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Woord Vooraf

Als onderwerp van de lessen voor de evangelisatiedagen in de zomer van 2012 is dit jaar gekozen voor een persoon, namelijk David.   

De geschiedenis van David is voor veel onkerkelijke kinderen onbekend. In het leven van David zien we Gods liefde tot hem en ook de liefde van David voor God. Het is zinvol aan kinderen en tieners op eenvoudige wijze daarover iets te vertellen. In Davids leven komt echter ook naar voren dat hij een zondig mens bleef en dat de Heere alleen uit genade hem nog wil vasthouden en zijn zonden vergeeft. Het is een wonder dat we daarover ook nog mogen vertellen.  

Als Gods Woord open mag gaan, doet het altijd wat. Al vertellend uit de Bijbel of de stof verwerkend, zal God Zelf voor de Zegen zorgen. Dat is altijd ondanks ons en alleen om Jezus’ wil. 

Het is duidelijk, dat het gebed voor de kinderen en tieners op de evangelisatiedagen onmisbaar is. Ook voor al degenen die voor en op de evangelisatiedagen actief zijn is het gebed om Gods hulp en Zegen nodig. 

Er staan in deze map geen uitgewerkte verhalen. De map bevat achtergrondinformatie en suggesties voor een vertelling en een verwerking. Daarmee kun je goed een verhaal maken, toegespitst op de clubleden.  

Wij mogen zaaien… God zorgt… Zijn naam tot eer! 

Gods zegen over het vakantiebijbelwerk en de vakantiebijbelweek in 2012. 

Namens de commissie,

N.J. Teerds, voorzitter
Les 1:

David door Samuël tot  
koning gezalfd



Zalving: De zalving met olie is een beeld van de zalving met de Heilige Geest. Door dat teken 
worden de onmisbare, bijzondere genadegaven van de Heilige Geest voor ogen gesteld, die 
noodzakelijk zijn om zo’n hoog ambt te kunnen vervullen. Deze zalving wijst heen naar de 
Heere Jezus, Die zonder mate met de Geest is gezalfd tot onze enige Hogepriester, Profeet 
en Koning en daarom ook Messias of Christus (Gezalfde) genoemd wordt.
Zie H.C. vraag en antwoord 31.

Oudheidkundige aantekeningen
Offermaaltijd: De offermaaltijd, waarmee de offerplechtigheid meestal besloten wordt, laat 
de herstelde gemeenschap zien tussen de Heere en Zijn volk, en de doorwerking daarvan in 
de herstelde gemeenschap van mensen onderling.

Hoorn: Saul werd met een kruik olie gezalfd, David met een hoorn olie. Achteraf bezien blijkt 
dit een teken te zijn van het tijdelijke koningschap van Saul in tegenstelling met het blijvende 
van David.

Vertelsuggesties
Algemeen:
Hoe is het in jouw hart? 
Dat is de kern van het Bijbelverhaal. Uiterlijke aantrekkingskracht, sterk en stoer is niet waar 
de Heere naar kijkt. In Davids hart was liefde voor de Heere, dat merkte we aan zijn psalmen. 
Van onszelf hebben we een hart dat alleen maar belangrijk vindt wat IK VIND. God wil dat ook 
jij Hem liefhebt en dient, dat is leven zoals Hij dat van ons vraagt in Zijn Woord.

Vertelschets:
1. God verbiedt Samuël nog langer te treuren.
2. God draagt hem op een zoon van Isaï te zalven tot koning.
3. God neemt de bezwaren van Samuël weg.
4. De oudsten van Bethel schrikken van Samuëls komst.
5. Isaï laat één voor één zijn zonen aan Samuël zien.
6. Samuël let op hun uiterlijk.
7. God zegt dat Hij in het hart ziet.
8. Pas op verzoek van Samuël wordt de jongste zoon gehaald.
9. God beveelt Samuël David te zalven.
10. De Geest van de Heere komt op David.

Voor 4-8 jarigen:
Zie hierboven.
Ons hart is het belangrijkst lichaamsdeel. Het pompt ons bloed rond. Als ons hart niet meer 
klopt leven we niet meer. 
Ook ons innerlijk, ons denken, gevoelen, willen, enz. noemen we ons hart. Vanuit ons hart, 
ons innerlijk komen verkeerde gedachten en ideeën. De Heere wil die zonden vergeven. Dan 
is ons hart weer schoon voor de Heere. Dat vraagt Hij van ons.

Voor 8-12 jarigen:
Zie hierboven.
Ons hart is het belangrijkst lichaamsdeel. Het pompt ons bloed rond. Als ons hart niet meer 
klopt leven we niet meer. 
Ook ons innerlijk, ons denken, gevoelen, willen, enz. noemen we ons hart. Vanuit ons hart, 
ons innerlijk komen verkeerde gedachten en ideeën. De Heere wil die zonden vergeven. Dan 
is ons hart weer schoon voor de Heere. Dat vraagt Hij van ons.

Les 1: David door Samuël tot koning gezalfd
Thema
De Heere laat David tot koning zalven in de plaats van Saul. De Heere kijkt daarbij naar het 
innerlijk, niet naar het uiterlijk.

Vindplaats
1 Samuël 16: 1 - 13

Kerntekst
1 Samuël 16: 7b want het is niet gelijk de mens ziet, want de mens ziet aan wat voor ogen is, 
maar de HEERE ziet het hart aan.

Aantekeningen bij de tekst
1 Samuël 16: 1 - 13 
vs. 1: Hoe lang draagt gij leed om Saul: De Heere berispt Samuël omdat de mate van zijn  
 verdriet de perken te buiten gaat. 
vs. 2: Hoe zou ik heengaan? De anders zo onverschrokken Samuël is hier toch wel erg 
 klein van moed. Niets menselijks is ook deze profeet vreemd. De Heere staat  
 Samuël toe de waarheid te verbergen.
vs. 4: Toen kwamen de oudsten van de stad hem bevende tegemoet: we weten niet  
 waarom ze zo beven. Denken ze dat hij hen komt bestraffen voor deze of gene  
 zonde? Het laat wel zien wat voor indruk Samuël maakt.
vs. 7: gestalte: voorkomen
 Ik heb hem verworpen: niet verkoren als koning.
 De mens ziet aan wat voor ogen is: de mens let allereerst op het uiterlijk,  
 het innerlijk is voor hem verborgen.
vs. 11: De kleinste is nog overig: David is zo’n zeventien jaar.
vs. 13: van die dag af en voortaan: niet tijdelijk, zoals bij Saul, maar voortdurend.

Geloofsleer
Profetie: De profetie van Jakob, dat er een koning zou komen uit de stam van Juda, gaat met 
David in vervulling. In Koning Jezus, de Zoon van David, is de profetie geheel vervuld.

Heiliging: Voor het brengen van het offer en het houden van de offermaaltijd moeten de 
oudsten zich heiligen of reinigen. Alles wat hen onrein maakt moeten ze verwijderen. Ook 
moeten ze hun kleding wassen, want ze komen voor het aangezicht van de Heeren. De ware 
reiniging is het zelfonderzoek in het licht van Gods geboden, zodat we een mishagen krijgen 
aan onszelf en onszelf veroordelen vanwege onze aangeboren en bedreven zonden, en in 
het God nederig en berouwvol bidden dat Hij  ons reinigt van alle bederf en ons vergeving 
schenkt. 

Hart: ‘De Heere ziet het hart aan’ God is de Kenner van de harten. Op het hart, op onze 
gezindheid komt het aan. Van nature is ons hart op onszelf gericht en niet op God. Wij hebben 
een boos hart. Een goed of nieuw hart is een oprecht hart. Zo’n hart heeft David van de Heere 
gekregen.

Heilige Geest: De Geest des Heeren wordt vaardig over David en rust hem toe voor het 
koningschap. Alle mensen delen in de algemene werkingen van de Geest van God. Maar aan 
Zijn uitverkorenen schenkt de Heere de Geest van Christus, Die hun voor eeuwig deel geeft 
aan Christus. 

Les 1: David door Samuël tot koning gezalfd  •  blad 1 Les 1: David door Samuël tot koning gezalfd  •  blad 2



Zeg het maar:
1. In dit verhaal gaat het over David. In zijn hart is liefde tot de Heere. Hoe is dat in jouw 

hart?
2. In dit Bijbelverhaal staat dat je uiterlijk niet belangrijk is voor de Heere. Wat vind jij 

daarvan?
3. In de Bijbel staat dat de Geest des Heeren vaardig wordt over David. Dat betekent dat de 

Heere hem wil helpen. Merk jij ook wel eens dat de Heere je wil helpen?

Puzzelen maar:
Met de Bijbel erbij:
Zoek in de Bijbel 1 Samuël 16 vers 1 - 13. Alle woorden kun je nu opzoeken!

1. Vers 1  - Want Ik heb Mij een … onder zijn zonen gezien
2. Vers 2 - Ik ben … om den Heere offerande te doen
3. Vers 3 - En gij zult Isaï ten offer … En Ik zal u te kennen geven
4. Vers 4 - De oudsten der stad bevende hem tegemoet en …
5. Vers 5 - En hij heiligde Isaï en zijn … en hij nodigde hen ten offer
6. Vers 6 - Zekerlijk is deze voor den HEERE Zijn …
7. Vers 7 - Zie zijn … niet aan noch de hoogte zijner statuur
8. Vers 8 - Abinadab en deed hem voorbij het aangezicht van … gaan
9. Vers 9 - … heeft de HEERE ook niet verkoren
10. Vers 10 - Alzo liet Isaï zijn zeven zonen voorbij het … van Samuël gaan
11. Vers 11 - De … is nog overig, en zie, hij weidt de schapen
12. Vers 12 - Sta op, … hem, want deze is het
13. Vers 13 - Den oliehoorn en zalfde hem in het midden zijner …

Heb je alle woorden gevonden? Schrijf ze dan in het figuur. 
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4
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8

9
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12

13

Wat lees je van boven naar beneden op de lichtgrijze hokjes?

David werd tot …………………………………………………………………….

Voor +12 jarigen:
Zie vorige bladzijde.
Als aanvulling kun je met oudere tieners nadenken over het verschil tussen een leven zonder 
de leiding van de Heere, of met Zijn leiding. Ook over de noodzaak om een nieuw hart te 
ontvangen, omdat anders de straf van God op onze zonde op ons blijft en we niet voor eeuwig 
gelukkig kunnen worden. Hoe kun je een nieuw hart krijgen? Hoe kun je dat dan terugzien in 
je leven?

Om met de kinderen te lezen
Psalm 139: Gods alwetendheid
Psalm 2: De zalving van Gods Koning

Liederen
Psalm 89: 2, 9 en 12
Psalm 139: 1, 2 en 4
Psalm 143: 10
Psalm 146: 2
Themalied David 
Themalied David wordt koning 

Suggesties voor de voorbereiding met de medewerkers
Houd een bijbelstudie over deze geschiedenis en bespreek met elkaar de volgende punten:
1. Op welke manier komt Gods voorzienigheid in dit Bijbelgedeelte naar voren, hoe kan ik 

dat in mijn verhaal verwerken?
2. De Heere zegt tegen Samuël dat Hij niet aanziet wat voor ogen is, maar dat Hij het hart 

aanziet. Welke gevolgen heeft dat voor ons als leidinggevenden? Wat zegt dit de kinderen 
aan wie we het verhaal gaan vertellen? Welke consequenties heeft dit voor ons leven?

3. In vers 13 staat dat de Geest des Heeren vaardig wordt over David. De kanttekeningen 
geven aan dat David van God bijzondere gaven krijgt om koning over het volk van Israël 
te mogen zijn. Wat is het verschil tussen de algemene werkingen van de Heilige Geest en 
Zijn bijzondere werkingen? 

4. Bespreek met elkaar wat de kern is van je vertelling aan buitenkerkelijke kinderen. Het is 
belangrijk bij deze eerste les uit de serie, dat we aangeven wat de Bijbel bedoelt met ons 
hart. Hierbij ook duidelijk aangeven dat we van God een nieuw hart moeten ontvangen; 
anders is er geen vergeving van onze zonden, vrede met God en eeuwig leven met Hem.

Verwerking +12
De Bijbel er bij:
Zoek deze geschiedenis op in je Bijbel in 1 Samuël 16: 1 - 13 en probeer de volgende vragen 
te beantwoorden.

1. Wie was de vader van David? (1 Sam. 16: 3)
2. In welke plaats woonden zij? (1 Sam. 16: 4)
3. Wie was Davids oudste broer? (1 Sam. 16: 6)
4. Waarom dacht Samuël dat deze broer de koning zou worden? (1 Sam. 16: 7)
5. Waarom mag Samuël al de broers van David niet zalven? (1 Sam. 16: 10)
6. Waarom was David niet geroepen? (1 Sam. 16:11)
7. Wat was David aan het doen? (1 Sam. 16:11)
8. Waarmee zalfde Samuël David? (1 Sam. 16: 13)

Les 1: David door Samuël tot koning gezalfd  •  blad 3 Les 1: David door Samuël tot koning gezalfd  •  blad 4



Een woordzoeker

D I N N E R L IJ K G N O J

S A U L R O O P R E C H T

H Z V U E M G S I S A I E

K O N I N G E A N A E Z R

E O T T D E N L E M Z A G

N N E E I V E M P U T L N

E R K R U I K E A E R V I

D O E L H N E N H L E E D

N O N IJ T G H A C R F N I

O H T K N E H C S T F A E

Z E V E N T I E N A O N L

Zoek de woorden en streep ze door.
•	 Van links naar rechts en rechts naar links
•	 Van boven naar onder en onder naar boven
•	 Diagonaal (schuin)

DAVID LEIDING SCHAPEN
EREN OFFER SCHENKT
HOORN OGEN TEKEN
INNERLIJK OMGEVING UITERLIJK
ISAÏ OPRECHT ZALVEN
JONG PSALMEN ZEVENTIEN
KONING SAMUËL ZONDEN
KRUIK SAUL ZOON

Heb je alle woorden doorgestreept? Dan blijven er nog letters over. Vul ze in de figuur 
hieronder in. Wat staat er?

D E

Oplossingen 
Met de Bijbel erbij:
Uit 1 Samuël 16 vers 1-13
1. koning
2. gekomen 
3. nodigen
4. zeiden
5. zonen
6. gezalfde
7. gestalte
8. Samuël
9. dezen
10. aangezicht
11. kleinste
12. zalf
13. broeders

Uitkomst: 
David werd tot koning gezalfd

Woordzoeker:
 
Uitkomst:
De HEERE ziet het hart aan

Les 1: David door Samuël tot koning gezalfd  •  blad 5 Les 1: David door Samuël tot koning gezalfd  •  blad 6



Kleurplaat: David door Samuël tot koning gezalfd

Les 1: David door Samuël tot koning gezalfd  •  werkblad 1 Les 1: David door Samuël tot koning gezalfd  •  werkblad 2a - uitleg

Werkje jongere kind: David als schaapherder
David gezalfd (1 Sam. 16). Verband met de vertelling: David werd bij zijn schapen vandaan 
gehaald en gezalfd als koning over Israël.

Materiaal: 
•	 copy werkblad‘David bij de schapen’, liefst op iets dikker papier 120 gr. wit papier,  

per kind
•	 copy werkblad‘rotsen’. (voor elk kind een rots voor de beer en een rots voor de leeuw)  

120 gr. wit papier (evt. op grijs, als er maar een korte knutseltijd is)
•	 1 gekleurd A4  120 gr. per kind
•	 schaar
•	 lijm
•	 witte, bruine en gele wasco krijtjes (olie houdend/vetkrijtjes, dus geen uitwasbare)
•	 kleurpotloden (ook grijs) of dunne gekleurde wascokrijtjes
•	 ecoline lichtgroen (hobbyzaak, er is maar heel weinig van nodig 1 potje voor 15 kinderen 

is voldoende)
•	 kleine glazen potjes (bijv. waxinelichthoudertjes) die vallen niet zo snel om.
•	 schone (!) kwasten
•	 verfschorten
•	 kranten

Voorbereiding:
•	 Laat in een kopieerwinkel de werkbladen afdrukken op 120 grams wit A4-papier
•	 Knip evt. de rotsen vast uit, afhankelijk van de beschikbare tijd en de zefstandigheid van 

de kinderen.

Uitvoering:
•	 Kleur de beer, de leeuw en de koppen van de schapen met wasco. Geef daarna alle 

schapen met witte wasco een lijf door een ‘wolkje’van krullen te tekenen, een staartje en 
poten (bruin of zwart kan ook, maar voor de kinderen minder verrassend met ecoline) 

•	 Kleur David mooi in met potlood of wasco en knip het vel langs de zwarte rand uit. 
(Wanneer alles met wasco gekleurd is kan straks het hele vel groen geverfd worden, 
anders moet er voorzichtig langs David geverfd.)

•	 Kleur de rotsen en knip ze uit, plakrand eraan laten... nog niet opplakken!
•	 Verf het vel groen met ecoline - niet te nat - (evt. om David voorzichtig heen verven) en 

daar zijn de schapen!
•	 Laat het drogen en plak dan de rotsen voor de leeuw en de beer, door het plakrandje aan 

de achterzijde vast te plakken. Plak het geheel op een gekleurd A4. Klaar!

Tips:
•	 De tekst die aangeleerd wordt kan nog onder David geplakt worden.
•	 Het is handig om 1 verftafel te maken met een dikke laag kranten. Zodat de kinderen die 

klaar zijn met alles te kleuren en te knippen daar kunnen verven. Zo beperk je het gevaar 
van omvallende verf.

•	 Vertel de kinderen dat ecoline ‘gevaarlijke verf’ is die niet uit je kleren kan. Verfschort 
aan, voorzichtig!

•	 Giet altijd ecoline in kleine beetjes in de glazenpotjes, niet direct uit het ecolinepotje 
verven, want dan is de ecoline heel snel vies.

•	 Laat de kinderen hun kwast op een krant naast hun werkje leggen en niet in het potje zetten.



aan, voorzichtig! 

 Giet altijd ecoline in kleine beetjes in de glazenpotjes, niet direct uit het ecolinepotje verven, 

want dan is de ecoline heel snel vies. 

 Laat de kinderen hun kwast op een krant naast hun werkje leggen en niet in het potje 

zetten. 

 

 

 

 

 
 

 

 

Les 1: David door Samuël tot koning gezalfd  •  werkblad 2b - voorbeeld Les 1: David door Samuël tot koning gezalfd  •  werkblad 2c

Voorbeeld: David als schaapherder



Plakrand om papier vouwen 
rotsen over beer

Plakrand om papier vouwen 
rotsen over beer

Plakrand om papier vouwen 
rotsen over beer

Plakrand om papier vouwen 
rotsen over beer

Plakrand om papier vouwen 
rotsen over beer

Plakrand om papier vouwen 
rotsen over beer

Plakrand om papier vouwen 
rotsen over beer

Plakrand om papier vouwen 
rotsen over beer

Plakrand om papier vouwen 
rotsen over beer

Plakrand om papier vouwen, rotsen over leeuw 

Plakrand om papier vouwen, rotsen over leeuw 

Plakrand om papier vouwen, rotsen over leeuw 

Plakrand om papier vouwen, rotsen over leeuw 
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Les 1: David door Samuël tot koning gezalfd  •  werkblad 2eLes 1: David door Samuël tot koning gezalfd  •  werkblad 2d



Werkje: David gezalfd • Zeepketting maken
Verband met de vertelling:
•	 De geurende zalfolie in het verhaal brengt een symbolische boodschap over. Dit komt 

vaker voor in de bijbel. Denk aan de olie voor de (hoge)priester, zalving van Jezus door 
Maria, zalving van zieken door de discipelen (Markus 6:13). Ook na het baden en voor een 
feest werd er zalfolie gebruikt (Lukas 7:46).

•	 Wij ‘zeggen’ook iets als we geuren geven aan iemand, zoals parfum, bodylotion, zeep. 

Materialen per kind:
•	 Zeepjes (bijvoorbeeld 1 hartje en 4 blokjes of 3 hartjes) (zie ‘gietzeepjes’)  
•	 (houten) kralen en / of schelpen met een gaatje
•	 Smal lint ± 25-30 cm (smal genoeg om met de punt van een satéprikker door de gaatjes 

van de zeepjes en de kralen te gaan) en kleine stukjes lint om ertussen te knopen
•	 Satéprikker

Voorbereiding
•	 Bestel en maak de zeepjes kant-en-klaar (zie ‘handleiding gietzeepjes’)  dit kost tijd, ruim 

van tevoren doen!
•	 Alle materialen in bakjes, lint geknipt
•	 Gaatjes in de schelpjes (In veel schelpen zit een gaatje en als dat niet zo is maak ze dan 

met een priem en een hamer, zachtjes tikken, leg er een priklap oid onder)

Uitvoering
•	 Wanneer er blokjes zeep gebruikt worden is het leuk om met de punt van de satéprikker 

er letters in te schrijven (1 blokje aan alle kanten dezelfde letter) bijvoorbeeld m-a-m-a of 
o-m-a

•	 Laat de kinderen hun zeepketting neerleggen, zonder te rijgen.
•	 Knoop een lusje in het lint waaraan het opgehangen kan worden.
•	 Laat ze daarna in de goede volgorde de zeepjes, schelpjes en kralen rijgen, en knoop de 

laatste schelp/kraal goed vast.
•	 Maak het af door er gekleurde stukjes lint tussen te knopen. Klaar!  

De zeepketting kan opgehangen worden voor een  
heerlijke geur in bijvoorbeeld de kamer of het toilet!

Les 1: David door Samuël tot koning gezalfd  •  werkblad 3a - uitleg

Voorbeeld: Zeepkettingen

Les 1: David door Samuël tot koning gezalfd  •  werkblad 3b - voorbeeld



 

 

 
 

 

 

 

 
LET OP BIJ PUNT 7: 

Voor de zeepketting met de blokjes giet je een laagje zeep van 2,5/3 cm in een schoon boterbakje. 
Wanneer de zeep uitgehard is kan het in blokjes worden gesneden (ongeveer 6-8).  

Maak er dan met een breinaald of een dikke satéprikker een gaatje in, zodat ze aan het lint of de 
draad geregen kunnen worden. Succes! 

Basismethode: voor gietzeep (1) 

1 Benodigdheden: een glazen kom of een zeepketel, een gietbeker, 
afdekfolie, een roerlepel, alcoholspray, een gietvorm, een 
zeepthermometer, een mes, gietzeep, geurolie, cosmetische kleurstof.

2 Snij de basis gietzeep in kleine stukken met een zeepsnijder of een 
keukenmes. Doe de gesneden zeep in een glazen kom of zeepketel om 
langzaam te smelten tot een vloeistof. De juiste temperatuur ligt tussen 
de 60 en 70 graden.

3 Om zo weinig mogelijk vocht te verliezen moet men de zeep tijdens het 
smelten afdekken. De zeep moet langzaam smelten en mag zeker niet 
gaan koken. Het kan in de magnetron, maar toch is dit af te raden bij 
grote hoeveelheden.

4 Voeg enkele druppels cosmische kleurstof toe en roer deze tot je een 
gelijkmatig mengsel hebt bereikt. Let op dat je niet langer roert dan 
nodig. De zeep zou vroegtijdig kunnen gaan stollen. Mocht dit toch 
gebeuren kan je deze even in de magnetron zetten gedurende korte tijd.

5 Herhaal dit tot je het gewenste kleureffect hebt bereikt. Let op!! 
Sommige geur oliën hebben een rechtstreekse invloed op de kleur van 
de zeep. In dat geval kan je beter eerst geur toevoegen en dan pas op 
kleur brengen.

6 Voeg geurolie of etherische olie toe. Let op dat je de maximum 
toegelaten hoeveelheid niet overschrijdt. Dit wordt bepaald door de 
producent of leverancier. Lees daarom altijd eerst de labels.

7 Als het mengsel de gewenste geur en kleur heeft bereikt, mag je deze 
voorzichtig in de zeepmal gieten. 

LET OP! Voor de zeepketting met de blokjes giet je een laagje zeep van 
2,5/3 cm in een schoon boterbakje. Wanneer de zeep uitgehard is, kan 
het in blokjes worden gesneden (ongeveer 6-8). Maak er dan met een 
breinaald of een dikke satéprikker een gaatje in, zodat ze aan het lint of 
de draad geregen kunnen worden. 

Les 1: David door Samuël tot koning gezalfd  •  werkblad 3d - basismethode (1)

Voor de zeepketting worden gietzeepjes gebruikt.
Deze moeten van te voren klaar worden gemaakt, omdat het tijd kost voor ze uitgehard zijn, 
maar….. het is leuk om te doen!
•	 Losse blokken ‘gietzeep’ zijn te koop in hobbyzaken en via internet te bestellen. 
•	 In een hobbyzaak zijn ze echter 2 tot 3 keer zo duur…
•	 Een website waar alles op te vinden is (en niet zo duur) http://www.online-zeepwinkel.nl/ 

Benodigdheden voor 12-15 kinderen:

1. 1 kilo zweetvrije glycerinezeep / gietzeep in transparant of wit  
 (1 kilo voor 5,45 euro. Dat is genoeg voor 12-15 kinderen, 5  
 zeepjes per kind afhankelijk van de grote)  
 
 
2. 10 ml cosmetische kleurstof – waterbasis (1,49 euro, genoeg  
 voor 1 kg zeep)  
 
 
 
3. 10 ml geurolie voor gietzeep  
 (genoeg voor 1 kg zeep vanaf 1,69 euro)  
 Van rozen tot kauwgomballen… van lelies tot kaneel… 
  

4. Schone boterbakjes en rubbermal ‘hartjes’ of andere  
 vorm 1,99 euro. (Indien alleen blokjes zeep gebruikt worden  
 kan volstaan worden met lege schone boterbakjes om de zeep  
 in te gieten.) 
 
5. Alcohol 70% in verstuiver (3,50 euro) 
 
 
 

6. Pan met glazen schaal/kleinere pan oid + afdekfolie 
 Om de zeep au bain marie te smelten 
 
 
 
7. Dunne breinaald of dikke satéprikker

Les 1: David door Samuël tot koning gezalfd  •  werkblad 3c - handleiding

Handleiding: Gietzeepjes 



 

 
LET OP BIJ PUNT 7: 

Voor de zeepketting met de blokjes giet je een laagje zeep van 2,5/3 cm in een schoon boterbakje. 
Wanneer de zeep uitgehard is kan het in blokjes worden gesneden (ongeveer 6-8).  

Maak er dan met een breinaald of een dikke satéprikker een gaatje in, zodat ze aan het lint of de 
draad geregen kunnen worden. Succes! 
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LET OP BIJ PUNT 7: 

Voor de zeepketting met de blokjes giet je een laagje zeep van 2,5/3 cm in een schoon boterbakje. 
Wanneer de zeep uitgehard is kan het in blokjes worden gesneden (ongeveer 6-8).  

Maak er dan met een breinaald of een dikke satéprikker een gaatje in, zodat ze aan het lint of de 
draad geregen kunnen worden. Succes! 

Basismethode: voor gietzeep (2) 

8 Het best kan je de zeep net gelijk met de bovenkant van de mal gieten. 
Zo zal de zeep achteraf na het stollen het makkelijkst uit de vorm gaan.

9 Eventuele luchtbelletjes op het zeepoppervlak kunnen eenvoudig 
verwijderd worden door met een spray een weinig alcohol te verstuiven.

10 Jippie... Bubbels weg!! Geef de zeep de tijd om enkele uren uit te harden 
en af te koelen. Probeer dit proces niet te versnellen door de zeep in 
de koelkast te plaatsen. Hierdoor verhoog je de kans tot zweten of 
condenseren.

11 Als de zeep volledig uitgehard is, draai dan de mal om en druk zachtjes 
op de mal. Je zult zien dat er langzaam lucht tussen de zeep en de mal 
verschijnt. Geef dit even de tijd. Voorzichtige wringbewegingen kunnen 
ook helpen.

12 Pas als de lucht zich overal heeft verdeeld en de zeep geen contact meer 
heeft met de mal, zal deze loslaten. Probeer dit niet teveel te forceren 
om beschadigingen van de mal te voorkomen. Geduld is een schone 
zaak!

Les 1: David door Samuël tot koning gezalfd  •  werkblad 3e - basismethode (2)

Werkje oudere kind:  
Schaap als verrassingsdoosje
David gezalfd (1 Sam. 16). Verband met de vertelling: David werd bij zijn schapen vandaan 
gehaald en gezalfd als koning over Israël.

Materiaal: 
•	 wit A4-papier, 240 grams;
•	 schaar;
•	 lijm;
•	 eventueel kleurpotloden of stiften;
•	 liniaal;
•	 paperclips;
•	 witte wattenbollen of zigzagwatten. 

Voorbereiding:
•	 Laat in een kopieerwinkel de beide werkbladen afdrukken op 240 grams wit A4-papier 

(werkblad 1a: 1 één per kind; werkblad 1b: één per 3 kinderen).

Uitvoering:
•	 Kleur de poten, kop en oren van het schaap als je dat wilt. Er bestaan immers ook bruine 

en zwarte schapen, maar je kunt het ook wit laten.
•	 Knip alle onderdelen uit.
•	 Ris eventueel m.b.v. een liniaal en schaar de vouwlijnen van de romp (het doosje).
•	 Vouw de romp in elkaar, lijm de plakranden, zet de plakranden tijdelijk met een paperclip 

vast totdat de lijm gedroogd is.
•	 Let op dat je het dekseltje niet dichtplakt.
•	 Neem een van de twee stroken en vouw die als twee voorpoten (voorpoten zitten als een 

strook aan elkaar verbonden, de plakstrook maakt de afstand tussen poten).
•	 Plak ze onderop de romp.
•	 Doe hetzelfde voor de achterpoten.
•	 Plak de oren op de kop.
•	 Vouw de kop als een “dakje”, en plak de kop tegen de voorkant van de romp.
•	 Nu kun je de romp van het schaap insmeren met lijm en er wattenbollen of stukken 

zigzagwatten opplakken.
•	 Vorm eventueel van watten een staart en plak die op.

Les 1: David door Samuël tot koning gezalfd  •  werkblad 4a - uitleg



Les 1: David door Samuël tot koning gezalfd  •  werkblad 4b - voorbeeld

Voorbeeld: Schaap als verrassingsdoosje

Les 1: David door Samuël tot koning gezalfd  •  werkblad 4c

Werkblad 1a 



Les 2:
David en Goliath

Les 1: David door Samuël tot koning gezalfd  •  werkblad 4d

Werkblad 1b
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Les 2: David en Goliath
Thema
Het geloofsvertrouwen van David. Hij spreekt hier zijn rotsvaste geloof in de almachtige God 
uit als hij zegt dat de HEERE hem zal redden uit de hand van de Filistijn, Goliath. Saul gelooft 
in zijn wapens, maar David in de God van de wapens.

Vindplaats
1 Samuël 17

Kerntekst
1 Samuël 17: 37a Verder zeide David: De Heere, Die mij van de hand van de leeuw gered heeft 
en uit de hand van de beer, Die zal mij redden uit de hand van deze Filistijn

Aantekeningen bij de tekst
vs. 1: heir: leger.
vs. 4: een kampvechter: die een tweegevecht wil aangaan.
vs. 5: vijf duizend sikkelen kopers: ongeveer 55kg.
vs. 6: scheenharnas: scheenplaten.
vs. 7: lemmer: de scherpe punt van zijn lans.
 Zes honderd sikkelen: ongeveer 6,5 kg.
vs. 11: zij vreesden zeer: de Geest van de Heere is van Saul en het volk geweken. Daarom  
 is van hun vroegere dapperheid niets meer over. Niemand denkt eraan – zoals  
 David- zich in God te sterken.
vs. 15: David ging heen: David heeft niet permanent aan het hof verkeerd, maar is na  
 verloop van tijd teruggekeerd naar zijn ouderlijk huis. 
vs. 18: gij zult van hen pand medenemen: als bewijs van hun welstand.
vs. 20: de wagenburg: het legerkamp. Een ruimte met tenten, waaromheen de strijdwagens  
 staan.
vs. 22: De vaten: de bagage.
vs. 25:  hij zal zijns vaders huis vrijmaken: vrijstelling van belasting en herendiensten geven.
vs. 28:  zo ontstak de toorn van Eliab tegen David: hij kan zijn afgunst en haat tegen David  
 niet langer inhouden, want er is geen enkele reden om boos te worden.
vs. 30: hij zeide achtervolgens dat woord: dat hij met Goliath wil vechten.
vs. 32: aan geen mens ontvalle het hart: laat niemand de moed verliezen. 
vs. 39: ik heb het nooit verzocht: ik ben zo’n wapenrusting niet gewend en kan er niet mee  
 overweg. 
vs. 45: maar ik kom tot u in de Naam van de HEERE, die gij gehoond hebt: ik ben door God  
 gezonden en ik verlaat me op Hem.
vs. 46: ik zal de dode lichamen geven aan de vogelen: het wordt beschouwd als een zeer  
 smadelijke dood als het lichaam niet wordt begraven, maar dient als voer voor de  
 beesten.
vs. 47: de krijg is des HEEREN: Hij geeft de overwinning aan wie Hij wil.
vs. 49: de steen zonk in zijn voorhoofd: dringt diep door in zijn voorhoofd.
vs. 53: hun legers: hun legerplaatsen.
vs. 54: David bracht het hoofd naar Jeruzalem: om de moed van het volk met deze trofee te  
 versterken.
vs. 55: wiens zoon is deze jongeling?: Saul vraagt niet wie David is. Hij kent hem immers.  
 Maar hij wil wat meer informatie over zijn achtergrond hebben, nu David zijn  
 schoonzoon wordt.

 Zo waarlijk als uw ziel leeft: Abner verzekert dat wat hij zegt net zo waar is, als het  
 waar is dat Saul leeft.

Verband met de belijdenisgeschriften
Wet
Goliath hoont God. Wij maken ons ook schuldig aan het derde gebod als wij stilzwijgend 
aanhoren dat Gods Naam gelasterd en misbruikt wordt.

Gebed
HC vr 127; Welk is de zesde bede? Leid ons niet in verzoeking maar verlos ons van de boze. 
Dewijl wij van onszelf alzo zwak zijn, dat wij niet een ogenblik zouden kunnen bestaan, en 
daartoe onze doodsvijanden, de duivel, de wereld en ons eigen vlees, niet ophouden ons aan 
te vechten, zo wil ons toch staande houden en sterken door de kracht van Uw Heilige Geest, 
opdat wij in deze geestelijke strijd niet onderliggen, maar altijd sterke wederstand doen, 
totdat wij eindelijk ten enenmale de overhand behouden.

Geloof
David spreekt zijn rotsvaste geloof in de almachtige God uit als hij zegt dat de HEERE hem 
zal redden uit de hand van de Filistijn. Hij spreekt uit ervaring. Hij heeft ondervonden dat de 
HEERE nimmer beschaamt degene die het van Hem verwacht. Saul gelooft in zijn wapens, 
maar David in de God van de wapens. 

Oudheidkundige aantekeningen
El Een el is 45cm.
Span Een span is een halve el.
Efa Een efa is 22 l.
Sikkel Een sikkel is 11 g.
Slinger Met de slinger wordt een steen geworpen. De slinger is meestal van wol gemaakt. 

In het brede middengedeelte komt de steen te liggen. Beide uiteinden worden in de 
hand genomen, rondgeslingerd boven het hoofd, en dan wordt op het juiste moment 
het ene uiteinde van de slinger losgelaten. De slinger behoort tot de uitrusting van 
de herder, die afgedwaalde schapen ermee laat schrikken en doet terugkeren tot de 
kudde.

Hond De hond geldt in deze tijd en cultuur als een minderwaardig, onrein beest.

Vertelsuggesties
Algemeen:
Op wie vertrouw jij? Ook als je klein bent kun je groot en sterk zijn. Hoe? Door je vertrouwen 
op God te stellen. David weet dat hij zelf klein en zwak is, maar door en met God kan hij 
Goliath verslaan. In onszelf zijn we zwak door alle verkeerde dingen die we doen. We noemen 
dit zonde. Alleen de Heere kan dit veranderen, door ons een nieuw hart te geven. Dan worden 
we net als David een kind van God. Dan zijn we sterk in God, om in dit leven tegen de zonde te 
strijden.

Vertelschets:
1. De Filistijnen trekken ten strijde.
2. Israël legert zich tegenover hen.
3. De reus Goliath daagt de Israëlieten uit.
4. Niemand durft zijn uitdaging aan te nemen.
5. Dan komt David in het legerkamp, gestuurd door zijn vader.
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Verwerking +12
De Bijbel er bij:
Zoek deze geschiedenis op in je Bijbel in 1 Samuël 17 en probeer de volgende vragen te 
beantwoorden.
1. Op wie vertrouwt Goliath? (vers 4-7)
2. Goliath spot met de Heere. Wat vind je daarvan? Doen wij dat ook wel eens?
3. Op wie vertrouwt David? (vers 37)
4. Waarom is hij daar zo zeker van? (vers 47)
5. Geloof jij ook in iets of Iemand? Wat betekent dat dan?

Zeg het maar:
1. Goliath spotte met God. Hij vloekte. Hoe denk jij over vloeken? Wat zegt God van het 

vloeken? 
2. Stel, je staat tegenover Goliath, wat zou jij doen/zeggen?
3. Leg met je eigen woorden uit: je hoeft niet groot te wezen om sterk te zijn.

6. David komt op voor de eer van God.
7. Hij weigert de wapens van Saul te dragen.
8. David sterkt zich in God en velt Goliath met een steen.
9. De Israëlieten achtervolgen de Filistijnen en beroven hen.
10. Saul informeert naar David.

Voor 4-8 jarigen:
De kinderen zitten. Laat ze staan en vraag: hoe groot ben jij? Wie is het grootst? Maar dan 
gaan ook de jufs en meesters staan. Praat over het verschil. Hoe voelt dat? Begin dan je 
verhaal over kleine David en de reus Goliath. En eindig je verhaal met dat je niet groot hoeft 
te zijn om je sterk te voelen. God wil ook ons een nieuw hart geven. Dan ben je sterk, net als 
David. Je gelooft in en vertrouwt op God.

Voor 8-12 jarigen:
Het is oorlog en je moet vechten. Er staat een sterke soldaat tegenover je. Wat neem jij mee 
om te vechten?
Begin je verhaal….

Voor +12 jarigen:
Weet je wat vloeken is? Vloek jij wel eens? Heb je wel eens nagedacht over de gevolgen van 
jouw vloeken?
Goliath vloekte ook….

Om met de kinderen te lezen
Gedeelten uit 1 Samuël 17
Efeze 6: 10-22

Liederen
Ps. 81: 12
Ps. 116: 1
Ps. 75: 1
Eigen geschrift Davids
Themalied David
Themalied David wordt koning

Suggesties voor de voorbereiding met de medewerkers
Houd een bijbelstudie over Efeze 6; de geestelijke wapenrusting. Bespreek met elkaar de 
volgende punten:
1. Waaruit bestaat deze wapenrusting?
2. Waaruit bestaat mijn wapenrusting?
3. Welke wapenrusting hebben de kinderen nodig?
4. Hoe vertaal ik dat naar de buitenkerkelijke kinderen?
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Puzzelen maar:
Met de Bijbel erbij
Zoek in de Bijbel 1 Samuël 17 vers 1 - 20. Alle woorden kun je nu opzoeken!
Het woord dat je gevonden hebt, past precies op de getallen of kruisjes (x). 
Het eerste woord bestaat uit 11 letters. Op elk getal komt een letter. Op 87 komt een v te 
staan. Zet deze v in hokje 87 in het figuur hieronder. 
De letters op de x hoeven nergens ingevuld te worden.

Let op: de ij wordt als  i  j  in twee hokjes geschreven!
 
Als je zo alle letters op de getallen in de hokjes ingevuld hebt, lees je iets over David.

1 2 3 4 5 6 7
D
8 9

E 
10 11 12

J 
13

14 15 16
D 
17 18 19 20 21

D 
22 23 24 25

D 
26 27

28 29
E 
30 31 32 33 34 35 36

D 
37 38 39 40

F 
41 42

43 44 45 46
T 
47 48 49 50 51 52 53

54 55 56
D 
57 58 59 60 61 62 63

I 
64 65

66
A 
67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78

I 
79 80

81 82
H 
83 84 85

D 
86 87 88 89 90 91 92

E 
93

94 95 96 97 98 99 100 101 102

 
1. Vers 1 - En de Filistijnen 87-34-62-92-15-11-91-68-74-36-52
2. Vers 2 - Doch 98-20-45-96 en de mannen Israëls verzamelden zich
3. Vers 3 - En de Israëlieten stonden aan x-29-6-x aan deze zijden
4. Vers 4 - Toen ging er een kampvechter uit, uit het 28-58-33-7-72
5. Vers 5 - En hij had een koperen 50-4-x-11 op zijn hoofd
6. Vers 6 - En een koperen scheenharnas boven zijn 54-x-49-99-60-89
7. Vers 8 - Ben ik niet een 94-9-x-12-x-80-46-71-77, en gijlieden
8. Vers 9 - Maar indien ik hem x-23-39-35-32-70-85 en hem sla
9. Vers 10 - Geeft mij een man, dat wij 42-5  66-24-69-65-21 strijden
10. Vers 12 - Efrathischen man van 59-2-x-38-x-61-3-18-x  101-31-63-51
11. Vers 14 - En 90-55-14-100-75 was de kleinste
12. Vers 16 - Alzo stelde hij zich daar veertig 81-88-x-40-102 lang
13. Vers 17 - Tot zijn zoon David: 16-82-x-x toch voor uw broeders
14. Vers 18 - Tien melkkazen aan den overste over 1-78-97-x-43-56-48
15. Vers 19 - Waren bij het 73-95-x-76-44-53-84-x met de Filistijnen
16. Vers 20 - Hij liet de x-x-19-x-x-27-25 bij den hoeder

Een wegstreeppuzzel

Streep alle letters door in de vakjes met oneven getallen. 

X
1

A
36

B
17

D
63

L
98

F
11

Z
4

O
57

L
5

D
23

O
12

O
34

R
27

V
42

C
67

G
99

E
8

X
31

R
74

W
62

V
25

E
2

H
97

J
63

L
24

P
93

D
38

R
95

I
54

Q
81

S
59

G
82

W
61

D
14

Y
97

E
92

E
35

D
16

D
91

A
28

S
99

H
15

V
32

Z
55

I
6

L
3

D
42

J
59

D
76

X
45

Y
41

E
58

C
83

N
2

M
65

F
92

Y
37

I
82

W
89

K
11

L
16

Y
45

I
64

Y
43

C
45

S
34

T
26

B
33

I
78

K
61

S
93

J
52

B
39

N
66

N
39

M
72

V
19

E
8

A
95

E
53

T
96

Z
13

E
74

D
59

S
77

E
38

T
7

W
47

N
46

V
63

K
43

S
52

U
85

L
24

G
41

I
98

U
3

N
2

L
41

D
51

G
24

G
35

E
28

P
57

I
91

R
58

L
79

B
19

E
20

G
23

P
57

N
32

Y
1

M
68

T
87

E
18

D
13

T
98

M
65

E
32

E
89

A
53

E
70

O
51

D
31

N
20

F
29

E
49

S
4

O
31

C
47

T
32

F
45

E
22

S
75

E
68

I
69

N
6

B
37

E
20

C
5

F
25

N
36

J
7

H
55

H
34

L
5

S
55

I
18

F
87

H
83

J
76

G
61

V
38

J
73

H
27

E
2

V
87

K
85

R
4

I
9

G
49

S
16

N
51

T
37

L
30

B
21

G
57

O
74

W
27

E
46

G
8

F
29

D
98

A
61

X
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E
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D
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R
63

N
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E
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M
9

F
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3

P
29
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C
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O
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H
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O
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C
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Z
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E
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G
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M
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Q
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T
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D
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L
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P
75

O
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Z
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A
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C
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M
23

R
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D
10

P
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A
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J
5

V
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B
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I
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D
1

X
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D
34

F
9

H
79

H
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F
47

E
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A
42

C
35

P
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D
42

E
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G
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R
31

E
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13

N
41
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40
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21
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13

X
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A
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S
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G
73

D
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C
43

Z
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44

E
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Q
11
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D
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A
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D
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O
17

V
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F
29

Er blijven letters over. Wat lees je van links naar rechts?

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................
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Oplossingen 
Met de Bijbel erbij:
Uit 1 Samuël 17
1. verzamelden
2. Saul
3. berg
4. leger
5. helm
6. voeten
7. Filistijn
8. overwin
9. te zamen
10. Bethlehem Juda
11. David
12. dagen
13. neem
14. duizend
15. Eikendal
16. schapen

Uitkomst: 
De HEERE, Die mij van de hand van de leeuw gered heeft en uit de hand van de beer, Die zal 
mij redden uit de hand van deze Filistijn

De tekst staat in 1 Samuël 17 vers 37.

Wegstreeppuzzel:

Uitkomst op de even getallen:
Alzo overweldigde David den Filistijn met een slinger en met een steen; en hij versloeg den 
Filistijn en doodde hem; doch David had geen zwaard in de hand

De tekst staat in 1 Samuël 17 vers 50

Kleurplaat: David en Goliath
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Werkje jongere en oudere kind: 
Harnas en schild
David en Goliath (1 Sam. 17). Verband met de vertelling: David deed eerst de wapenuitrusting
van Saul aan, maar hij kon er niet in lopen en was het niet gewend. Toen ging hij zonder 
harnas de strijd met Goliath aan, vertrouwend op de HEERE alleen.

Materiaal:
•	 vuilniszak;
•	 schaar;
•	 zilverfolie;
•	 plakband;
•	 wit A4-papier;
•	 stiften of vetkrijtjes;
•	 stevig karton (bijv. golfkarton van een doos) van ongeveer 50 bij 35 cm;
•	 rest stevig karton (bijv. golfkarton van een doos) van ongeveer 40 bij 5 cm;
•	 Stevig plaktape van min. 4 cm breed (doe-het-zelfzaak).

Voorbereiding:
•	 Kopieer werkblad 2 (twee keer per kind als ieder kind harnas en schild maakt).

Uitvoering harnas:
•	 Keer de vuilniszak binnenstebuiten, opdruk en naden zijn dan mooi verdwenen.
•	 Knip als volgt de hals uit de bodem van de zak:

•	 Knip in de vouwlijn van de bodem van de zak 20 cm in, in het midden.
•	 Knip aan de voorkant van het harnas een halve cirkel uit, begin de halve cirkel aan het 

ene eind van de inknip, eindig aan het andere eind van de inknip.
•	 Je hebt nu een mooie ronde halsopening aan de voorkant van het harnas.

•	 Voor de armsgaten: 
•	 Knip ongeveer 5 cm onder de schouder beginnend, een strook van 20 cm lang en 3 cm 

breed uit.
•	 Je hebt nu armsgaten met een klein kapje over de schouder.

•	 Knip een stuk folie van de rol van 35 cm lang.
•	 Plak dat met lange stukken plakband langs de randen middenvoor op het harnas.
•	 Kleur het wapen op het werkblad in met stiften en knip het uit.
•	 Plak dat midden op het stuk folie op de voorkant.
•	 Versier het harnas nog verder als je wilt, bijv. met emblemen op de schouders. Die kun je 

maken van de resten papier en stiften, stroken zilverfolie, je kunt va alles verzinnen.

Uitvoering schild:
•	 Houd het karton van 50 bij 35 rechtop.
•	 Begin te plakken met de rol tape, horizontaal over het midden van de bovenste helft van 

de voorkant van het schild. Trek de tape rondom het schild naar de achterkant en span 
het schild aan zodat het bol komt te staan, draai de tape dan nog een rondje om het 
schild, zodat de bolling goed vast zit.

•	 Doe hetzelfde horizontaal over het midden van de onderste helft van het schild.
•	 Het schild blijft nu mooi bol staan en je hebt twee banden van horizontaal gespannen tape 

die iets afstaan van de achterkant van het schild.
•	 Plak de karton-strook verticaal aan die banden vast, dat is het handvat van het schild.
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•	 Knip nu twee stroken van de rol zilverfolie van 60 cm, en bekleed daar het schild mee.
•	 Vouw de folie om de rand van het schild naar de achterkant en fixeer met tape.
•	 Kleur het wapen in, knip het uit en plak het op het schild.

Tips voor de jongste kinderen:
Dit werkje is geschikt voor de jongere en oudere kinderen. De jongsten zullen wat meer hulp
nodig hebben. 

Het harnas:
•	 Voor de jongste kinderen is het knippen in de vuilniszak een lastig karweitje, doe dit 

samen of alvast van te voren. 

Het schild:
•	 Help de jongere kinderen met het spannen van het schild. Laat ze samen met een ouder 

kind het folie vastplakken.
•	 Voor het wapen is het tweede werkblad met eenvoudigere afbeelding geschikt. Geef 

wasco of dikkere stiften.

Tip voor de oudere kinderen/tieners:
•	 Voor de oudere kinderen en tieners is het leuk om een schild te figuurzagen en te verven.
•	 Zorg voot triplex in A4 formaat. (Bij de meeste bouwmarkten kan dat gratis op maat 

gezaagd worden.)
•	 Figuurzaagjes en klemmen kunnen wellicht van school of een club van de kerk geleend 

worden. Een oproepje in de kerkbode kan ook heel wat opleveren….

Materialen:
•	 Carbonpapier en potlood + copy van het schild per kind
•	 Triplex A4 per kind
•	 Kleine latjes of bijv. oude keukengreepjes + spijkers/hamer of schroeven
•	 Boormachine
•	 Figuurzaagjes + klemmen + fijn schuur papier
•	 Verf, kwasten, kranten

Uitvoering schild:
•	 Neem het schild over op het triplex mbv het carbonpapier.
•	 Zaag de vorm uit en schuur de randjes
•	 Spijker van kleien latjes een handgreepje of schroef een handgreepje erop.
•	 Verf eerst de lijnen en daarna de vlakken netjes.
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Voorbeeld: Harnas en schild

Les 2: David en Goliath •  werkblad 2d - schild (1)

Werkblad 2 
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Les 3: David heeft zijn vijand lief
Thema
David spaart tot tweemaal toe het leven van koning Saul. Hij heeft zijn vijand lief en weet dat 
God Zélf het oordeel over Saul zal voltrekken. Dat hoeft hij niet te doen. 

Vindplaats
1 Samuël 24 en 26

Kerntekst
1 Samuël 24:18 En hij zeide tot David: Gij zijt rechtvaardiger dan ik; want gij hebt mij goed 
vergolden, en ik heb u kwaad vergolden. 
1 Samuël 26:24 En zie, gelijk als te deze dage uw ziel in mijn ogen is groot geacht geweest, 
alzo zij mijn ziel in de ogen des HEEREN groot geacht, en Hij verlosse mij uit alle nood. 

Aantekeningen bij de tekst
1 Samuël 24
vs. 1: vestingen: schuilplaatsen 
 In het heuvelachtig terrein vol spleten, holen en grotten, die door hun natuurlijke  
 ligging bescherming bieden. 
vs. 4: om zijn voeten te dekken: om zijn behoeften te doen. 
 Aan de zijden van de spelonk: op enige afstand, want Saul kan hen niet horen  
 fluisteren.
vs. 5: een slip: een uiteinde, een stuk. 
 van Sauls mantel: die hij heeft uitgetrokken. 
vs. 6: dat Davids hart hem sloeg: zijn geweten gaat spreken. David is bang dat Hij God  
 vertoornd heeft door Zijn gezalfde zo te smaden. 
vs. 7: dat ik mijn hand tegen hem uitsteken zou: hem zal doden, want dat vonnis mag  
 alleen God voltrekken. 
 hij is de gezalfde des HEEREN: God heeft hem aangesteld tot koning. 
vs. 8: David scheidde zijn mannen: hij weerhoudt hen dit voornemen uit te voeren. 
vs. 9:  en David boog zich: hij neemt de verschuldigde eerbied in acht. 
vs. 12:  mijn vader: Saul is Davids schoonvader. David poogt door zijn oprechte  
 onderdanigheid en vriendelijkheid de gunst van de koning te winnen. 
 nochtans jaagt gij mijn ziel: staat u mij steeds naar het leven. 
vs. 13:  richten: rechtspreken, oordelen. 
vs. 15: Naar een dode hond, naar een enige vlo!: twee verachtelijke beesten in het Oosten.  
 Het is een uiting van Oosterse bescheidenheid en nederigheid. 
vs. 16:  en zien daarin: daarop acht geven. 
 en twisten mijn twist: voor mijn zaak opkomen. 
 en richten mij van uw hand: mij recht doen tegenover u. 
vs. 18:  Gij zijt rechtvaardiger dan ik: u staat in uw recht; ik ben schuldig. 
vs. 19:  gij hebt mij heden aangewezen: getoond, laten zien. 
vs. 20:  zal hij hem op een goede weg laten gaan?: ongehinderd laten gaan? 

1 Samuël 26
vs. 2: uitgelezenen van Israël: het keurkorps van Saul. 
vs. 5: wagenburg: legerkamp. Een ruimte met tenten, waaromheen de strijdwagens staan.
vs. 6: Achimelech: een van de helden van David. 
 Abisai, Joab: beide broers zijn zonen van Zeruja, de oudste zus van David.
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vs. 8: ik zal het hem niet ten tweeden male doen: eenmaal is voldoende. 
vs. 16: gij zijt kinderen des doods: jullie verdienen te sterven. 
vs. 19: laat Hem het spijsoffer rieken: laat dan mijn zonde verzoend worden door het offer. 
 dat ik niet mag vastgehecht blijven in het erfdeel des HEEREN: David ziet geen  
 andere mogelijkheid meer om aan Saul te ontkomen dan Israël te verlaten. 
 Het erfdeel des HEEREN: het volk van God, Israël. 
 Ga heen, dien andere goden: Buiten Israël wordt God niet gediend. Naar een ander  
 land gaan, staat gelijk met het dienen van een andere god. 
vs. 20: mijn bloed valle niet op aarde: vergiet mijn bloed niet. 
 om een enige vlo te zoeken: David vernedert zich zeer voor Saul door zich te  
 vergelijken met dit onaangename beest. 
 een veldhoen: die moeilijk te vangen is. 
vs. 21:  voor dat mijn ziel dierbaar in uw ogen geweest is: omdat u mijn leven kostbaar  
 geacht hebt. 

Verband met de belijdenisgeschriften
Getuige
David roept God tot getuige aan. Hij weet dat hij onschuldig is. Alleen in dat geval zijn we 
gerechtigd dat te doen. Maar als we God niet van harte liefhebben en dienen, niet eerlijk zijn 
en ons geweten ons aanklaagt, verzwaren we ons oordeel als we God erbij roepen. 

Rechter
David neemt geen persoonlijke wraak, maar hij legt hun zaak in de handen van de hemelse 
Rechter. Hij is ervan overtuigd dat de HEERE Zelf het oordeel over Saul zal voltrekken. Dat 
hoeft hij niet te doen. David wil de tijd waarop het God belieft dat te doen, afwachten. God zal 
op Zijn tijd ieder mens rechtdoen. Op de oordeelsdag zullen we persoonlijk voor dezen groten 
Rechter verschijnen alle mensen, zowel mannen als vrouwen en kinderen, die van het begin 
der wereld af tot den einde toe geweest zullen zijn. (…)
Dan zullen de verborgenheden en geveinsdheden der mensen openbaarlijk voor allen 
ontdekt worden. En daarom is de gedachtenis van dit oordeel met recht schrikkelijk en 
vervaarlijk voor de bozen en Goddelozen, en zeer wenselijk en troostelijk voor de vromen en 
uitverkorenen. (NGB artikel 37)

Overwinning
Doordat David de Heere liefheeft en in Hem gelooft, kan David hier, geheel in de geest van de 
grote Zoon van David, het goede voorbeeld geven hoe we het kwaad, dat ons wordt aangedaan, 
zullen beantwoorden. Wreekt uzelf niet, beminden, maar geef de toorn plaats; want er is 
geschreven: ‘Mij komt de wraak toe; Ik zal het vergelden, zegt de HEERE’. Wordt van het kwade 
niet overwonnen, maar overwint het kwade door het goede. (Romeinen 12:19-21)

Berouw
Saul schijnt berouw te hebben en tot inkeer te komen. Dat is vaak het geval met goddeloze 
mensen, als ze in doodsgevaar verkeren. Maar als het gevaar geweken is, ebt ook het berouw 
weg. Tranen over onze zonden zijn nog geen bewijs van een hartelijk berouw. Ze kunnen 
voortkomen uit eigenliefde. Dan gaan ze meer over de gevolgen van de zonden, dan over de 
zonden zelf. Het is een droefheid naar de wereld. Het door de Heilige Geest gewerkte berouw 
begint echter met droefheid over de zonden zelf. Het is een droefheid naar God, voortkomend 
uit liefde tot God. Ze gaat niet over tot vergeving is ontvangen. En ze komt openbaar in het 
breken met de zonde. De tijd leert spoedig of ons berouw oprecht of geveinsd is. 
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Schuldbelijdenis
Saul belijdt, een en andermaal, dat hij tegen God gezondigd heeft en dat hij David groot 
onrecht aangedaan heeft. Het lijkt mooi, maar het is het niet. Want als wijzelf erkennen dat 
wij zondigen en ons vervolgens niet afkeren van deze zonden, dan zal onze schuldbelijdenis 
eens bijdragen tot verzwaring van ons eeuwige oordeel.  

Belofte
Saul houdt zelf geen enkele belofte. Hij rust niet voordat hij David gedood heeft. En toch durft 
hij David onder ede de belofte af te persen zijn familie geen kwaad te doen, als hij eenmaal 
koning is. In Saul zien we als in een spiegel hoe groot de geveinsdheid is van de mens en 
hoe groot de kracht van de zonde. Van al de beloften en goede voornemens die de zondaar 
zichzelf en God doet, komt niets terecht. Hij is niet in staat er ook maar één te houden. 

Verzoeking
David staat twee keer bloot aan de verzoeking om koning Saul te doden. Maar David 
wederstaat door Gods genade deze verzoekingen, door zich aan Gods gebod te houden: Gij 
zult niet doodslaan. 

Gerechtigheid
David zegt: Moge de HEERE een ieder zijn gerechtigheid vergelden. Hij bedoelt dat hij 
tegenover Saul in zijn recht staat en dat God hem zal vrijspreken en Saul veroordelen. 
Gerechtigheid tegenover God heeft niemand. 

Vertelsuggesties
Algemeen:
David is door de profeet Samuël tot koning gezalfd. Nu is Saul echter nog de koning van 
Israël. David moet Gods tijd afwachten. Maar Saul wil David doden. Daardoor moet David op 
de vlucht. Tijdens zijn vlucht lijkt hij twee keer de gelegenheid te krijgen om zijn vijand Saul 
te doden. De verleiding is erg groot. Maar David doet het niet. Hij heeft zijn vijand lief. Hij vindt 
dat Saul niet gedood mag worden, omdat hij door God is gezalfd. David vraagt ook twee keer 
aan Saul waarom hij hem achtervolgt. Hij bewijst zijn onschuld. Saul belooft dan ook David 
niet meer te achtervolgen. Maar Saul meent niet wat hij zegt. Hij liegt. Later gaat hij David 
toch weer opzoeken om hem te doden. Maar God zorgt ervoor dat David in leven blijft. Hij zal 
de nieuwe koning worden. En uit hem zal Koning Jezus geboren worden. 

Vertelschets:
Deze vertelling bestaat eigenlijk uit twee geschiedenissen. Tot twee keer toe spaart David het 
leven van Saul. Hierin komt duidelijk naar voren dat David zijn vijand liefheeft. Er kan echter 
ook voor gekozen worden om één geschiedenis te vertellen. 

1 Samuël 24
1. Saul achtervolgt David in de woestijn Engedi.
2. Saul zondert zich af in een spelonk, waar David is. 
3. Davids mannen willen dat David Saul doodt. 
4. David weigert dit uit eerbied voor het ambt. 
5. Hij laat Saul wel zien dat hij in zijn macht was. 
6. David zegt tegen Saul dat de HEERE tussen hen zal oordelen.
7. Saul is beschaamd en bekent zijn ongelijk. 
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1 Samuël 26
8. Saul achtervolgt met zijn soldaten David in de woestijn Zif.
9. David sluipt ´s nachts het legerkamp van Saul binnen. 
10. Abisai wil Saul doden, maar David weerhoudt hem. 
11. Ze nemen de spies en de waterkruik van Saul mee. 
12. David verwijt Abner en het leger hun zorgeloosheid. 
13. David betuigt opnieuw zijn onschuld aan Saul. 
14. Saul erkent dat hij een dwaas is en gedwaald heeft. 

Voor 4-8 jarigen:
Je broertje pakt je speelgoed af. Jij wordt verschrikkelijk boos en geeft hem een klap. Is dat 
een goede manier om hier mee om te gaan? Luister maar eens hoe David het aanpakte..

Voor 8-12 jarigen:
Daar gaat die vervelende jongen uit je klas. Helemaal alleen loopt hij. En jij bent met een hele 
groep. Eindelijk kun je hem terugpakken voor al die keren dat hij je geplaagd heeft. Je gaat 
naar hem toe, schreeuwt lelijke dingen, pakt z´n fiets af, je schopt hem. Is dat goed? Deed 
David ook zo bij zijn vijand? Luister maar naar het verhaal..

Voor +12 jarigen:
Heb jij vijanden? Heb jij mensen die jij niet mag? Of mensen die jou niet mogen? Hoe moet 
je hier mee omgaan? Gods Woord zegt dat jij je vijand moet liefhebben. Is dat echt nodig? En 
kunnen we dat van onszelf?

Om met de kinderen te lezen
Mattheüs 5: 43-48: Hebt uw vijanden lief
Psalm 54: Gebed om verlossing

Liederen
Themalied David
Themalied David wordt koning
Ps. 133:3 Waar liefde woont, gebiedt de HEER’ den zegen
10 Geboden: 9 Och, of wij Uw geboon volbrachten

Suggesties voor de voorbereiding met de medewerkers
1. In deze Bijbelgedeeltes komt duidelijk naar voren: Overwin het kwade door het goede. 

Wie heeft dit volmaakt gedaan?  Hoe kunnen wij dat doen? Hoe breng je dit over naar de 
kinderen? Wijs heen naar de Heere die ons leven zo kan vernieuwen.

2. Overdenk met elkaar de zesde bede uit het Onze Vader: ‘Leid ons niet in verzoeking, maar 
verlos ons van den boze’. Met welke verzoekingen /verleidingen zullen de kinderen te 
maken hebben? En in het clubwerk? En in je eigen leven? 

3. David had zijn vijand lief, vooral omdat Saul een gezalfde des Heeren was. Gezag komt 
dus bij God vandaan. Hoe is dit merkbaar op de club? Hoe geven we dit aan kinderen 
mee? 

4. Saul had berouw, maar het was niet oprecht. Noem hier meer voorbeelden van uit de 
Bijbel. Wat kenmerkt een waar berouw? 

5. David wilde het oordeel aan God overlaten. Wat kunnen wij hiervan leren? 
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Verwerking +12
De Bijbel erbij:
1. Hoeveel mannen had koning Saul bij zich om David te verslaan? (1 Sam.24 vers 3)
2. Wat deed David bij Saul? (vers 5)
3. Wat deed Saul toen hij David hoorde praten? (vers 17)
4. In welke woestijn hield David zich verborgen? ( 1 Sam.26 vers 2)
5. Wie nam David mee naar het legerkamp van Saul? (vers 7)
6. Wat nam David van Saul mee? (vers 12) 

Zeg het maar:
1. Wat zou jij doen als je David was en Saul zo dichtbij? Zijn er voor jou ook wel eens 

verleidingen? Geef je er aan toe of vecht je er tegen? 
2. De mannen die bij David waren, moedigden hem aan om Saul te doden. Dat waren 

verkeerde vrienden. Wat voor vrienden heb jij? 
3. Saul had berouw toen hij zag dat David goed voor hem was. Waarom was het geen echt 

berouw? 
4. Wat betekent ‘het kwade overwinnen door het goede’. Hoe doe je dat?

Gesprek:
•	 over het 6e gebod: Gij zult niet doodslaan
•	 over de 6e bede van het Onze Vader: Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van den 

boze
•	 Het kwaad overwinnen door het goede te doen
•	 God zal uiteindelijk oordelen en niet de mens
•	 Het liefhebben van onze vijanden
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Puzzelen maar:
Met de Bijbel erbij
Zoek in de Bijbel 1 Samuël 24. Alle woorden kun je nu opzoeken!
Als je de woorden gevonden hebt, neem je van elk woord de aangegeven letter.
Voorbeeld: van het eerste woord moet je de 5e letter nemen.

1. Vers 1 - En hij bleef in de vestigen van … (5)
2. Vers 2 - En het geschiedde, nadat … (2) wedergekeerd was
3. Vers 3 - En hij toog heen om … (3) en zijn mannen te zoeken
4. Vers 4 - En Saul ging … (5), om zijn voeten te dekken
5. Vers 5 - David stond op en … (5) stillekens een slip
6. Vers 6 - Doch het … (8) daarna, dat Davids hart
7. Vers 8 - En David scheidde zijn mannen met … (2)
8. Vers 9 - Daarna maakte zich David ook op en ging uit de … (5)
9. Vers 10 - Zeggende: Zie, David zoekt uw … (5)?
10. Vers 11 - Ik zal mijn hand niet … (3) tegen mijn heer
11. Vers 12 - Want als ik de slip uws … (7) afgesneden heb
12. Vers 13 - Maar mijn … (2) zal niet tegen u zijn
13. Vers 14 - Gelijk het spreekwoord der … (2) zegt
14. Vers 15 - Naar een doden hond, naar een enige … (2)!
15. Vers 16 - Doch de HEERE zal zijn tot Rechter, en … (7)
16. Vers 18 - Gij zijt … (11) dan ik; want gij hebt mij goed
17. Vers 19 - De HEERE had mij in uw hand … (2)
18. Vers 23 - Maar David en zijn mannen gingen op in de … (4)

Heb je alle letters gevonden en ingevuld? Wat komt er uit?
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Oplossingen 
Met de Bijbel erbij:
Uit 1 Samuël 24
1. Engedi 
2. Saul
3. David 
4. daarin 
5. sneed 
6. geschiedde
7. woorden
8. spelonk
9. kwaad
10. uitsteken
11. mantels
12. hand
13. ouden
14. vlo
15. richten
16. rechtvaardiger
17. besloten
18. vesting

Uitkomst: 
David doodt Saul niet

Getallen worden letters:

Uitkomst: 
David spaart tot tweemaal toe het leven van koning Saul.
Hij heeft zijn vijand lief en weet dat God Zelf het oordeel over Saul zal voltrekken.
Dat hoeft hij niet te doen.
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Getallen worden letters
Je kunt dit raadsel oplossen door alle getallen te veranderen in letters.
1=a, 2=b, 3=c, 4=d, enzovoorts.
Wat komt er uit?

4 1 22 9 4 19 16 1 1 18 20 20 15 20

20 23 5 5 13 1 1 12 20 15 5 8 5 20

12 5 22 5 14 22 1 14 11 15 14 9 14 7

19 1 21 12 8 9 10 8 5 5 6 20

26 9 10 14 22 9 10 1 14 4 12 9 5 6

5 14 23 5 5 20 4 1 20 7 15 4

26 5 12 6 8 5 20

15 15 18 4 5 5 12 15 22 5 18 6 20

19 1 21 12 26 1 12

22 15 12 20 18 5 11 11 5 14

4 1 20 8 15 5 6 20 8 9 10

14 9 5 20 20 5 4 15 5 14
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Kleurplaat: David heeft zijn vijand lief Werkje jongere kind: Harp
David bespeelde in het veld de harp

Materiaal:
•	 Stevig wit karton
•	 Zwarte wol
•	 Verschillende kleuren papier
•	 Werkblad 1
•	 Naald
•	 Lijm
•	 Schaar
•	 Plakband

Voorbereiding:
•	 Kopieer harp op stevig wit karton

Uitvoering:
•	 Knip de harp uit
•	 Maak van het zwarte draad de snaren, plak deze aan de achterkant vast met plakband
•	 Beplak de harp met gekleurde vormpjes (rondjes, gescheurde snippers, enz)
•	 Knip aan de achterkant de harp mooi in vorm
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Werkje 3 jongere kind: Harp 

 
David bespeelde in het veld de harp 
 
Materiaal: 
Stevig wit karton 
Zwarte wol 
Verschillende kleuren papier 
Werkblad 1 
Naald 
Lijm 
Schaar 
Plakband  
 
Voorbereiding: 
Kopieer harp op stevig wit karton 
 
Uitvoering: 
Knip de harp uit 
Maak van het zwarte draad de snaren, plak deze aan de achterkant vast met plakband 
Beplak de harp met gekleurde vormpjes (rondjes, gescheurde snippers, enz) 
Knip aan de achterkant de harp mooi in vorm 
 
 

Voorbeeld: Harp
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Werkje oudere kind: Dubbele puzzel
David heeft zijn vijand lief (1 Sam. 24 en 26). Verband met de vertelling: Twee keer spaarde 
David het leven van Saul. Hij wilde de HEERE gehoorzaam zijn Die had gezegd: “Tast Mijn 
gezalfde niet aan.”

Materiaal:
•	 wit A4-papier;
•	 stevig gekleurd papier, iets groter dan A4, bijv. fotokarton;
•	 kleurpotloden;
•	 schaar;
•	 lijmstift;
•	 donkere kleur viltstift, geen zwart;
•	 (boterham)zakje.

Voorbereiding:
•	 Kopieer voor elk kind de twee kleurplaten (werkbladen 3a en 3b) op wit A4-papier.
•	 Knip het fotokarton in stukken van iets groter dan A4 (één per kind).

Uitvoering:
•	 Kleur beide platen in.
•	 Smeer de achterkant van de kleurplaten helemaal in met lijm.
•	 Plak de een aan de voorkant en de ander aan de achterkant van het gekleurde papier, zo, 

dat er een kadertje om de kleurplaten heen is.
•	 Trek 4 à 5 verticale, licht gegolfde lijnen over een van de kleurplaten met de stift. Doe dat 

niet met zwarte stift, omdat bij het doorknippen er verwarring kan staan met de zwarte 
lijnen van de kleurplaat.

•	 Trek op dezelfde manier 2 horizontale, licht gegolfde lijnen over de kleurplaat.
•	 Knip de plaat langs de gegolfde lijnen door.
•	 Je hebt nu een dubbele puzzel.
•	 Doe de puzzelstukjes in het zakje om ze bij elkaar te houden.

Les 3: David heeft zijn vijand lief •  werkblad 3b - voorbeeld

Voorbeeld: Dubbele puzzel
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Les 4: David wordt koning
Thema
De Heere heeft David laten zalven tot koning. Pas jaren later, na veel strijd  en onbegrepen 
wegen wordt hij koning. De omstandigheden waaronder dat gebeurt zijn voor hem zeer 
verdrietig.

Vindplaats
1 Samuël 31 (1 Kronieken 10) en 2 Samuël 1

Kerntekst
1 Kronieken 10:13 Alzo stierf Saul in zijn overtreding.
1 Kronieken 11:3b En zij zalfden David ten koning over Israël, naar het woord des HEEREN, 
door den dienst van Samuël.
2 Samuël 1:12 En zij weeklaagden, en weenden, en vastten tot op de avond over Saul en over 
Jonathan, zijn zoon, en over het volk des HEEREN, en over het huis Israëls, omdat zij door het 
zwaard gevallen waren. 

Aantekeningen bij de tekst
1 Samuël 31:
vs. 3:  de mannen troffen hem aan: de boogschutters krijgen hem onder schot.
vs. 4:  Trek uw zwaard uit en doorsteek mij: Saul wil niet levend in handen vallen van de  
 Filistijnen. 
 hij vreesde zeer: om de gezalfde des HEEREN te doden.
vs. 6:  ook al zijn mannen: van Sauls familie, die met hem zijn. Isboseth en Mefiboseth  
 leven nog. 
vs. 7:  aan deze zijde van het dal: aan de oostzijde van het dal Jizreël. 
 Toen kwamen de Filistijnen, en woonden daarin: zelfs in het Overjordaanse. 
vs. 9:  om te boodschappen in het huis van hun afgoden: om daar publiek hun goden dank  
 te zeggen voor de overwinning.
vs. 11:  Als de inwoners van Jabes daarvan hoorden: uit dankbaarheid voor de hulp die Saul  
 hun eens gaf (1 Sam. 11), wagen ze hun leven voor de lijken van Saul en zijn zonen. 
vs. 12:  en brandden ze aldaar: de lichamen zijn al tot ontbinding overgegaan. Daarom  
 verbranden ze de lijken om zo te voorkomen dat ze alsnog in handen van de vijand  
 komen.

1 Kronieken 10
vs. 6:  ook zijn ganse huis is tegelijk gestorven: allen van zijn familie die bij hem zijn.
vs. 12:  en zij vastten: als teken van rouw. 
 zeven dagen: van de morgen tot de avond.
vs. 13:  tegen het woord des HEEREN: zie 1 Samuël 15:23
vs. 14:  en de HEERE niet gezocht had: niet oprecht. 

2 Samuël 1:
vs. 3:   ik ben ontkomen uit het heirleger van Israël: hij doet het voorkomen alsof hij in  
 Sauls leger heeft gestreden.
vs. 6:  Saul leunde op zijn spies: hij probeert zijn lans in zijn lichaam te dringen door er met  
 zijn gewicht op te drukken.
vs. 9:  dood mij: geef mij de genade-slag. Het is duidelijk dat de man liegt, omdat zijn  
 verhaal niet overeenkomt met de eerdere lezing. Saul valt in zijn eigen zwaard. 

Les 4: David wordt koning • blad 2

 deze maliënkolder heeft mij opgehouden: houdt de spies tegen, zodat deze niet  
 doordringt in Sauls lichaam.
vs. 10:  ik wist dat hij na zijn val niet leven zou: dat hij ten dode opgeschreven is. De man  
 verontschuldigt zich bij voorbaat al voor wat hij heeft gedaan. 
 het armgesmijde: de armband
 en heb ze hier tot mijn heer gebracht: hij denkt dat David hem heel dankbaar zal zijn  
 en flink zal belonen.
vs. 16:  uw bloed zij op uw hoofd: u sterft door eigen schuld.
vs. 17:  klage: klaagzang.
vs. 18:  dat men de kinderen van Juda de boog zou leren: de boog leert hanteren om  
 geoefende strijders te worden.
vs. 19:  hoogten: heuvels.
vs. 21:  noch dauw, noch regen moet op u zijn: David vervloekt het slagveld en wenst dat het  
 onvruchtbaar wordt, zodat het geen vruchten meer voortbrengt voor de hefoffers. 
vs. 22: Van het bloed der verslagenen enz.: boog en zwaard van Jonathan en Saul waren  
 altijd trefzeker. 
 het vette der helden: de sterkste helden.
vs. 23:  lichter dan arenden: nog sneller dan de arend, die zich op zijn prooi stort. 
vs. 24:  die u kleedde enz.: kleding en sieraad, uit de vele buit verkregen. 

Verband met de belijdenis-geschriften
Geduld van God
God heeft Saul lang verdragen, maar uiteindelijk zijn verdiende loon gegeven. God stelt de 
straf wel uit, maar heft deze niet op. God stelt alleen uit om nog tijd van bekering te geven. 
Wordt deze niet gebruikt, dan is het oordeel te zwaarder (Rom. 2:5).

Onbesnedenen
Saul pleegt liever zelfmoord dan in handen te vallen van ‘deze onbesnedenen’, zoals hij het 
uitdrukt, van die ongelovigen. 
Hij vergeet dat hij het duizend keer meer verzondigd heeft dan deze onwetende heidenen. 
Daarom zijt gij niet te verontschuldigen, o mens, wie gij zijt, die anderen oordeelt; want 
waarin gij een ander oordeelt, veroordeelt gij uzelf (Rom. 2:1).

Begeerte
In de grote nederlaag die Israël leidt, en in de dood van Saul en zijn familie zien we het 
oordeel van God over de zondige begeerte van het volk naar een koning. Dat komt ervan als 
we God als Koning verwerpen. 
Waar is uw koning nu? (…) Ik gaf u een koning in Mijn toorn, en nam hem weg in Mijn 
verbolgenheid (Hos. 13:10, 11).

Zelfmoord
Zelfmoord is zonde. Het zesde gebod verbiedt de doodslag: dat ik mijzelf niet kwetse of 
moedwilliglijk in enig gevaar begeve. (HC vr/antw. 105)

God Die rijk is in barmhartigheid, neemt, naar het onveranderlijk voornemen der verkiezing, 
de Heilige Geest van de Zijnen, ook zelfs in hun droevig vallen, niet geheel weg, en laat hen zo 
ver niet vervallen (…) dat zij zondigen ter dood of tegen de Heilige Geest, en, van Hem geheel 
verlaten zijnde, zichzelf in het eeuwig verderf storten (DL 5 art. 6)

Vaak is zelfmoord een wanhoopsdaad. Wanhoop aan de genade van God is een vrucht van het 
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ongeloof. Van zelfmoord is geen sprake als we ons leven vrijwillig opofferen ter bescherming 
van het leven van onze naaste. 

Onderscheid
Ook de vrome Jonathan sneuvelt. Hier op aarde maakt de HEERE geen onderscheid. Enerlei 
wedervaart de rechtvaardige en de goddeloze (Pred. 9:2). 
Vaak geeft de HEERE Zijn kinderen nog veel meer tegenspoed dan Zijn vijanden. Maar wat is 
het onderscheid groot als we sterven. De goddelozen zullen gaan in de eeuwige pijn; maar de 
rechtvaardigen in het eeuwige leven. 
Naar de ziel direct na het uitblazen van de laatste adem, en naar ziel én lichaam na de 
oordeelsdag (Matth. 25:46).

Droefheid
David is bedroefd dat Saul gestorven is. Hij heeft Saul liefgehad en geëerd. Hij koestert geen 
persoonlijke wrok. Zo moeten we ook zijn psalmen verstaan. David lijkt daar soms niet alleen 
te verlangen naar bevrijding uit de hand van zijn vijanden, maar ook naar het verderf van zijn 
vijanden, uit persoonlijke wraakzucht. Toch is dit laatste niet het geval. David spreekt ook 
dan uit ijver en liefde voor de eer van God en het welzijn van het volk. Want Gods Woord zegt: 
Verblijdt u niet, als uw vijand valt (…) opdat het de HEERE niet zie en het kwaad zij in Zijn 
ogen (Spr. 24:17, 18).

Leugen
De Amalekiet had op geen slechter tijdstip in het verwoeste Ziklag kunnen komen. Hij 
spreekt zijn eigen vonnis uit met zijn verdraaiing van de feiten, want David gelooft zijn leugen. 
Soms straft de HEERE de zonde direct.

Liefde
De onvergetelijke liefde van Jonathan voor David is voor David onbegrijpelijk. Zij bestond in 
zelfopoffering. Jonathan heeft zichzelf volledig weggecijferd ten gunste van David. En dat met 
een hartelijk en blij gemoed, zonder een spoor van afgunst, terwijl hij de gunst van zijn vader, 
zijn familie en het krijgsvolk ermee verspeelde. Hij is ons ten voorbeeld. 
Zijt dan navolgers Gods, als geliefde kinderen; en wandelt in de liefde, gelijkerwijs ook 
Christus ons liefgehad heeft, en Zichzelven voor ons heeft overgegeven tot een offerande en 
een slachtoffer, Gode tot een welriekende reuk (Ef. 5:1, 2)

Oudheidkundige aantekeningen
Rouw
Gescheurde klederen, aarde op het hoofd, wenen en vasten zijn uitingen van droefheid en 
rouw. De rouw gaat gepaard met veel misbaar. De klederen worden gescheurd. Er wordt as 
of stof op het hoofd gestrooid als teken van de vergankelijkheid van het leven. Er worden 
klaagvrouwen gehuurd om klaagliederen te zingen. Men trekt zwarte rouwkleren aan en 
omhult het hoofd met een doek. Men slaat zich op het hoofd of de borst, loopt barrevoets en 
vast. De rouwtijd duurt gewoonlijk ongeveer een week.

Afstand
De afstand tussen Gilboa en Ziklag is ca. 250 km.
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Vertelsuggesties
Algemeen:
De Heere zorgt ervoor dat David koning wordt. Wat de Heere gezegd heeft doet Hij ook. Hij 
maakt Zijn beloften waar, ook al lijkt het onmogelijk. 
De weg die de Heere met David gaat, is voor hem onbegrijpelijk. Koning Saul haat David en 
probeert hem herhaaldelijk te doden. Vele malen moet David voor Saul vluchten. De stad 
Ziklag waarin hij met zijn vrouwen en kinderen woont, wordt met vuur verbrand. En nog is 
hij geen koning. Opnieuw is het oorlog. Het leger van Israël wordt verslagen en koning Saul 
sterft. Zo wordt  David op Gods tijd koning. God regeert!

Vertelschets:
Het eerste gedeelte tot en met punt 10 kan kort verteld worden. De eigenlijke geschiedenis 
begint bij punt 11. 
1. De strijd vangt aan.
2. Er vallen vele doden onder de Israëlieten. Velen vluchten. 
3. De Filistijnen hebben het op Saul gemunt.
4. Zij doden de zonen van Saul.
5. De getroffen Saul vraagt zijn knecht hem te doden.
6. Hij valt in zijn zwaard, als deze weigert.
7. Bijna de hele familie van Saul komt om.
8. Israël leidt een verpletterende nederlaag.
9. De Filistijnen onteren de lichamen van Saul en zijn zonen.
10. De mannen van Jabes begraven hun beenderen en rouwen. 
11. David is weer terug in het verwoeste Ziklag.
12. Er verschijnt een man met een droevige boodschap.
13. Hij beweert Saul, op zijn verzoek, gedood te hebben. 
14. David en zijn mannen rouwen een dag.
15. David laat de Amalekiet terechtstellen. 
16. David dicht een klaagzang op Saul en Jonathan.
17. Hij eert Saul voor zijn dapperheid.
18. Hij memoreert ook de wonderlijke liefde van Jonathan.

Voor 4-8 jarigen:
Inleiding:
Soms wil je graag iets hebben. Een nieuwe fiets bijvoorbeeld. Of je wilt graag ergens naar 
toe. Je vader en moeder hebben het aan jou beloofd, maar het lijkt alsof het nooit zal 
gebeuren. Je moet soms lang wachten. 
Heb je dat wel eens meegemaakt? Kreeg je toch nog je fiets? Kun je daarover iets vertellen?
In de vertelling gaat het over iemand, die koning moest worden.
Zal dat wel ooit gebeuren? Het duurt al zó lang.
 
In het kort de voorgeschiedenis (1 Sam. 31). Daarna 2 Sam. 16:1-16.
1. De boodschapper.
2. De afloop van de strijd.
3. De leugen van de man.
4. De rouw van David.
5. De straf voor de moordenaar.
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Voor 8-12 jarigen:
Inleiding:
Soms maak je met je vriend of vriendin een plannetje. Samen wil je iets gaan doen. Maar hoe 
je het ook probeert, het lijkt niet te lukken. Iedere keer is er tegenslag. 
Heeft iemand een voorbeeld? 

Soms gaat het op een wonderlijke wijze toch door. De tegenslagen zijn allemaal weg! Dat 
is verwonderlijk. In de Bijbel lezen we ervan. Gods weg met mensen gaat soms door veel 
verdriet en tegenslag heen. God doet echter altijd wat Hij beloofd heeft.

In het kort de voorgeschiedenis (1 Sam. 31). Daarna 2 Sam. 1:1-16
1. Ziklag.
2. Het bericht van de nederlaag.
3. Sauls levenseinde.
4. De lijkroof.
5. De bedoeling van de man.
6. De droefheid van David.
7. Een Amalekiet.
8. De gezalfde des HEEREN.
9. De verwensing van David.

Voor +12 jarigen:
Er wordt wel eens gezegd, dat idealen niet altijd te verwezenlijken zijn. Wat zou dat 
betekenen? 
Hoe zou dat voor oudere mensen kunnen gelden? 
Hoe kan dat op jullie van toepassing zijn?
Je kunt heel verdrietig zijn als iets wat je heel graag wilt, niet doorgaat. En soms gaat het dan 
- onverwacht - tóch door. Wat ervaar je dan? 

Om met de kinderen te lezen
2 Samuël 1:17-27 - Davids liefde voor Jonathan en Saul
1 Kronieken 11:1-3 - David wordt koning

Liederen
Psalm 5:4
Psalm 124:1
Psalm 132:12
Themalied David 
Themalied David wordt koning 

Suggesties voor de voorbereiding met de medewerkers
Het is geen gemakkelijk gedeelte. David moet koning worden, maar dat gebeurt pas na veel 
omzwervingen, afwijkingen, strijd, kwade bejegening en overlijden van mensen. Het lijkt 
soms, dat Gods molens langzaam malen, maar ze malen wel zeker. De Heere doet wat Hij 
belooft!
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Voor jezelf:
Probeer met elkaar aan de hand van deze hoofdstukken:
•	 De essenties van de boodschap te verwoorden
•	 De les voor jezelf als leidinggevende eruit te halen
•	 De waarschuwing eruit te halen.
•	 Welke lessen zou David geleerd hebben?
•	 Zie je in welke psalmen van David die lessen terugkomen?

Voor de kinderen:
Bedenk met elkaar wat de kinderen aan deze geschiedenis moeilijk zullen vinden.  Hoe kun 
je de beschreven zaken eerlijk, maar wel zorgvuldig verwoorden. Kies sobere woorden. Vraag 
de ander wat dat bij hem oproept.

Verwerking +12
De Bijbel er bij:
Zoek deze geschiedenis op in je Bijbel in 1 Samuël 31. Probeer de volgende vragen te 
beantwoorden.
1. Waar was de strijd met de Filistijnen? (vers 1)
2. Wie werd ook verslagen? (vers 2)
3. Wat wilde Saul van zijn wapendrager? (vers 4)
4. Hoe stierf Saul? (vers 4)
5. Wat deed zijn wapendrager? (vers 5)
6. Wat deden de Filistijnen met de verslagenen? (vers 8)
7. En wat deden ze met Saul en zijn drie zonen? (vers 9)
8. Wat deden de mannen van Jabes? (vers 12) 

Zoek ook antwoorden in 2 Samuël 1 
9. David was verdrietig over Saul en Jonathan. Hoe weet je dat? (vers 11, 12)
10. Welke straf kreeg de boodschapper? (vers 15)
11. Waarom kreeg de boodschapper deze straf? (vers 14)
12. Wat sprak David uit over Saul en Jonathan? (vers 23)
13. Hoe werd David nu koning? (2 Samuël 2 vers 4) 

Zeg het maar:
1. Wat waren in de Bijbelse tijd tekenen van droefheid en rouw? En in onze tijd?
2. Christus heeft mensen lief. Daar heeft Hij veel voor over gehad. Weet je wat dat is?

Puzzelen maar:
Met de Bijbel erbij
Zoek in de Bijbel 1 Samuël 31 en 2 Samuël 1. Alle woorden kun je nu opzoeken!
Als je de woorden gevonden hebt, schrijf je ze in figuur 1. Je ziet dat er lichtgrijze hokjes 
zijn met een getal erin. De letters op de lichtgrijze hokjes  schrijf je nu bij het goede getal in 
figuur 2.Voorbeeld: de letter die op de eerste rij bij hokje 8 ingevuld wordt, moet in figuur 2 bij 
alle achten ingevuld worden.

1 Samuël 31
1. Vers 1 - Tegen wie streden de Filistijnen? Tegen …
2. Vers 3 - Voor wie vreesde Saul? Voor de …
3. Vers 4 - Wat zag de wapendrager ? Saul was …
4. Vers 7 - Wie kwamen in de stad wonen toen Saul dood was? De …
5. Vers 8 - Op welk gebergte lagen Saul en zijn zonen? Op het gebergte …
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6. Vers 11 - De inwoners van Jabes in … hoorden wat de Filistijnen Saul gedaan hadden
7. Vers 13 - Wat deden de Israëlieten na het begraven van Saul en zijn zonen?  

  Zij … zeven dagen

2 Samuël 1
8. Vers 1 - Hoeveel dagen is David in Ziklag gebleven? … dagen
9. Vers 2 - Op welke dag kwam er een man uit het leger van Saul? Op den … dag
10. Vers 8 - Wat was deze boodschapper? Hij was een … 
11. Vers 15 - Wat deed een van de jongens met de boodschapper? Hij sloeg hem, dat hij … 
12. Vers 16  - Wat zei David tegen de boodschapper? Uw bloed zij op uw …

Figuur 1 

1 8

2 11

3 3

4 5

5 12

6 2

7 7

8 1

9 6

10 4

11 9

12 10

Figuur 2

2 3 6 6 3 8 11 7 4 11 5 6 1 7 11 10 5

12 8 4 3 3 9 6 10 8 8 9 11
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Een woordzoeker

D IJ R T S E D N O Z B

 G Z V L U C H T E N O

E S A U L D K A A V O

S G A L S I O D O W G

T IJ D O V N N R B B T

O D N T E E I Z L E K

R J E O R G N I I L N

V O D E D U G K G O E

E N O I R E E L E F R

N A D L I L W A N T E

H T I I E E U G A E D

A H V M T V O N D I N

A A A A I E R N E G I

T N D F G N V U U R K

Zoek de woorden en streep ze door.
•	 Van links naar rechts en rechts naar links
•	 Van boven naar onder en onder naar boven
•	 Diagonaal (schuin)

BELOFTE
BOOG
DAVID
DODEN
FAMILIE
GENADE
GESTORVEN

GILBOA
HAAT
JONATHAN
KINDEREN
KONING
LEUGEN
LEVEN

SAUL
SLAG
STRIJD
TIJD
VERDRIETIG
VLUCHTEN
VROUW

VUUR
WEG
ZALVEN
ZIKLAG
ZONDE

Heb je alle woorden doorgestreept? Dan blijven er nog letters over. Vul ze in de figuur 
hieronder in. Wat staat er? 
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Oplossingen 
Met de Bijbel erbij:
Uit 1 Samuël 31 en 2 Samuël 1 
1. Israël
2. schutters
3. dood
4. Filistijnen
5. Gilboa
6. Gilead
7. vastten
8. twee 
9. derden
10. Amalekiet
11. stierf
12. hoofd

Uitkomst: 
God doet altijd wat Hij beloofd heeft

Woordzoeker:

Uitkomst: 
David wordt koning
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Kleurplaat: David wordt koning
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Werkje jongere kind: Kroon en scepter
David koning (1 Sam. 31 en 2 Sam. 1). Verband met de vertelling: De HEERE vervult Zijn 
belofte dat David koning zal zijn door alle onmogelijkheden heen. Als teken van zijn 
koningschap draagt hij een kroon en scepter.

Materiaal kroon:
•	 goud- of zilverkleurig fotokarton A2 (boekhandel of hobbyzaak) er kunnen 7 stroken uit 

een vel.
•	 copy werkblad kroon op 120/180 gr. wit papier voor elk kind
•	 wasco
•	 priklap + prikpen
•	 schaar
•	 nietmachine
•	 aluminiumfolie
•	 pritt-stift (daarmee plakt het aluminiumfolie het beste)
•	 plakband
•	 ‘edelsteen’stickers (Hema)

Materiaal scepter:
•	 piepschuimballetje (bijv. Xenos of een hobbyzaak)
•	 dun bamboestokje 30 cm. (tuincentrum/bouwmarkt)
•	 aluminiumfolie
•	 plakband

Voorbereiding:
•	 Kopieer het werkblad van de kroon, 1 kroon voor elk kind.
•	 Knip lange stroken van 7 cm breed van het fotokarton.
•	 Steek alvast voorzichtig de piepschuimballetjes op het stokje (kinderen steken het er al 

snel doorheen)
•	 Knip het aluminiumfolie op maat, voor elk kind: 

- een stukje voor achter de sterretjes/ruitjes 
- 5 stukjes van 5x5 cm voor op de bolletjes van de kroon 
- smalle stroken om het stokje te omwikkelen 
- een stukje voor om het piepschuimballetje

Uitvoering kroon:
•	 Kleur de kroon met wasco door het krijtje plat op het papier te leggen en stevig te duwen.
•	 Prik de sterretjes en de ruitjes uit.
•	 Knip het kroontje uit en plak het aluminiumfolie achter de open sterretjes en ruitjes.
•	 Vouw voorzichtig een vierkant stukje folie (5x5 cm) om de rondjes op de punten van de 

kroon en knijp er mooie bolletjes van.
•	 Niet de kartonnen strook op maat als kroon en plak het kroontje op.
•	 Versier de kroon met restje folie en de ‘edelstenen’.

Uitvoering scepter:
•	 Prik het bolletje voorzichtig op het stokje, niet er door heen.
•	 Vouw dan een stukje aluminiumfolie om het bolletje en zorg dat er niet te veel op het 

stokje komt (anders krijg je een dikke prop).
•	 Plak een strook folie met plakband aan het stokje en omwikkel het.
•	 Plak voor de stevigheid met een plakbandje het begin, midden en uiteinde vast. Klaar!
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Uitvoering scepter: 

 

 Prik het bolletje voorzichtig op het stokje, niet er door heen. 

 Vouw dan een stukje aluminiumfolie om het bolletje en zorg dat er niet te veel op het stokje 

komt (anders krijg je een dikke prop). 

 Plak een strook folie met plakband aan het stokje en omwikkel het.  

 Plak voor de stevigheid met een plakbandje het begin, midden en uiteinde vast. Klaar! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voorbeeld: Kroon en scepter
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Werkje oudere kind: Kroon-mobile
David koning (1 Sam. 31 en 2 Sam. 1). Verband met de vertelling: De HEERE vervult Zijn 
belofte dat David koning zal zijn door alle onmogelijkheden heen.

Materiaal:
•	 goud- of zilverkleurig fotokarton (boekhandel of hobbyzaak);
•	 wit of gekleurd A4-papier;
•	 stift;
•	 schaar;
•	 nietmachine;
•	 dunne wol of ander draad;
•	 plakband;
•	 versiermateriaal voor de kroon bijv. kraaltjes, glittertjes, snippers (zilver)papier, 

stickertjes.

Voorbereiding:
•	 Kopieer de mal voor de kroon (werkblad 4a) twee keer, knip ze uit en plak ze langs de 

stippellijnen aan elkaar. Zo heb je een mal voor een hele kroon.
•	 Leg de mal op het fotokarton en trek hem over. Doe dat voor ieder kind, en knip het 

gedeelte waar de kroon op getekend is af, zodat ieder kind een werkblad heeft en zelf de 
kroon nog uit kan knippen.

•	 Kopieer het werkblad met de teksten (werkblad 4b) op wit of gekleurd A4-papier (één per 
kind).

Uitvoering:
•	 Knip de kroon uit, en leg de uiteinden over elkaar en niet ze vast.
•	 Knip 3 draden van ongeveer 40 cm.
•	 Niet die vast op even lange onderlinge afstand, aan de binnenkant van de onderrand van 

de kroon. (Het vastnieten van draad is soms lastig, als je ze eerst met een plakbandje vast 
zet, dan gaat het makkelijker.)

•	 Houd de drie draden bij elkaar vast zodat de kroon recht hangt en leg dan een knoop in de 
draden samen. Zorg dat de knoop zo hoog zit dat de mobiele leuk rond kan draaien, en je 
er ook nog een lus in kan knopen bovenaan om hem op te hangen.

•	 Knip de tekstkaartjes uit.
•	 Niet ze vast aan een stukje draad en niet dat weer vast aan de kroon.
•	 Versier de kroon, plak versier-materiaal over de nietjes heen, dan zijn ze mooi verstopt.



Les 4: David wordt koning •  werkblad 3b - voorbeeld

Voorbeeld: Kroon-mobile

Werkblad 4a 
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David en Méfiboseth

Werkblad 4b 
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Les 5: David en Méfiboseth
Thema
David houdt zijn belofte aan Jonathan en Saul. Hij betoont weldadigheid aan Méfiboseth.

Vindplaats
2 Samuël 9

Kerntekst
2 Samuël 9:1 En David zeide: Is er nog iemand die overgebleven is van het huis van Saul, dat 
ik weldadigheid aan hem doe, om Jonathans wil? 

Aantekeningen bij de tekst
vs. 1: om Jonathans wil: David heeft dit zowel aan Jonathan als aan Saul beloofd. Twintig  
 jaar later denkt David aan zijn belofte.
vs. 2: Het huis van Saul nu had een knecht: Ziba beheert de vroegere bezittingen van Saul,  
 die als kroongoederen aan David zijn vervallen. 
 Uw knecht: tot uw dienst bereid.
vs. 3:  dat ik Gods weldadigheid bij hem doe: hem goeddoe, zoals God goeddoet. 
 Er is nog een zoon van Jonathan: Ziba noemt alleen de erfgenaam van het eigenlijke  
 huis van Saul en Jonathan in de mannelijke afstamming. Hij noemt de vijf zonen van  
 Merab, Sauls oudste dochter, en de twee zonen van Rizpa, de bijvrouw van Saul, niet.
 die geslagen is aan beide voeten: verlamd, kreupel.
vs. 5:  hij nam hem: laat hem halen. 
vs. 7:  Vrees niet: het was de gewoonte van de oosterse vorsten de leden van een vroeger  
 koningshuis uit te roeien. Dat lot verwacht Méfiboseth. 
vs. 8:  een dode hond: zeer onderdanig gesproken. De hond wordt in deze tijd voor een  
 verachtelijk, onrein dier gehouden. En een dode hond heeft al helemaal geen nut!

Verband met de belijdenis-geschriften
Weldadigheid
Zoals David de overgeblevene van het huis van Saul weldoet om Jonathans wil, zo doet God 
de uitverkoren nakomelingen van het huis van Adam goed om Christus’ wil. Hij geeft hun 
het verloren paradijsgoed terug en leeft in gemeenschap met hen. En dat omwille van het 
genadeverbond dat God met Christus heeft gesloten.

Uitverkiezing
De verkiezing is een onveranderlijk voornemen van God, door hetwelk Hij vóór de 
grondlegging van de wereld een zekere menigte van mensen, niet beter of waardiger zijnde 
dan anderen, maar in de gemene (= algemene) ellende met anderen liggende, uit het gehele 
menselijk geslacht, van de eerste rechtheid door hun eigen schuld vervallen in de zonde 
en het verderf, naar het vrije welbehagen van Zijn wil, tot de zaligheid, louter uit genade, 
uitverkoren heeft in Christus, Dewelke Hij ook van eeuwigheid tot een Middelaar en Hoofd 
van alle uitverkorenen, en tot een fundament der zaligheid gesteld heeft. 
En opdat zij door Hem zouden zalig gemaakt worden, heeft Hij ook besloten hen aan Hem 
te geven, en krachtiglijk tot Zijn gemeenschap door Zijn Woord en Geest te roepen en te 
trekken, of met het ware geloof in Hem te begiftigen, te recht-vaardigen, te heiligen en, in 
de gemeenschap van Zijn Zoon krachtiglijk bewaard zijnde, ten laatste te verheerlijken, tot 
bewijzing van Zijn barmhartigheid, en tot prijs van de rijkdommen Zijner heerlijke genade. 
(Dordtse Leerregels 1 artikel 7).
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Oudheidkundige aantekeningen
Lodebar
Lodebar ligt in Gilead, in het Over-jordaanse. 

Vertelsuggesties
Algemeen:
Het gaat om je te houden aan wat je beloofd hebt. Dat geldt voor kinderen onderling en dat 
geldt ook voor de mensen onder elkaar. 
Doe wat je belooft! Dat geldt thuis, op school, met je vrienden. Dat geldt voor volwassenen 
onder elkaar, in hun werk, in de regering. Dat geldt tussen steden, landen, enzovoorts. Zo’n 
belofte moet je niet alleen nakomen als het makkelijk is, maar ook als het moeilijk is en de 
omstandigheden totaal veranderd zijn.

David is edelmoedig. Om Jonathans wil spaart hij Méfiboseth in het leven en behandelt hem 
zelfs als een prins.

Vertelschets:
1. David vraag aan Ziba of er nog nakomelingen van Saul zijn.
2. Dat is Méfiboseth. Hij was vijf jaar toen zijn vader Jonathan sneuvelde. 
3. Zijn voedster haast zich om met hem weg te vluchten en valt. Zo wordt Méfiboseth 

kreupel.
4. Hij groeit op in het huis van Machir te Lodebar.
5. Na ongeveer twintig jaar laat David Méfiboseth halen.
6. Hij mag zitten aan de tafel van koning David.
7. David geeft Méfiboseth de akkers van Saul terug.
8. Hij laat Ziba en zijn zonen voor Méfiboseth werken.
9. Méfiboseth komt aan het hof in Jeruzalem.
10. Hij wordt behandeld als een zoon van David, als een prins.

Voor 4-8 jarigen:
Inleiding:
Spreek met de kinderen over beloven. Belooft je vader, je moeder wel eens iets? ”Als je uit 
school komt, dan…” of: “Als je straks uit de club thuiskomt, dan gaan we naar …” En als dat 
nu eens niet gebeurt wat zeg je dan?
1. De belofte.
2. Ziba.
3. De kreupele Méfiboseth.
4. De akkers van Saul.
5. Ziba wordt knecht van Méfiboseth
6. Het eten bij David.

Voor 8-12 jarigen:
Inleiding:
Gesprekje over beloven en doen. Heb je wel eens iets beloofd? Heb je het toen ook gedaan? 
Bij beloven hoort toch doen? Wie weet nog meer voorbeelden waar veel beloofd wordt? En bij 
beloven hoort altijd … doen… Altijd?
1. Het verbond met Jonathan.
2. De belofte aan Saul.
3. De familie van Saul.
4. De onderdanigheid van Ziba.
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5. De vrees van Méfiboseth.
6. De dode hond.
7. De edelmoedigheid van David.
8. De zoon van Méfiboseth

Voor +12 jarigen:
Inleiding:
Wie weet wat het betekent: 
Belofte maakt schuld? 

Gesprekssuggesties
Je kunt beter niet beloven en toch doen. 
Een belofte doen
Een belofte houden, nakomen
Een belofte (ver)breken
Verder zie bij 8 – 12 jarigen

Om met de kinderen te lezen
1 Sam. 20:14-17 - De belofte aan Jonathan
2 Sam. 21:4-7 - Méfiboseth wordt gespaard
Luk 6:31-36 - Weest dan barmhartig

Liederen
Psalm 9:18
Psalm 70:3
Psalm 113:4
Themalied David
Themalied David wordt koning

Suggesties voor de voorbereiding met de medewerkers
Lees met elkaar het Bijbelgedeelte en zoek de kern op wat je de kinderen mee wilt geven.
Bedenk daarbij dat:
•	 Mensen elkaar wat kunnen beloven, maar dit niet ten uitvoer brengen. Wat zeggen we 

dan?
•	 Mensen elkaar wat kunnen  beloven en dit wel  ten uitvoer brengen. Wat zeggen we dan? 

(Zie ook de uitspraken bij de 12 jarigen)
•	 Bedenk de kern en betrek die op het Bijbelgedeelte.
•	 Gods Woord houdt stand in eeuwigheid! 
•	 Wat God belooft, zal gebeuren! Gods beloften zijn eeuwig!

Verwerking +12
De Bijbel er bij:
Zoek deze geschiedenis op in je Bijbel in 2 Samuël 9. Probeer de volgende vragen te 
beantwoorden.
1. Van wie was Méfiboseth een zoon? (vers 3)
2. Waar woonde Méfiboseth? (vers 4)
3. Waaruit blijkt, dat Méfiboseth bang voor David was? (vers 6)
4. Wat geeft David aan Méfiboseth? (vers 7)
5. Wat mag Méfiboseth elke dag doen? (vers 7)
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6. Waaruit blijkt dan de verwondering van Méfiboseth? (vers 8)
7. Wie moet er nu voor Méfiboseth gaan werken? (vers 9 en 10)
8. Waarom moest Méfiboseth gedragen worden? (vers 13)
9. David heeft zich aan de belofte gehouden. Waaruit blijkt dat?  

(1 Samuël 20 vers 15 en 16) en 2 Samuël 9 vers 1))

Zeg het maar:
1. Waar ging het over en wat betekent het voor jou en mij?
2. Waarom was Méfiboseth zo verwonderd?
3. Mensen kunnen zich ook over de Heere verwonderen. Wanneer is dat zo? 
4. Hoe komt dat denk je?
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Puzzelen maar:
Met de Bijbel erbij
Zoek in de Bijbel 2 Samuël 9. Alle woorden kun je nu opzoeken!
Als je de woorden gevonden hebt, schrijf je ze in de figuur. 
1. Vers 1 - Van het huis van Saul, dat ik … aan hem doe
2. Vers 2 - En de … zeide tot hem: Zij gij Ziba?
3. Vers 3 - Er is nog een zoon van Jónathan, die … is aan beide voeten
4. Vers 4 - En de koning zeide tot hem: … is hij?
5. Vers 5 - Toen zond de koning … heen
6. Vers 6 - En David zeide: …! En hij zeide: Zie, hier is uw knecht
7. Vers 7 - Gij zult geduriglijk … eten aan mijn tafel
8. Vers 8 - Wat is uw knecht, dat gij … hebt naar een doden hond
9. Vers 9 - Al wat … gehad heeft en zijn ganse huis
10. Vers 10 - Opdat de … uws heren brood hebbe 
11. Vers 11 - Zijn knecht gebiedt, … zal uw knecht doen
12. Vers 12  - … nu had een kleinen zoon, wiens naam was Micha
13. Vers 13 - Omdat hij geduriglijk at aan des konings …

Figuur 1
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Wat lees je op de grijze hokjes van boven naar beneden? 

.......................................................................................................................................................
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Een rebus

Wat komt er uit de rebus?

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................
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Oplossingen 
Met de Bijbel erbij:
Uit 2 Samuël 9:
1. weldadigheid
2. koning 
3. geslagen
4. waar
5. David
6. Méfiboseth
7. brood
8. omgezien
9. Saul
10. zoon
11. alzo
12. Méfiboseth
13. tafel

Uitkomst: 
Doe wat je belooft

Rebus:

Uitkomst: 
David is edelmoedig. Om Jonathans wil spaart hij Méfiboseth in het leven en behandelt 
hem als een prins 

Les 5: David en Méfiboseth •  werkblad 1

Kleurplaat: David en Méfiboseth



Les 5: David en Méfiboseth •  werkblad 2a - uitleg

Werkje jongere en oudere kind: 
Koninklijk banket
David en Mefiboseth (2 Sam. 9). Verband met de vertelling: David betoont weldadigheid aan
Méfiboseth, de kleinzoon van Jonathan, want David had een verbond gemaakt met Jonathan 
dat hij hem en zijn nakomelingen geen kwaad zou doen als hij koning zou zijn geworden. 
David houdt het verbond door goed voor Mefiboseth te zorgen. Hij mag elke dag mee-eten 
aan de koninklijke tafel.

Materiaal:
•	 wegwerpgebakschotel;
•	 zilverfolie;
•	 vouwblaadjes;
•	 schaar;
•	 nietmachine;
•	 biscuitjes;
•	 poedersuiker;
•	 rode en of groene limonade;
•	 kleine snoepjes (manna, tum-tum);
•	 kom(metjes) om glazuur in te maken;
•	 lepel;
•	 messen om te smeren.

Voorbereiding:
•	 Knip vierkante stukken van de rol zilverfolie, één per kind.
•	 Knip stroken zilverfolie van 10 cm breed, twee of drie per kind.

Uitvoering:
•	 Leg een vierkant stuk van de zilverfolie-rol in het midden van het gebakbordje.
•	 Bekleed het bordje vanuit het midden naar de randen en vouw het folie om de randen 

heen, totdat het bordje van boven en onder helemaal bekleed is.
•	 Frommel de twee of drie folie-stroken tot een sliert en draai of vlecht ze in elkaar.
•	 Buig die sliert in een boog en niet de uiteinden vast aan het bord.
•	 Dit is het gebakschaaltje.
•	 Vouw het vouwblaadje twee keer dubbel en daarna een keer diagonaal. Knip uit de 

randjes kleine figuurtjes (halve hartjes, driehoekjes e.a.) en vouw het blaadje open. Dit is 
het kleedje voor op het schaaltje.

•	 Handen wassen.
•	 Doe een paar eetlepels poedersuiker in een kommetje, voeg een heel klein (!) scheutje
•	 limonade toe en roer dit tot een glazuur. (Het glazuur is snel te dun, dus beginnen met 

een heel klein scheutje limonade.)
•	 Bestrijk de biscuitjes met de glazuur en versier ze door snoepjes in de glazuur te 

plakken.
•	 Laat de luxe koekjes drogen, leg ze op het schaaltje.

Tip:
•	 Maak voor de jongste kinderen de glazuur zelf klaar en help hen met smeren indien 

nodig.

Les 5: David en Méfiboseth •   werkblad 2b - voorbeeld

Voorbeeld: Koninklijk banket



Liederen: Themalied: David • blad 1

David       is   nog     bij    de   schapen,    als   de     Heere       na-ar hem vraagt.  Hij  wordt nu   de      nieuwe   koning

niet   meer Saul die       o-op hem jaagt.        Maar de   Hee-re  geeft    hem de  kroon.        In     Je- ru-za-lem staat   straks zijn  kroon.

Liederen: David wordt koning • blad 2



Naamkaartjes: Thema David • blad 1 Naamkaartjes: Thema David • blad 2
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Inhoud:
5 lessen over David
liederen + bladmuziek 
naamkaartjes

De lessen bevatten  
onder meer:
•	 Verwerking
•	 Puzzel
•	 Kleurplaat
•	 Knutselwerkje
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