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Kong David i 
Bibelen og 
Arkæologien

1. Hvad kan arkæologi bruges til?

2. David i Bibelen

3. David i arkæologien

4. Davids lovsange



Hvad er bibelsk 
arkæologi?

• En videnskabelig disciplin

• Man kan ikke bevise, at David slog Goliat ihjel

• Men man kan sandsynliggøre, at der kunne have 
fundet en kamp sted på det tidspunkt og det sted, 
hvor Bibelen siger, at David kæmpede mod Goliat

• Arkæologi handler mere om sandsynlighed end om 
beviser

• Både Bibelen og arkæologien skal fortolkes



Selskab for 
Bibelsk 
Arkæologi

Vi vil argumentere for Bibelens 
historiske troværdighed

Vi vil bruge arkæologien til at 
skabe aha-oplevelser for 
bibellæsere



Magasinet TEL

Abonnement på TEL for resten af 2020 kun 60 kr.



Foredrag



Udgravningsrejse

• Tel Shilo på Vestbredden

• 7-14. juni 2020

• Jubilæum i 2022

Formål: At helt almindelige mennesker kan snuse til bibelsk arkæologi og få jord 
under neglene



Selskab for 
bibelsk 
arkæologi

Få mere at vide:

https://www.bibelskarkaeologi.dk/

https://www.facebook.com/bibelskarkaeologi/

https://www.bibelskarkaeologi.dk/
https://www.facebook.com/bibelskarkaeologi/


Kong David i Bibelen



Fårehyrde



Fårehyrde
På flugt fra 

Saul



Fårehyrde
På flugt fra 

Saul
Konge



Fårehyrde
På flugt fra 

Saul
Konge

Affæren 
med 

Batseba



Fårehyrde
På flugt fra 

Saul
Konge

Affæren 
med 

Batseba

På flugt fra 
Absalom



David og Jesus

• Løftet om en evig konge (2 Sam 7)

Når dine dage er omme, og du har lagt dig til hvile hos 
dine fædre, vil jeg lade en af dine efterkommere, dit eget 
kød og blod, efterfølge dig, og jeg vil grundfæste hans 
kongedømme. Han skal bygge et hus for mit navn, og jeg 
vil grundfæste hans kongetrone til evig tid.

2 Samuelsbog 7,12-13



David og Jesus

• Løftet om en evig konge (2 Sam 7)

• En fredskonge over hele jorden

Bryd ud i jubel, Zions datter, 
råb af fryd, Jerusalems datter! 
Se, din konge kommer til dig, 
retfærdig og sejrrig, 
sagtmodig, ridende på et æsel, 
på en æselhoppes føl.
Jeg tilintetgør vognene i Efraim 
og hestene i Jerusalem, 
krigsbuerne skal tilintetgøres. 
Han udråber fred til folkene, 
han hersker fra hav til hav 
og fra floden til jordens ender.

Zakarias’ Bog 9,9-10



David og Jesus

• Løftet om en evig konge (2 Sam 7)

• En fredskonge over hele jorden

• Jesu stamfar

Slægtsbog for Jesus Kristus, Davids søn, 
Abrahams søn.

Matthæusevangeliet 1,1



David og Jesus

• Løftet om en evig konge (2 Sam 7)

• En fredskonge over hele jorden

• Jesu stamfar

• Jesus er konge
Da Jesus var født i Betlehem i Judæa i 
kong Herodes’ dage, se, da kom der 
nogle vise mænd fra Østerland til 
Jerusalem og spurgte: »Hvor er jødernes 
nyfødte konge? For vi har set hans 
stjerne gå op og er kommet for at 
tilbede ham.«

Matthæusevangeliet 2,1-2



David og Jesus

• Løftet om en evig konge (2 Sam 7)

• En fredskonge over hele jorden

• Jesu stamfar

• Jesus er konge

• Jesus er den gode hyrde
Jeg er den gode hyrde. Den gode hyrde 
sætter sit liv til for fårene.

Johannesevangeliet 10,11



David og Jesus

• Løftet om en evig konge (2 Sam 7)

• En fredskonge over hele jorden

• Jesu stamfar

• Jesus er konge

• Jesus er den gode hyrde

• Jesus blev forladt

Og ved den niende time råbte Jesus 
med høj røst: »Elí, Elí! lemá sabaktáni?« 
– det betyder: »Min Gud, min Gud! 
Hvorfor har du forladt mig?«

Matthæusevangeliet 27,46 – citat af 
Salme 22


