SAMUËL LES 5  DAVID VERDEDIGT DE EER VAN GOD
1SAMUËL 17

KERN VAN DE LES
Kinderen zullen leven voor de glorie van God en afhankelijk zijn van de kracht
van de Heer.

DOELSTELLINGEN VAN DE LES






Het conflict tussen de Filistijnen en Israël te beschrijven.
Te verklaren hoe Goliath Gods eer aanviel.
De zorg, het vertrouwen en de motivatie van David te analyseren.
Samen te vatten hoe Goliath werd verslaan.

MEMORIEVERS
2 Sam.7:16

“Uw huis en uw koningschap zullen voor immer bestendig zijn voor uw aangezicht, uw troon
zal vast staan voor altijd.”

TOEPASSINGEN





Onderzoek je leven op gebieden waar God niet verheerlijkt wordt in je handelingen en gedachten en
toon berouw.
Bid dat God je een zorg zal geven over Zijn eer.
Wees afhankelijk van de Heer voor de kracht om Hem te verheerlijken.
Wees toegewijd om God te behagen ongeacht de mogelijke gevolgen.

GOD IS SOEVEREIN OVE R VRIENDSCHAPPEN
Lees 1 Samuël 18:1-11; 20:1-42
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Kinderen zullen in staat zijn om:

ACHTERGROND

Goliath schendt Gods eer (1 Sam.17:1-11)
1 Samuël 17 begint plots met een gevaarlijke situatie. Gods eer werd geschonden. Na een bepaalde tijd hadden
de Filistijnen hun legers verzameld voor een dramatische krachtmeting met Israël te Soko, gelegen in Juda
ongeveer 25km van Bethlehem (1 Sam.17:1). Saul reageerde door de Israëlische troepen te verzamelen tot de
strijd. De twee troepen positioneerden zichzelf als speelstukken op een schaakbord tegenover elkaar. Aan de
helling van de ene berg waren de Filistijnen en aan de helling van een andere berg de Israëlieten. Het dal
tussen hun was het enige dat de twee troepen scheidde (17:2-3).
De twee legers stonden gedurende 40 dagen tegenover elkaar zonder strijd te voeren (1 Sam.17:16). Iedere
ochtend en avond trad een Filistijnse voorvechter, Goliath, naar voren en daagde Israël uit om een Israëliet te
sturen die met hem wou vechten (17:8-9). Het volk wiens voorvechter verloor zou het andere volk tot slaaf zijn
(17:9-10). De gedachte om met Goliath te moeten vechten verbijsterde en verschrikte Israël (17:11). Omdat ze
weigerden op God te vertrouwen hadden Saul en Israël alle redenen om verschrikt te raken met de gedachte
tegen Goliath te moeten vechten. Goliath was bijna drie meter lang (17:4). Bronzen platen bedekten zijn
benen. Hij had een bronzen helm op zijn hoofd en droeg een borstpantser van schubben dat ongeveer vijftig
kilo woog (17:5). Goliath was niet enkel goed beschermd, maar ook goed bewapend. Een bronzen kromzwaard
hing over zijn schouder, de schacht van zijn lans leek wel een boom uit een weefgetouw en de ijzeren punt
woog ongeveer zes kilo (17:6). Alsof zijn uitrusting nog niet voldoende was, werd Goliath ook nog voorgegaan
door een wapendrager die zijn schild droeg (17:7).

David is na-ijverig om Gods eer (1 Sam.17:12-30)
Zelfs terwijl hij als wapendrager functioneerde keerde David geregeld terug om de schapen van zijn vader te
herderen (17:15). Aan het begin van de strijd vergezelden enkel de drie oudste broers van David, Eliab,
Abinadab en Samma, de troepen van Saul (17:13-14). Wanneer de patstelling aanhield, werd Isaï benieuwd
naar zijn zonen en stuurde David om het voedsel naar zijn broers te brengen en verslag uit te brengen over hun
welzijn (17:17-18). David kwam op tijd aan om de Israëlische troepen te zien verzamelen voor de strijd en te
horen hoe ze weer uitgedaagd werden door de smadende Goliath (17:20-23). De troepen rapporteerden aan
David dat de situatie zo ernstig was geworden dat Saul rijkdom, vrijstelling van belastingen en zelfs zijn dochter
beloofde aan de man die Goliath zou verslaan (17:25). Saul was niet bereid om Goliath zelf te verslaan, maar
zou de man die het wel deed rijkelijk belonen.
Toen David vroeg of de geruchten waar waren, was zijn oudste broer beledigd door de interesse van David.
Anders dan de Heer, die de harten van de mensen kent, velde Eliab een verkeerd oordeel over zijn broer. Hij
beschuldigde David van het verzuimen van te herderen, van een trots en onbeschoft hart en enthousiasme om
de strijd te zien (1 Sam.17:28). Mogelijk was Eliab jaloers dat zijn “kleine” broer (die hij gezalfd had zien
worden) interesse toonde in hetgeen dat hijzelf niet wou doen. David rechtvaardigde zijn nieuwsgierigheid
(17:29).
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Iedere keer als Goliath naar voren kwam riep hij: “Ik tart heden de slagorden van Israël” (17:10). De legers van
Israël vertegenwoordigden de ware God. Iedere keer als Goliath Israël smaadde, smaadde hij de eer van de
God van Israël. David zou weldra zeggen: “Wie toch is deze onbesneden Filistijn, dat hij de slagorden van de
levende God tart?” (17:26). Anders dan de andere Israëlieten begreep David dat de reputatie van God op het
spel stond.
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Toen Israël vroeg naar een koning net als de andere volkeren gaf God hun Saul. Saul liet al gauw zien dat hij
meer bezorgd was om zijn eigen plannen dat het verheerlijken van God. Omdat Saul Gods geboden niet in ere
hield, verwierp God hem als koning over Israël. In plaats van hem, koos Hij David. Anders dan Saul, die snel
ongehoorzaamde en traag berouw toonde, was David een man naar Gods hart. Zelfs Saul waardeerde het
karakter van David. Toen David op de harp speelde voor de onrustige Saul, hield Saul veel van hem en stelde
hem aan tot zijn wapendrager (1 Sam.16:21). Ondanks dat Saul van David hield was er een wezenlijk groot
verschil tussen David en Saul. David was bekommerd om Gods eer en Saul niet. Wanneer ze geconfronteerd
werden met een levensgevaarlijke dwaas die God onteerde was enkel David bereid om God te eren.

David verdedigt Gods eer (1 Sam.17:41-58)
Terwijl David het Israëlisch gelid verliet en zich naar het strijdveld begaf kwam Goliath naar buiten, nog steeds
beschermd door de Filistijnse soldaat die zijn schild droeg (1 Sam.17:40-41). Goliath schatte David in naar zijn
voorkomen. Hij verachtte hem “omdat hij nog jong was; rossig, schoon van gestalte” (17:42). Goliath smaadde
David door te beloven dat hij dood achter gelaten zou worden als voer voor de wilde dieren (17:43-44). Het
meest aanmerkelijke is dat Goliath David vervloekte “bij zijn goden” (17:43). Net als David wist Goliath dat zijn
overwinning zijn goden zou verheerlijken; wat Goliath niet wist was dat God aan Abraham had beloofd dat Hij
eenieder zou vervloeken die Abrahams nakomelingen zou vervloeken (Gen.12:3).

Davids vertrouwen was terecht. De Heer was zegevierend en de strijd was over zo gauw ze begon. De Heer
versloeg Goliath met één juist geslingerde steen (1 Sam.17:48-49). David nam het zwaard van Goliath en hieuw
zijn hoofd af (17:50). De Filistijnen, niet bereid om slaven van Israël te worden zoals Goliath was
overeengekomen, vluchtten en werden vervolgd door Israël (17:51-52). Als symbolische daad bracht David het
hoofd van Goliath naar Jeruzalem, zijn toekomstige hoofdstad, welke nog steeds onder de heerschappij van de
Jebusieten was. Op een dag zou God de overwinning over Jeruzalem geven aan David (17:54). (In verzen 55-58
vroeg Saul wie de vader van David was. Hoewel David eerder al had gediend aan het hof van Saul, wist Saul
blijkbaar niets over de afkomst van David. Mogelijk vroeg Saul dit speciaal omdat hij beloofd had dat de man
die Goliath zou overwinnen met zijn dochter mocht trouwen en dat de familie van deze man belastingvrij zou
worden gesteld.)
Conclusie
Israël was ineengekrompen van angst en niet bereid om de imposante Goliath tegemoet te gaan, maar David
had zowel de juiste bekommernis als de juiste theologie. Davids bekommernis was dat de Heer van Israël werd
gesmaad. De theologie van David bevatte de wetenschap dat Gods macht zijn eer tot stand zou brengen. Zijn
juiste bekommernis en theologie resulteerden in een vertrouwen dat enkel in de Heer was gesteld. Davids
gebrek aan een wapenuitrusting en militaire macht maakte niet uit omdat “de HERE niet verlost door zwaard
en speer. Want de strijd is des HEREN” (1 Sam.17:47). Zelfs de eerdere overwinningen van David tegen een
leeuw en een beer, hadden niet geleid tot trots. Zijn vertrouwen was niet in zijn vorige overwinningen, maar in
de Heer die hem deze overwinningen gaf (17:37). David was bereid om door de Heer te worden gebruikt en gaf
alle eer aan God. Hij is met zijn passie voor de glorie van de Heer en afhankelijkheid van de Heer die hij toonde
een voorbeeld voor gelovigen. Laten we als gelovigen kunnen zeggen: “Want uit Hem en door Hem en tot Hem
zijn alle dingen: Hem zij de heerlijkheid tot in eeuwigheid! Amen” (Rom.11:36).
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David werd gedreven door een passie voor de Heer. Hij maakte bekend dat hij niet uit menselijke kracht kwam
maar “in de naam van de HERE der heerscharen, de God der slagorden van Israël” (1 Sam.17:45). David was zo
zeker dat God hem de overwinning zou schenken dat hij zei dat hij Goliaths hoofd zou afhouwen en zijn
lichaam laten liggen als voer voor de wilde dieren, net zoals Goliath het gedreigd naar hem (17:46). David had
maar één doel voor ogen: “dat de gehele aarde wete, dat Israël een God heeft, en deze gehele menigte wete,
dat de HERE niet verlost door zwaard en speer. Want de strijd is des HEREN en Hij geeft u in onze macht”
(17:46b-47).
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David bereid zich voor om Gods eer te verdedigen (1 Sam.17:31-40)
Toen Saul hoorde van Davids interesse liet hij hem roepen (1 Sam.17:31). David liet weten dat hij bereid was
om te strijden tegen Goliath (17:32). Zoals verwacht wees Saul zijn voorstel af omdat David nog een jongeman
was terwijl Goliath “een krijgsman van zijn jeugd aan” was (17:33). David antwoordde: “De HERE, die mij gered
heeft uit de klauwen van leeuw en beer, Hij zal mij ook redden uit de hand van deze Filistijn. En Saul zeide tot
David: Ga, en de HERE zal met u zijn” (17:37). Davids vertrouwen was in de Heer en niet in zijn eigen
mogelijkheden. Als de Heer hem had bevrijd van een leeuw en een beer terwijl hij aan het herderen was
(17:34-35) zou Hij er zeker voor gaan zorgen dat hij deze Filistijn kon verslaan “omdat hij (Goliath) de slagorden
van de levende God getart heeft” (17:36). Israël vertegenwoordigde de Heer onder de volkeren. Terwijl Israël
getart werd door de afgodische Filistijn, was het de “levende God” die onteerd werd. David was zeker van de
overwinning omdat zijn motief was om de Heer te verheerlijken. Saul gaf David de toelating en hoopte dat
David werkelijk gezegend zou worden door de Heer (17:37). David, die eerder de wapendrager van de koning
was, werd nu door de koning zelf bewapend (17:38). Niet gewoon aan de uitrusting en het zwaard, deed David
deze al gauw weg (17:39); in de plaats daarvan nam hij zijn staf, vijf gladde stenen en een slinger (17:40).

MOEILIJKE WOORDEN
Aanmerkelijk
Gelid
Imposant
Na-ijverig
Patstelling
Slagorden
Smaden
Verbijsteren
Voorvechter

Belangrijk, aanzienlijk.
Rij soldaten.
Indrukwekkend.
Wedijverend, afgunstig.
Situatie zonder uitweg.
Opstelling van troepen of schepen om slag te leveren.
Het opzettelijk aantasten van iemands eer of goede naam.
Van streek brengen.
Iemand die de belangen van iets verdedigt.

INTERESSANTE WEETJES

De Jebusieten waren de afstammelingen van Jebus en de oorspronkelijke bewoners van Jeruzalem voordat
David de stad veroverde en tot zijn hoofdstad van Israël maakte.
Jebusietenburcht
“De koning trok met zijn mannen naar Jeruzalem op, tegen de Jebusieten, die in die landstreek woonden. Dezen
zeiden tot David: Gij komt hier niet binnen; blinden en lammen zullen u terugdrijven!” (2 Sam.5:6).

Dit is een foto van het 19e eeuwse Hebron. Hier
bevond zich eerst de residentie van David, die hij al
vrij
spoedig
liet
overbrengen
naar
de
Jebusietenburcht.
(Bron: www.bijbelseplaatsen.nl)
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De restanten van de oude Jebusietenburcht bij de
zuidelijke muur van Jeruzalem
Je kunt heel goed zien op de foto, dat de burcht op
een hoge heuvel (Ofel) lag, die later de berg Sion
genoemd zou worden. Het zijn de bouwresten van
het oudste gedeelte van Jeruzalem dat door koning
David is veroverd op de Jebusieten.
Het is heel merkwaardig dat de plek van deze burcht
buiten de zuidelijke muren van het huidige
Jeruzalem ligt. Het was immers de stad van David,
die ook wel Sion genoemd wordt. Ze behoorde tot
het Jeruzalem van het Oude en Nieuwe Testament.
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Jebusieten

BIJBELLES
INLEIDING
Het verslag van David en Goliath zou ons moeten herinneren dat er niemand sterker is dan God en dat Hij zelfs,
als Hij daarvoor kiest, het zwakke en de kleine kan gebruiken om machtige dingen voor Hem te doen. Deze les
laat ons weer denken aan dat als God voor ons aan het vechten is, dat de problemen die groot en beangstigend
lijken, voor Hem eenvoudig zijn om te hanteren.
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BEGELEIDENDE VRAGEN
 Wat was de uitdaging die de Israëlieten tegenover zich hadden?
De Israëlieten en de Filistijnen waren voorbereid op een gevecht. De legers waren klaar voor een
oorlog. Maar in plaats van dat iedereen ging vechten, kwam er uit het leger van de Filistijnen een
bijzonder persoon om de Israëlieten te ontmoeten. Zijn naam was Goliath. Hij was een kampvechter.
Hij riep naar de Israëlieten om hun beste man te sturen om met hem te vechten, een tegen een, zodat
het verliezende land een dienaar van de ander zou worden.
 Hoe zag Goliath er uit?
Goliath was een grote man, hij was bijna drie meter lang. Hij had een bronzen helm op zijn hoofd en
droeg een borstpantser van schubben dat ongeveer vijftig kilo woog. Hij had ook wapens. De kop van
de speer woog ongeveer zes kilo. ( Probeer de kinderen een idee te geven hoe Goliath er uit zag.
Bijvoorbeeld door drie meter uit te meten langs de muur of over de vloer; vraag de kinderen naar hun
gewicht en vergelijk dit met het gewicht van zijn pantser en de kop van de speer.)
 Welke woorden gebruikte Goliath om de Israëlieten uit te dagen?
In 1 Sam.17:8-9 en weer in 1 Sam.17:10 zegt Goliath, “Vandaag daag ik de slagorden van de Israëlieten
uit.”
 Toen Goliath de Israëlieten uitdaagde, hoe reageerden ze daarop?
De Bijbel zegt in 1 sam.17:11 dat Saul en de Israëlieten “vreselijk bang” waren.
 Werden Saul of een van de soldaten uit Israël er over eens wie er met Goliath moest vechten?
Waarom niet?
Nee! Niemand accepteerde de uitdaging van Goliath, omdat ze te bang waren.
 Toen David hoorde wat Goliath tegen het leger van de Israëlieten had gezegd (zie 17:23), wat was
zijn reactie?
David vroeg aan de Israëlieten wat er gebeuren zou met degene die de Filistijn zou doden (1
Sam.17:26).
 Wat denk je dat David dacht toen hij zei, “wat moet er van deze onbesneden Filistijn worden nu hij
de slagorden van de levende God heeft uitgedaagd?”
David was boos dat een Filistijn het volk van God bedreigde zoals Goliath deed. Voor David waren de
Israëlieten speciaal omdat de Heer hun God was. Door te zeggen wat Goliath had gezegd over het
Israëlische leger, was hetzelfde zeggen over het leger van de levende God.
 Wat gebeurde er met David nadat hij gesproken had met zijn broer en de andere mannen van
Israël?
David werd bij koning Saul gebracht. David vertelde koning Saul dat hij tegen Goliath wilde vechten.
 Toen Saul David vertelde dat hij nog maar een jongen was en geen vechter, wat was het antwoord
van David?
Davids antwoord was dat hij leeuwen en beren had aangevallen en gedood, welke een van de schapen
uit zijn kudde had genomen. Op dezelfde wijze dat God hem had beschermd en geholpen in het doden
van de leeuw en de beer, zou Hij hem helpen om Goliath te doden (1 Sam.17:34-37).
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LEZEN VAN HET BIJBELGEDEELTE
Lees gedeelten uit 1 Samuël 17.







Waarom was David overtuigd dat hij Goliath zou doden?
David vertrouwde op God. David wist dat normaal gesproken een man geen leeuw of beer kon doden,
maar dat hij een leeuw en beer had gedood omdat God hem geholpen had. David wist dat er voor God
niets te moeilijk was, om voor degene die op Hem vertrouwden, te doen.
Wat waren enige dingen dat dit verhaal ons verteld over David en Goliath?
David: jong; bijna geen ervaring in het vechten; een schaapherder; normaal postuur; hij diende de
Heer, de God van Israël; hij had een staf, een slinger en enige stenen en God. Goliath: een man; veel
ervaring in het vechten – sinds zijn jeugd; een kampvechter; groot, bijna drie meter lang; hij diende de
goden van de Filistijnen; hij had een pantser over zijn gehele lichaam, een zwaard, een speer, een
kromzwaard en een schild.
Wat was de enige reden dat David Goliath kon doden?
David vertelt het ons in 1 Sam.17:45-48. David vocht niet uit eigen kracht met Goliath. Hij had God aan
zijn kant. Niet alleen dat, maar het was de Heer die voor David vocht. In 1 Sam. 17:47 zegt David, “Het
gaat hier om de Heer; het is zijn strijd. Hij heeft jullie al in onze macht gegeven.”
Zijn er nog andere keren geweest dat God voor Israël vocht?
God vocht voor Israël in Egypte. Toen Farao de Israëlieten niet wilde laten gaan, stuurde God plagen
over Egypte totdat Farao toegaf. Ook toen de Israëlieten bij de Rode Zee waren en de Egyptenaren hun
van achteren wilden aanvallen, opende God de zee zodat ze er door konden gaan. Hij liet de
Egyptenaren verdrinken. Toen Jozua het beloofde land in ging, vocht God ook voor hem. Was het niet
God die de muren van Jericho deed omvallen? Jozua en de Israëlieten gehoorzaamden God door rond
de stad te gaan, maar het was God die de muren deed omvallen. Er waren vele gebeurtenissen waarin
God voor Zijn volk vocht. Deze keer zorgde God er voor dat David ging winnen. Wat Goliath ook zou
doen, David zou winnen omdat God aan zijn kant was en voor hem vocht.

Hoewel alle mannen in het leger van Israël, inclusief koning Saul, bang waren van Goliath, was David dit niet.
David geloofde dat God hem zou helpen om Goliath te verslaan – en God hielp hem. Ook al staan wij niet
tegenover dezelfde situatie als David deed, zijn er zeker situaties waarvan het enige antwoord is dat God voor
ons vecht (ons te helpen door Zijn macht, kracht en bekwaamheid). Denk er wel aan dat God niet altijd doet
wat wij willen dat Hij gaat doen. God heeft Zijn eigen plan. Als er een groot probleem is en Hij doet niet wat jij
denkt dat Hij gedaan zou moeten hebben, is het niet omdat Hij het niet kan, maar is het omdat Hij wijzer is en
het beter weet – God doet altijd wat het beste en wat juist is voor de mensen die Hij liefheeft. Dus wat er ook
gebeurt, wij zouden moeten doen wat juist is en er op vertrouwen dat God voor ons aan het vechten is, ook al
zien we niet wat Hij doet. Wij zien dat wanneer David op God vertrouwde en afhankelijkheid naar God toonde,
dat God voor hem vocht. Op dezelfde wijze, dat als wij op hem vertrouwen en ons afhankelijk weten van Hem,
zal Hij voor ons vechten.
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SAMENVATTING
Toen Goliath, de kampvechter, het leger van Israël uitdaagde, was iedereen bang, omdat hij een reus was die
hen zeker zou doden. Zelfs Saul, de koning van Israël, had schrik voor Goliath. Alleen David zag dat toen Goliath
het leger van Israël uitdaagde, dat hij ook de levende God van Israël aan het uitdagen was. David werd boos
door Goliath en bood zich aan om met hem te vechten. Ook al was David jong en had hij geen ervaring en was
hij lang zo sterk niet als Goliath, had hij vertrouwen. Davids vertrouwen kwam vanuit zijn geloof in de Heer. De
Heer had zich al doorheen David sterk bewezen in het doden van de leeuw en de beer. David vertrouwde op
God en wist dat hij Goliath zou overwinnen, maar alleen doordat de Heer voor hem zou vechten. God was de
sleutel tot Davids succes.
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CRÈCHELES
De Filistijnen wilden vechten met Saul en zijn soldaten. Ze hadden een boom van een kerel bij zich: de reus
Goliath. Daarom waren ze er zeker van dat zij gingen winnen. Goliath was een enorme reus. Hij leek wel een
man van staal: niemand kon hem verslaan.

Bij die soldaten waren ook drie grote broers van David. “Je moest maar eens kijken hoe het met ze is”, zei de
vader van David op een dag. “Misschien hebben ze wel honger. Hier is wat eten dat je naar hun kunt brengen.”
David kwam net op tijd om Goliath te horen schreeuwen: “Wie durft? Wie durft er te vechten met mij? Kom
maar op als je durft!” Toen er niemand naar voren kwam, ging David naar de soldaten toe. “Wat heeft die reus
een grote mond! Waarom doet niemand daar wat aan? Die man moet zich koest houden! Dit is toch het leger
van God!” “Wees jij maar stil,” mopperden zijn broers boos.
Koning Saul had gehoord wat David zei en liet hem bij zich komen. “Ik ben niet bang”, zei David. “Ik vecht wel
met hem.” “Maar je bent nog maar een jongen”, zei de koning. “Thuis pas ik altijd op de schapen”, zei David,
“Als er een leeuw komt of een beer om een lammetje te pakken, dan maak ik hem dood. Als de Here me kan
beschermen tegen leeuwen en beren, kan Hij me ook beschermen tegen die reus.”
De koning trok David soldatenkleren aan en zette hem een helm op. Maar dat was allemaal veel te groot. Hij
gaf David zijn eigen zwaard, maar dat was veel te zwaar. “Met die spullen kan ik niet vechten hoor”, zei David
en hij trok zijn eigen kleren weer aan. “Ik kan er niet eens in lopen.”
David nam zijn stok. In een beekje zocht hij vijf gladde steentjes. Die deed hij in zijn tas. Toen nam hij zijn
slinger in de hand en ging op de reus af. “Wat krijgen we nu?” brulde de reus. “Komt daar een jongetje aan met
een stok om met mij te vechten?” “God kan Zijn volk ook wel redden zonder grote mannen met van die grote
zwaarden” antwoordde David.

Het leger van Saul juichte en juichte – en de Filistijnen vluchtten. God liet niet met zich spotten en had er voor
gezorgd dat David de reus zou overwinnen.
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Hij nam een van de vijf gladde stenen en schoot ze weg met zijn slinger. ZZZOEFFFFFF! De steen raakte Goliath
pal op zijn voorhoofd en de reus voel op de grond. David liep naar Goliath toe, pakte zijn geweldige zwaard en
hakte daarmee zijn hoofd af.
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“Wie durft? Wie durft te vechten met mij?” schreeuwde hij tegen de mannen van Saul. “Kom maar op als je
durft!” Iedereen was bang voor die geweldige reus; niemand wilde met hem vechten. Elke morgen en elke
avond stond Goliath weer te schreeuwen: “Wie durft? Wie durft er te vechten met mij? Kom maar op als je
durft!” Maar niemand durfde, ze waren veel te bang.

MEMORIEVERS
2 Sam.7:16

Uw huis en uw koningschap zullen voor immer bestendig zijn voor uw aangezicht,
uw troon zal vast staan voor altijd.

Laat enkele kinderen proberen het vers op te zeggen. Weten ze nog wat het vers betekent (zie voor uitleg
memorievers Samuël Les 1).
Verstop in het lokaal de volgende afbeeldingen: een troon, een huis en het land Israël. Heb van elke afbeelding
er twee verstopt. Laat de kinderen de afbeeldingen zoeken en laat de kinderen met dezelfde afbeelding bijeen
staan. De ene afbeelding komt uit het Oude Testament en de andere is de vervulling uit het Nieuwe Testament.
Laat de kinderen de afbeeldingen op volgorde leggen, zoals in het vers. Herhaal samen het vers en toon de
afbeeldingen op de gepaste tijd.

IJSBREKERTJES

God wordt ook oneer aangedaan. Hebben zij wel eens iemand gezien die liet zien dat ze God niet liefhebben
zoals zou moeten? Kinderen kunnen dingen opnoemen zoals niet op God vertrouwen, Gods naam ijdel
gebruiken, slecht spreken over Christenen, etc. Help de kinderen hoe zij Gods eer kunnen verdedigen. Enige
voorbeelden kunnen zijn door God te eren in hun eigenleven door een goed voorbeeld te zijn, Gods eer
verdedigen als iemand Gods naam verkeerd gebruikt, etc. Herinner de kinderen eraan dat ze hun vertrouwen
op God moeten stellen om kracht te ontvangen om Hem glorie te geven en Zijn naam te verdedigen.
Wat is succes?
Neem afbeeldingen mee van succesvolle mensen (atleten, zakenmannen, artsen, etc.). Vraag de kinderen of ze
weten wat succes is. Is het behalen van goede punten, een wedstrijd winnen het beste zijn in iets of erkenning,
succes? Hebben ze ooit een doel voor ogen gehad en het bereikt? Hebben ze ooit een ogenblik gehad dat ze
succesrijk waren? Wat deden ze toen? Denken ze dat ze succes hadden door hun eigen inzet en bekwaamheid?
Leg uit dat de definitie in de Bijbel over falen en succes hebben geheel anders is dan die van ons. Wat ook
gedaan is zonder geloof is zonde (Rom.14:23). Wat gedaan is om God te eren is succes (2 Kor.2:9-10). Alles wat
gedaan is voor Gods glorie is succes. Vandaag zien we dat tegen alles in, een jonge man succesvol was omdat
hij handelde voor de eer van God.
Werkhandschoenen
Neem verschillende soorten handschoenen mee. Vraag de kinderen het doel van elk type handschoen. Vraag
hen of een handschoen het werk uit zichzelf kan doen. Nee; het heeft een hand van iemand nodig om het te
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Eer aangevallen
Bespreek met de kinderen wat het is om iemand oneer aan te doen. Leg uit dat iemand oneer aandoen
betekent dat je die persoon zijn karakter te schande brengt door dingen te zeggen dat hem vernedert. Vraag de
kinderen hoe zij zich voelen als iemand kritiek zou hebben op hun mama, papa, broer of zus. Waarschijnlijk
zouden ze proberen om hun gezinslid te verdedigen. Vandaag zullen ze in de les zien dat Gods eer aangevallen
werd door een Filistijn genaamd Goliath. David realiseerde zich dat wat Goliath zei over God niet waar was en
het verdedigd moest worden. David realiseerde zich dat hij het niet was die God zou verdedigen, maar dat God
hem zou gebruiken om Zichzelf te verdedigen.

8

©2013 KINDER- EN JEUGDWERK EBENHOUT. MET TOESTEMMING VERTAALD EN AANGEPAST UIT GENERATIONS OF GRACE, © 2011 GRACE COMMUNITY CHURCH. ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN.

Variatie: schrijf of print de woorden van het vers op kaartjes en doe ze door elkaar. Laat de kinderen in
groepjes werken om het vers op de juiste volgorde te leggen.

vullen. Leg uit dat handschoenen eenvoudig weg gereedschap is om het werk te volbrengen. De meeste
handschoenen hebben ‘inbrekers’ nodig om doeltreffend te zijn. Neem een goed gebruikte werkhandschoen
mee. Leg aan de kinderen uit dat handschoenen erg nuttig zijn voor degene die er ‘ingebroken’ heeft. David
zou koning van Israël worden. Hij zou Gods gekozen gereedschap (middel) zijn om Israël te leiden. Aan de
buitenkant leek het dat David al het werk deed, maar hij was maar de handschoen waardoor God Zijn werk kon
doen. In deze les leren de kinderen dat David door God in beweging werd gezet om Zijn wil uit te voeren.

Een reus verslaan
Goliath was een grote man, waarschijnlijk wel drie meter lang. Hij had een harnas over zijn gehele lichaam en
wapens die waarschijnlijk niemand van ons zou kunnen tillen. Stel je eens voor hoe beangstigend hij geweest
moet zijn. Hoe zou ooit iemand zo een man kunnen verslaan? Alleen met een wonder. En dat is precies wat er
gebeurde. God gebruikte een jonge man en een steen om te doen wat mensen dachten wat niet mogelijk was.
God stuurde de steen om de zwakke plaats van Goliath te raken en dat bracht de reus neer. Illustreer hoe groot
Goliath was door een groot papier aan de muur te hangen waar een drie meter lange omtrek van een mens op
staat. Eventueel kun je een overheadprojector gebruiken om een afbeelding op de muur te projecteren. Zou
het niet beangstigend zijn geweest om zo een groot iemand te zien.

De slinger
Geef elk kind een lap vilt van 3x10 cm, garen lengte 20 cm, kleine stenen, stevig papier, lijm en scharen. Laat de
kinderen gaten maken in het midden van de lange zijden van hun lapje vilt. Geef elk kind twee stukken garen.
Laat hen dit door de gaten van de lap vilt halen en een steentje plakken in het midden van het lapje vilt. Plak de
slinger eventueel op een vel stevig papier en schrijf 1 Sam.17:47 op het papier. Laat de lijm goed drogen. Zie
blad “De slinger” als voorbeeld.
Papieren figuren: David en Goliath
Geef elk kind een kopie van de bladen “papieren figuren.” Deze hebben twee doelen. Als eerste kun je ze
gebruiken tijdens de les. Ten tweede kunnen de kinderen ze kleuren en uitknippen en gebruiken om de les nog
eens door te nemen en te herhalen wat ze geleerd hebben. De voetstukken kunnen geknipt worden langs de
stippellijn, waardoor deze omgebogen kunnen worden en zo de figuren te laten staan.
Kalender
Geef elk kind een leeg kalenderblad en laat hen de kalender een titel geven, versieren en data geven voor een
specifieke maand. Leg aan de kinderen uit dat deze maand de kinderen bij zullen houden elke keer als ze leven
voor Gods glorie en in afhankelijkheid van Hem leven. Deze oefening zal de kinderen helpen om de kracht die
God geeft te waarderen en te herkennen en te kunnen zien hoe zijn leven voor Zijn glorie als er zich situaties
voordoen. Ze kunnen dit doen door een tekening in het vakje van de specifieke dag te maken of een stickertje
te plakken.
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KNUTSELWERKJES
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Schaakmat, Goliath!
Zet een schaakspel neer op een tafel. Merk een kant als “Israël” en de andere kant “de Filistijnen.” Verwissel
een van de pionnen van de Filistijnen met de koning. Vertel de kinderen dat dit grote stuk Goliath voorstelt.
Laat de kinderen zien dat koning Saul een positie had ingenomen die achteraan was, want hij was bang om te
vechten. Verplaats Goliath twee plaatsen naar voren en zeg, “Ik daag vandaag het leger van Israël uit” (1
Sam.17:10). Doe dit vier maal, 40 dagen voorstellende. Leg uit dat niemand uit het Israëlische leger bereid was
om te vechten. Bij de vierde maal, laat een pion naar voren komen om de reus te verslaan. Leg uit dat deze
kleine pion David voorstelt, die las enige bereid was om Gods eer te verdedigen.

Goliath neerslaan
Geef elk kind een kopie van het blad “Goliath neerslaan” en laat de kinderen de slinger uitknippen. Laat hen de
vier gaten maken met bijvoorbeeld een perforator. Laat hen de slinger zo vouwen dat het lijkt op een kleine
boot en dat de twee gaten elkaar overlappen (je kunt dit eventueel vastmaken met plakband zodat het aaneen
blijft). Ze kunnen nu een stuk garen door ieder gat halen en dit vastmaken. Geef elk kind een marshmallow of
iets wat in de slinger kan. Laat hen oefenen met hun slinger. Is het gemakkelijk om de ‘steen’ weg te slingeren?
Gedenksteen
Geef elk kind een steen en leg uit dat het een herinnering is dat we Gods glorie moeten verdedigen en dat het
Zijn strijd is. Geef elk kind het versgedeelte uit 1 Sam.17:47 en laat hen dit op hun steen plakken. (Vertel de
kinderen om de steen nooit naar iemand te gooien!)

Welk wapen zou jij gebruiken?
Neem verschillende oorlogswapens van speelgoed mee (bijvoorbeeld een schild, zwaard, speer en harnas;
herdersstaf; vijf gladde stenen; slinger). Neem zeker drie voorwerpen mee. Leg dit voor in het lokaal. Vraag
twee of drie kinderen om de voorwerpen aan te doen welke zij denken dat hen het beste zal helpen in de strijd.
Vraag elk kind om zijn keuze uit te leggen. Leid de kinderen in een discussie door de uitgekozen voorwerpen te
vergelijken en de tegenstelling van de voorwerpen die Goliath en David hadden. Vraag de kinderen hoe de
keuzes van de mannen liet zien of hun geloof in zich zelf was of in God.
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Perspectief
Neem verrekijkers mee en kijk naar verschillende voorwerpen, inclusief iets dat Goliath moet voorstellen
(bijvoorbeeld een speelgoed soldaat). Spreek met de kinderen over perspectief – een mening of de afmetingen
van een voorwerp begrijpen in relatie met andere dingen. Spreek dan over wat er gebeurt wanneer je door een
verrekijker kijkt. Het wordt groter. Dat is hoe de Israëlieten naar Goliath keken. Maar wat gebeurt er als je door
de andere kant van de verrekijker gaat kijken? Het wordt kleiner. Terwijl Israël naar Goliath keek als een
bedreiging, keek God naar de situatie als een gelegenheid om Zijn glorie te verdedigen en te laten zien. Spreek
over hoe wij tegen dingen of problemen aan kijken versus hoe God er tegen aan kijkt. Onze beproevingen zijn
gelegenheden om God de eer te geven en te groeien in geloof. (Zie Jakobus 1.)
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KNUTSELACTIVITEITJES
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PAPIEREN FIGUREN
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PAPIEREN FIGUREN
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GOLIATH NEERSLAAN
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DAVID VERDEDIGT DE EER VAN GOD
(HANDREIKING KINDEREN)
1 SAMUËL 17

MEMORIEVERS
2 Sam.7:16

“Uw huis en uw koningschap zullen voor immer bestendig zijn
voor uw aangezicht, uw troon zal vast staan voor altijd.”



Lees 1 Samuël 17:4-7 en som drie kenmerken op van Goliath.
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

 Goliath daagde de legers van __________ uit (1 Sam.17:26).
 Wie was bereid om te vechten tegen Goliath? _____________________
 Welke wapens gebruikte David tegen Goliath? _____________________

 Vul de lege velden in uit 1 Samuël 17:47.
“en heel deze menigte zal weten dat de __________ voor de
overwinning geen __________ en lans nodig heeft. Het gaat hier om de
Heer; het is __________ strijd. __________ heeft jullie al in onze macht
__________.”
(Vraag aan je papa en/of mama of jouw antwoorden juist zijn!)
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 Op wie vertouwde David? ______________________________________
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Sssst… MIJN EIGEN STILLE TIJD
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KLEURPLAAT 1
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KLEURPLAAT 2
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