijn aangezicht wandelt, zoals uw vader David met een 

volkomen hart en in oprechtheid gewandeld heeft, door te handelen 

overeenkomstig alles wat Ik u geboden heb, en u Mijn verordeningen en 

bepalingen in acht neemt.”   

 

In deze tekst is het Hebreeuwse woord voor “volkomen”, ם  of tōm (H8537). Het תֹּ

betekent “heelheid, in (morele) onschuld.”   

 

In deze tekst is het Hebreeuwse woord voor “oprechtheid”, ר שֶׁ  of yosher (H3476). Dat יֹֹּ֫

betekent gewoon “doen wat (vanuit moreel opzicht) juist is.”   

 

Vervolgens vertelt dit vers ons wat we moeten doen voor die complete, morele onschuld; 

doen wat juist is; “door te handelen overeenkomstig alles wat JHWH heeft geboden en 

Zijn verordeningen en bepalingen in acht nemen.”   

 

Dat is een andere manier waarop God zegt dat we gehoorzaam moeten zijn zoals David 

gehoorzaam was; JHWH gehoorzamen door Zijn instructies in de Torah te gehoorzamen. 

 

Over Abraham lezen we ook dat hij werd gezegend nadat zijn geloof hem tot 

gerechtigheid was gerekend: 

 

Genesis 26:5 

“… omdat Abraham Mijn stem gehoorzaamd heeft en Mijn voorschriften, Mijn 

geboden, Mijn verordeningen en Mijn wetten in acht genomen heeft.”   

 

Abraham kreeg alleen wat JHWH hem had beloofd als hij zich ook aan zijn beloften 

hield. Dat wordt in dit vers beschreven: 

 

Genesis 18:19 

Want Ik heb hem uitgekozen, opdat hij aan zijn kinderen en zijn huis na hem 

bevel zou geven om de weg van de HEERE (JHWH) in acht te nemen, door 

gerechtigheid en recht te doen, opdat de HEERE (JHWH) over Abraham zal 

brengen wat Hij over hem gesproken heeft.  

 

Dus God Zelf geeft ons de definitie wat mensen volgens Hem moeten doen die wandelen 

“met een volkomen hart en in oprechtheid” of “recht en gerechtigheid doen.” Namelijk 

“alles dat Ik (JHWH) heb geboden en Mijn verordeningen en bepalingen in acht nemen.” 

 

JHWH zegt dat op heel veel plekken in de Bijbel. En hoe vaker iets wordt herhaald, hoe 

belangijker het is dat we er naar luisteren en gehoorzaam zijn. 

 

Een aantal voorbeelden: 

 



Deuteronomium 11:13 

“En het zal gebeuren, wanneer u nauwgezet luistert naar mijn geboden die ik u 

heden gebied, door de HEERE (JHWH), uw God, lief te hebben en Hem te dienen 

met heel uw hart en met heel uw ziel....”  

 

Nehemia 1:5 

Ik zei: Och, HEERE (JHWH), God van de hemel, de grote en ontzagwekkende 

God, Die het verbond en de goedertierenheid in acht neemt voor hen die Hem 

liefhebben en Zijn geboden in acht nemen.  

 

Psalm 119:47-48 

“… Ik verblijd mij in Uw geboden, die ik liefheb. Ik hef mijn handen op naar Uw 

geboden, die ik liefheb, en overdenk Uw verordeningen.”  

 

(Lees ook Exodus 20:6, Deuteronomium 5:10, 7:9, 12:1, 11:22, 19:9, 30:16, Jozua 22:5, 

Psalm 119:127 en Daniel 9:4) 

 

Het is dan ook geen verrassing dat Jezus (Zijn Hebreeuwse naam is Jesjoea) precies 

hetzelfde zegt. 

 

Johannes 14:15   

“Als u Mij liefhebt, neem dan Mijn geboden in acht.”   

 

En van wie waren de geboden die Jesjoea onderwees? Jesjoea onderwees de woorden van 

de Vader … 

 

Johannes 12:49 

Want Ik heb niet uit Mijzelf gesproken, maar de Vader, Die Mij gezonden heeft, 

Hijzelf heeft Mij een gebod gegeven wat Ik zeggen en wat Ik spreken moet.  

 

We lezen ook dat het volk van God de geboden uit de Torah zal houden in de eindtijd. 

 

Openbaring 14:12 

“Hier zien we de volharding van de heiligen. Hier komen openbaar die de 

geboden van God en het geloof in Jezus (Jesjoea) in acht nemen.”   

 

(Lees ook Johannes 14:21, 15:10, 1 Johannes 5:2-3, 2 Johannes 1:6 en Openbaring 12:17) 

 

Het is voor God natuurlijk belangrijk hoe onze hartsgesteldheid is, maar ALLEEN als ons 

hart is afgestemd op Gods hart zal Hij ons zegenen.   

 

Deuteronomium 11:26-28 

“Zie, ik houd u heden zegen en vloek voor: de zegen, als u luistert naar de 

geboden van de HEERE (JHWH), uw God, die ik u heden gebied; de vloek, als u 

niet luistert naar de geboden van de HEERE (JHWH), uw God, en van de weg 

afwijkt die ik u heden gebied, om achter andere goden aan te gaan, die u niet 



gekend hebt.”   

 

Dus als ons hart niet is afgestemd op Zijn hart, dan zijn we vervloekt. Er staat immers in 

Jeremia 17:9: 

 

Jeremia 17:9 

“Arglistig is het hart, boven alles, ja, ongeneeslijk is het, wie zal het kennen?” 

 

Als wij ernaar verlangen net als David te zijn, mannen en vrouwen “naar Gods hart”, als 

we echt van Hem houden, dan moeten we Zijn geboden, bepalingen en verordeningen 

houden. 

 

Misschien denk je: “Maar ik ben al gered door het geloof, moet ik me nog steeds bezig 

houden met de geboden? God houdt toch al van mij?” Ja, we zijn gered door genade door 

het geloof, en de kruisdood van onze Messias bewijst Zijn liefde voor ons. 

 

Efeziërs 2:8-9 

“Want uit genade bent u zalig geworden, door het geloof, en dat niet uit u, het is 

de gave van God; niet uit werken, opdat niemand zou roemen.”   

 

Maar dankzij onze Messias kunnen wij “gehoorzaamheid van het geloof” in praktijk 

brengen. Overweeg de volgende teksten uit het nieuwe en oude testament: 

 

Romeinen 1:5 

“… Jezus Christus (Messias Jesjoea), onze Heere. Door Hem hebben wij genade 

en het apostelschap ontvangen tot geloofsgehoorzaamheid onder alle heidenen, ter 

wille van Zijn Naam….”  

 

Ezechiël 36:26-27 

“Dan zal Ik u een nieuw hart geven en een nieuwe geest in uw binnenste geven. Ik 

zal het hart van steen uit uw lichaam wegnemen en u een hart van vlees geven. Ik 

zal Mijn Geest in uw binnenste geven. Ik zal maken dat u in Mijn verordeningen 

wandelt en dat u Mijn bepalingen in acht neemt en ze houdt.”   

 

Als wij ons aansluiten bij het “volk van God”, dan krijgen we een nieuw hart door Zijn 

Geest die in ons woont. Petrus had het daarover toen hij het volgende schreef: 

 

1 Petrus 1:2 

“…door de heiliging van de Geest, tot gehoorzaamheid en besprenkeling met het 

bloed van Jezus Christus (Messias Jesjoea) ...”  

 

Wat heeft dat allemaal te maken met het feit dat David “een man naar Gods hart” was? 

 

Er zijn genoeg redenen om te veronderstellen dat God van David hield. Dat blijkt uit de 

psalmen van David: 

 



• Psalm 18:3 – Hij was dankbaar 

• Psalm 62:9 – Hij was nederig 

• Psalm 27:1 – Hij vertrouwde JHWH 

• Psalm 18:1 – Hij hield van JHWH 

• Psalm 25:11 – Hij had berouw 

 

In de Bijbel ontdekken we ook dat David niet altijd oprecht was, hij was niet altijd 

gehoorzaam aan Gods geboden. 

 

In 2 Samuel 11 lezen we over David, Bathseba en Uria. Het is een verhaal over 

ongehoorzaamheid aan drie van de Tien Geboden: overspel, liegen en moord. Dus 

waarom was David anders waardoor God toch zei dat hij “een man naar Gods hart” was? 

 

Allereerst omdat hij zijn zonden beleed aan God: 

 

2 Samuel 12:13 

“Toen zei David tegen Nathan: Ik heb gezondigd tegen de HEERE (JHWH). En 

Nathan zei tegen David: De HEERE (JHWH)heeft ook uw zonde weggenomen; u 

zult niet sterven.”   

 

Ten tweede was zijn berouw oprecht. Dat lezen we in zijn pleidooi in Psalm 51. De 

essentie daarvan is dit: 

 

Psalm 51:3-4 

“Wees mij genadig, o God, overeenkomstig Uw goedertierenheid, delg mijn 

overtreding uit overeenkomstig Uw grote barmhartigheid. Was mij schoon van 

mijn ongerechtigheid, reinig mij van mijn zonde!”   

 

Hier staat het Hebreeuwse woord voor bekering, שּוב of sjoev (H7725). Het betekent 

teruggaan of omkeren of zoals sommigen zeggen; je 180 graden omkeren naar de 

tegenovergestelde richting. 

 

Ezechiël 18:30-31 

“Daarom zal Ik u berechten, huis van Israël, ieder overeenkomstig zijn wegen, 

spreekt de Heere JHWH. Keer terug en bekeer u van al uw overtredingen, dan zal 

de ongerechtigheid u geen struikelblok worden. Werp al uw overtredingen, 

waarmee u overtreden hebt, van u af en maak u een nieuw hart en een nieuwe 

geest. Waarom zou u sterven, huis van Israël?” 

 

En Johannes de Doper zei het als volgt: 

 

Mattheus 3:2-3 

“Bekeer u, want het Koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Want deze is het 

over wie gesproken werd door de profeet Jesaja toen hij zei: De stem van iemand 

die roept in de woestijn: Maak de weg van de Heere gereed, maak Zijn paden 

recht.” 



Nogmaals, wat is de “weg van de Heere”?  Wat is “de Weg van JHWH?” 

 

Door ons geloof geeft de Geest ons een hart van vlees, waardoor wij gehoorzaam kunnen 

en willen zijn. Als we gaandeweg falen, is schuld belijden aan God en bekering een 

integraal onderdeel van JHWH liefhebben. Daarmee komen we uiteindelijk terug bij 

David: 

 

Psalm 119:47-48 

“… Ik verblijd mij in Uw geboden, die ik liefheb. Ik hef mijn handen op naar Uw 

geboden, die ik liefheb, en overdenk Uw verordeningen.”  

  

Als WIJ mannen en vrouwen naar Gods hart willen zijn, dan moeten we net als David 

“volkomen van hart en in oprechtheid wandelen”. Net als David moeten we doen 

“volgens alles wat JHWH heeft geboden” en Zijn verordeningen en bepalingen houden. 

 
We moeten geloven, net als David, zodat ons hart verandert. Van onze kant laten we aan 

God zien dat we van Hem houden, door gehoorzaam te zijn. Dat doen we vanuit de 

wetenschap dat als wij falen, we mogen vasthouden aan ons geloof. We mogen 

terugkeren tot God door onze zonden te belijden, berouw te hebben en terug te keren naar 

gehoorzaamheid aan de Weg van JHWH:  

 

Johannes 14:6 

“Jezus (Jesjoea) zei tegen hem: Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven. 

Niemand komt tot de Vader dan door Mij.”   

 

Dus Jesjoea voorziet in de Weg tot het geloof door Zijn vrijwillige offer. Hij is de Weg 

naar gehoorzaamheid doordat Hij leefde in gehoorzaamheid aan de Torah. 

 

Als je meer over de onderwerpen genade, geloof en gehoorzaamheid wilt weten, bekijk 

dan onze studie “Genaden, geloof en gehoorzaamheid”. 

 

We hopen dat deze studie je tot zegen is geweest. Vergeet niet om alles te onderzoeken. 

Sjalom!  

 

Voor meer hierover en andere studies, bezoek ons op www.119ministries.nl 

 

Sjalom, dat Jahweh u mag zegenen in uw wandel in het volledige Woord van God. 

 

EMAIL: Info@119ministries.com (USA); info@119ministries.nl 

FACEBOOK:  www.facebook.com/119ministriesnederland 

WEBSITE: www.TestEverything.net & www.119ministries.nl. 

TWITTER: www.twitter.com/119Ministries# 
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