SAMUËL LES 6  GOD IS SOEVEREIN OVER VRIENDSCHAPPEN
1SAMUËL 18:1-11; 20:1-42

KERN VAN DE LES
Kinderen zullen God gehoorzamen in alle relaties die Hij hun geeft.

DOELSTELLINGEN VAN DE LES






Te beschrijven hoe Saul, Jonatan en Israël David loven.
Uit te leggen waarom Saul David probeerde te doden.
Het verbond van David en Jonatan te beschrijven.
Het plan van David en Jonatan om de bedoelingen van Saul te achterhalen te beschrijven.

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





Vertrouw er op dat God soeverein is en zowel hechte vriendschappen als moeilijke relaties geeft.
Zoek manieren waarop je zowel kan houden van degenen die je lief hebt als die je haat.
Onderzoek gebieden waar je houding niet als die van Christus is.
Erken dat het onmogelijk is om te gehoorzamen zonder de hulp van Christus.

GOD OORDEELT TUSSEN DAVID EN SAUL
Lees 1Samuël 24
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Kinderen zullen in staat zijn om:

ACHTERGROND

Toen de Filistijnen zich verzamelden om tegen Israël te strijden wisselde David af in het herderen van de
schapen en het spelen van muziek voor Saul (1Sam.17:15). David zou niet lang meer op de achtergrond blijven.
Nadat David Goliath het leger van de levende God hoorde smaden, bood hij zich aan om te vechten tegen
Goliath (17:26). De Heer verheerlijkte Zichzelf door David, Zijn gezalfde, de overwinning te schenken. Saul
probeerde al gauw daarna meer over Davids achtergrond te weten te komen (17:55). Davids familie was
waarschijnlijk belangrijk voor Saul omdat hij had beloofd dat degene die de reus zou verslaan met zijn dochter
mocht trouwen (17:25). Na de dramatische strijd nam Saul de nieuwe held bij hem en liet hij David deel
uitmaken van zijn koninklijk huishouden (18:2).
De zoon van Saul, Jonatan, verheerlijkte David ook na zijn gevecht. Na met Saul te hebben gesproken vormde
David een blijvende vriendschap met Jonatan. Jonatan hield van David en “had hem lief als zichzelf”
(1Sam.18:1). Hun liefde ging zo diep dat ze een verbond sloten met elkaar (18:3). In ontzagwekkende
nederigheid deed Jonatan zijn prinselijke mantel, zijn wapenuitrusting, zijn zwaard, boog en riem uit en gaf
deze aan David. Door David te kleden in zijn eigen kleding, deelde David zijn status als prins met David.

De verontwaardiging van Saul (1Sam.18:8-11)
Saul was zowel bezorgd als jaloers over de lof die David ontving. Als een klagend kind zeurde hij: “David heeft
meer dan mij!” Als het volk al grotere overwinningen toeschreef aan David dan aan Saul, redeneerde Saul
terecht dat zijn koninkrijk ook aan David zou toebehoren (1Sam.18:8). De waardering van Saul naar David
veranderde. In de plaats van met tederheid om te zien naar David “sloeg Saul David met wantrouwen gade”
(18:9). Saul kon haast niet aan ontkomen aan het besef dat David de “naaste” was aan wie God het koninkrijk
had gegeven (1Sam.15:28).
De jaloerse en angstige gevoelens van Saul barstten al gauw uit in daden. Op de volgende dag werd Saul weer
geteisterd door een demoon (1Sam.18:10). Net zoals hij voorheen deed, speelde David weer op de harp om
zijn gemoederen wat te bedaren. Terwijl David het muziekinstrument in zijn handen had, hield Saul een speer
in zijn hand. Saul riep uit “Ik zal David aan de wand spietsen” en wierp de speer naar David, maar miste
tweemaal (18:11). Dezelfde God die de steen van David naar Goliath had geleid, beschermde David van de
speer van Saul die in volle vaart door de lucht vloog.
De pogingen van Saul om David te doden (1Sam.18:12-19:24)
Het gooien van speren was slecht de eerste van vele andere pogingen die Saul ondernam om David te doden.
Saul vreesde David omdat hij wist dat de Heer met hem was (1Sam.18:12). In zijn gevecht tegen de Heer deed
Saul alles wat hij kon om David te verslaan. Eerst stelde hij David aan tot “overste over duizend” en zond hem
uit op militaire veldtochten (“zodat hij aan het hoofd van het krijgsvolk uittrok en terugkwam”; 18:13,16).
Maar in de plaats van in de strijd om te komen (of een tactische misstap te begaan) was David “voorspoedig op

SAMUËL LES 6  GOD IS SOEVEREIN OVER VRIENDSCHAPPEN

Saul en Jonatan werden als gauw vergezeld door Israël in hun affectie voor David. Saul zag de capaciteiten van
David en zond hem uit als militair bevelhebber. Geheel het volk, inclusief de onderdanen van Saul, was
behaagd door het leiderschap van David (1Sam.18:5). Toen Saul en David terug keerde van de strijd kwamen
“de vrouwen uit alle steden van Israël koning Saul onder gezang en in reidans tegemoet (en) gingen met
tamboerijnen, vreugdebetoon en triangels” (18:6). Hun lied liet een verschuiving in hun beoordeling van hun
koning zien: “Saul heeft zijn duizenden verslagen, maar David zijn tienduizenden” (18:7). De vrouwen
verheerlijkten David boven hun koning!
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De verheerlijking van David (1Sam.18:1-7)
Zelfs voordat David Goliath versloeg, nam zijn reputatie toe? Toen Saul geteisterd werd door een boze geest
raadde een van zijn onderdanen een jongeling aan die voor hem muziek kon spelen. De onderdaan vertelde
over “een zoon van de Betlehemiet Isaï gezien, die spelen kan; en hij is een dapper held, een krijgsman, wel ter
tale, schoon van gestalte; en de HERE is met hem” (1Sam.16:18). Nadat David voor Saul gespeeld had hield
Saul veel van hem en maakte David tot zijn wapendrager (16:21). Gods zalving van David werd bevestigd door
zijn soevereine plaatsing van David in de aanwezigheid van de koning. Zelfs Saul bevestigde onwetend de man
die God had gekozen om hem te vervangen als koning.

al zijn wegen” (18:14). Het plan van Saul had een averechtse uitwerking en “geheel Israël en Juda hadden
David lief” (18:16).
Daarna probeerde Saul David te doen omkomen in een gevecht tegen de Filistijnen (1Sam.18:17-27). Saul bood
zijn dochter Mikal aan als vrouw (een beloning die hij eerder had beloofd) als David hem kon aantonen dat hij
100 Filistijnen had gedood. Toen David de taak volbracht moest Saul zijn dochter ten huwelijk geven. Mikal
hield van David (18:28). Saul opponeerde zich meer en meer tegen David terwijl het volk David na iedere strijd
hoger en hoger achtte (18:29-30).

Nogmaals probeerde Saul David te doden (1Sam.19:9-17). Gelovend in het beste speelde David opnieuw op de
harp voor de geteisterde Saul (19:9). Niet verrassend was de beloning van Saul weer een speer (19:10). Met
de hulp van zijn vrouw (de dochter van Saul) kon David ontsnappen en vluchten naar Samuël (19:18). Saul
zette de vervolging van David in. De boodschappers die gestuurd waren om David gevangen te nemen werden
bestuurd door God en profeteerden in de plaats (19:20-22). Nadat er drie groepen bestuurd werden door de
Heilige Geest besloot Saul om zelf te gaan, enkel om op dezelfde wijze bestuurd te worden. God profeteerde
door hem en liet Saul zijn koninklijk mantels afnemen (19:23-24). Zelfs Saul kon zichzelf niet weerhouden van
toe te geven dat zijn koninkrijk aan hem ontnomen was!

Het verbond van David en Jonatan (1Sam.20:8-23)
In 1Samuël 20:8-17 herinnerde David en Jonatan elkaar aan het verbond dat ze hadden gemaakt (1Sam.18:3).
David drong er bij Jonatan op aan om trouw te blijven zoals beloofd. Hij vroeg zelfs aan Jonatan om hem zijn
leven te ontnemen wanneer hij ontdekte dat hij had gezondigd naar Saul (20:8). Jonatan beloofde om David op
hoogte te brengen van het laatste nieuws , of het nu goed zou zijn of slecht (20:11-13). Hij zou David helpen
ontsnappen indien nodig (20:13). Jonatan herinnerde David gelijkaardig aan het verbond. Jonatan wilde niet
enkel dat David zijn leven spaarde, maar ook dat van zijn nakomelingen (20:14-15). Jonatan wilde er zeker van
zijn dat wanneer God David de overwinning over zijn vijanden zou geven (waar hij van overtuigd was), David
het gebruik van het uitmoorden van de nakomelingen van de vorige koning om de troon te beschermen zou
hanteren. Zowel David als Jonatan bevestigde het verbond omdat ze van elkaar hielden (20:16-17). Na het uit
leggen van de tekenen waarmee hij David op hoogte zou brengen of het veilig zou zijn om terug te keren
(20:18-22), herinnerde Jonatan David er aan dat de heer getuige was van hun verbond (20:23). Jonatan en
David hadden een vriendschap die geheiligd werd door de Heer en leefden in de nabijheid van de Heer.
Jonatan onthuld het hart van Saul (1Sam.20:24-33)
Jonatans trouw naar David zorgde al gauw dat Saul zich tegen zijn zoon keerde. Mogelijk was Jonatan
opgelucht toen op de eerste dag van de nieuwe maan Saul geen woede toonde naar de lege plaats van David
(1Sam.20:24-26). Saul ging er van uit dat David niet aanwezig was omdat hij ceremonieel onrein was (Lev.7:2021). Maar toen David ook op de tweede dag niet kwam opdagen werd Saul razend nadat Jonatan hem zei dat
hij David de toelating had gegeven om het feest bij zijn broers door te brengen (1Sam.20:27-31). Saul maakte
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Het plan van David om het hart van Saul te openbaren (1Sam.20:1-7)
Toen de breuk tussen Saul en David onherstelbaar bleek, werd David bezorgd om zijn dierbare vriend Jonatan,
wetende dat hij alles had gedaan wat hij kon om vreedzaam met Saul te leven. David waagde het er op om in
het geheim met Jonatan af te spreken en vroeg waarom Saul hem wilde doden (1Sam.20:1). Jonatan wilde niet
geloven dat zijn vader opnieuw zou proberen om David te doden. (Jonatan was zich niet bewust van de
pogingen om Davids leven die werden ondernomen in 1Sam.19:1-8). David was nog steeds bereid om terug te
keren wanneer Saul slaagde voor een test. Met de hulp van Jonatan zou David doelbewust niet naar het feest
van de nieuwe maan komen (1Sam.20:5-7). Jonatan zou zeggen dat hij had toegestaan dat David dit feest met
zijn broers zou vieren. Wanneer Saul boos zou worden, waren David en Jonatan zeker dat het leven van David
bedreigd was.

3

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

Als volgende aanval gebood Saul Jonatan en zijn onderdanen om David te doden (1Sam.19:1-8). Maar omdat
Jonatan “David zeer genegen” was (19:1) waarschuwde hij David om zich te verstoppen tot hij met zijn vader
gesproken had. Jonatan pleitte bij zijn vader en argumenteerde dat David niet tegen hem gezondigd had, maar
dat de Heer David gebruikte om Israël te bevrijden en Saul zich schuldig zou maken aan het vergieten van
onschuldig bloed (19:4-5). Saul luisterde naar zijn zoon en zweerde zelfs in de naam van de Heer dat hij David
niet zou doden (19:6). Jonatan dacht dat hij geslaagd was in zijn opzet en verzoening tussen Saul en David tot
stand had gebracht. David keerde terug voor Sauls aanwezigheid (19:7).

De scheiding tussen Jonatan en David (1Sam.20:34-42)
Ondanks dat hun trouw naar elkaar bleef voortduren, wist Jonatan dat zijn kameraadschap met David
onderbroken zou worden. Jonatan wist nu zeker dat Saul David ten onrechte David vervolgde. “Ter wille van
David was hij bedroefd, omdat zijn vader hem schandelijk had bejegend” (1Sam.20:34). Zoals Jonatan had
beloofd gaf hij de vooraf bepaalde tekenen om David op hoogte te brengen dat Saul David trachtte om te
brengen (20:35-38). De jongen die de pijlen moest rapen kon niet hebben achterhaald wat Jonatan exact
bedoelde met de woorden “Vlug, maak haast, blijf niet staan!” (20:38). Jonatan toonde zowel zijn vertrouwen
als goede bedoelingen door zijn wapens samen met de jongen terug naar de stad te sturen en ontmoette David
(20:40). David toonde diep ontzag voor de prins die nooit koning zou worden en boog driemaal (20:41). “Zij
kusten elkander en weenden met elkander”, David weende meer dan Jonatan. Gods soevereiniteit over de
omstandigheden resulteerde niet in het koudweg aanvaarden van de omstandigheden. De scheiding zou
pijnlijk zijn voor deze twee mannen.
Conclusie
De richting die de Heer geeft aan de onderlinge relaties is een kans voor de gelovige om te gehoorzamen. Net
als David en Jonatan moeten we er op vertrouwen dat God de menselijke situaties leidt, zowel onder vrienden
als vijanden. Het geven en nemen van relaties door de Heer, wat soms pijnlijk kan zijn, is een kans voor de
gelovige om de genoegzaamheid van Christus te tonen. Ongeacht de manier waarop een gelovige wordt
behandelt is hij door Christus bekwaam om rechtvaardig te reageren. Of de gelovige nu de zegen van een
hechte vriendschap ervaart, de droefheid van afscheid of de teleurstelling na verraad en jaloezie, de Heer blijft
zowel genoegzaam als soeverein.

MOEILIJKE WOORDEN
Genegenheid, liefde.
Het binnenste van de mens, zijn geestelijk gevoel.
Tegenwerpingen maken.
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Affectie
Gemoederen
Opponeren
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zijn zoon belachelijk door zijn moeder te vervloeken en hem te beschuldigen van het samenspannen met David
(20:30). Het was voor Saul onaanvaardbaar dat zijn zoon bevriend was met David. Zolang als David leefde
zouden noch Jonatan, noch zijn zonen koning worden (20:31). Saul gaf Jonatan de opdracht om David naar
hem te brengen. Toen Jonatan vroeg naar wat David verkeerd had gedaan, wierp Saul een speer naar zijn
eigen zoon (20:32-33). Van toen af aan wist Jonatan dat Saul David wilde doden.

INTERESSANTE WEETJES
Harp - kinnor
De harp is één van de oudste muziekinstrumenten ter wereld, maar heeft een zeer lange tijd nodig gehad om
te komen tot zijn huidige vorm. Het is een instrument dat al eeuwen tot ieders verbeelding spreekt, denk
bijvoorbeeld maar aan Koning David uit de bijbel, harpspelende engelen of harpende troubadours uit de
Middeleeuwen.

In Babylonië en Assyrië speelde men op een hoekharp, evenals in Israël. Uit Israël
komt het bijbelverhaal over David. Deze koning werd als herdersjongen een bekwaam
harpspeler; een ongewone uitrusting voor iemand als hij, omdat het instrument van
een herder in ’t algemeen een fluit is. Zijn roem wordt zelfs aan het hof van Saul
verteld in 1 Sam. 16: 16-23. In 1Samuël 16:23 lezen we zelfs dat hij de kwade geest
van koning Saul verdreef met zijn harpspel (NBG). Onderzoek doet echter vermoeden
dat David eigenlijk lier speelde, en geen harp.
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In de Nieuwe Bijbel vertaling is daarom de vertaling aangepast. In 1 Samuël 16:23 staat
nu te lezen: "En steeds wanneer de geest van God Saul overmande, nam David zijn lier
en tokkelde op de snaren. Dat luchtte Saul op en het deed hem goed: de kwade geest
liet hem dan voor even met rust."
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De harp wordt nogal eens verward met de lier. Er is echter een elementair verschil,
wat betreft de bevestiging van de snaren. Bij de harp (linkerafbeelding) lopen de
snaren in schuine richting van de klankkast naar de hals. De snaren van een lier
(rechterafbeelding) lopen loodrecht van de klankkast naar een dwarsbalk die door
twee armen gesteund wordt.

BIJBELLES
INLEIDING
Nadat David Goliath had gedood, werd hij bij koning Saul gebracht, welke met hem sprak. De zoon van Saul,
Jonatan, voelde zich sterk tot David aangetrokken, had hem lief als zichzelf en maakte een verbond met hem.
Dit verbond was een belofte om loyaal en liefdevol naar elkaar te zijn. Jonatan gaf zelfs zijn mantel en zijn
wapenrusting, inclusief zijn zwaard, boog en riem (1 Sam.18:1-4).
Voor een poos hield iedereen van David. Maar toen koning Saul de vrouwen van Israël een lied hoorde zingen
over hem en David, werd Saul erg boos. Saul hield er niet van dat de vrouwen David meer prezen dan hem. Hij
was jaloers dat David op een dag koning over Israël zou worden. Van die tijd af werd Saul achterdochtig naar
David. Hij probeerde hem vele malen te doden. Hij gaf zelfs Jonatan de opdracht om David te doden, maar
Jonatan deed het niet. Jonatan bleef van David houden als zichzelf.
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BEGELEIDENDE VRAGEN
 Waar ging David heen toen hij Rama verliet?
David vluchtte uit Rama en ging naar zijn vriend Jonatan.
 Wat zei David tegen Jonatan?
David geloofde dat Saul hem wilde doden. Hij vroeg Jonatan wat hij gedaan had dat Saul zo boos was
dat hij zijn leven wilde nemen.
 Waarom dacht Jonatan niet dat David gelijk had?
Saul vertelde Jonatan meestal de belangrijke dingen en hij had niets gezegd over het willen doden van
David (1 Sam.20:20). Iets eerder had Saul zijn dienaren en Jonatan opdracht gegeven om David te
doden. Maar Jonatan had Saul weten te overtuigen dat doden niet juist was (1 Sam.19:1-7). Zover als
Jonatan het wist, was er sinds die tijd niets verandert.
 Welke reden gaf David aan waarom Saul de bedoeling om hem te doden voor Jonatan te
verzwijgen?
Omdat David en Jonatan goede vrienden waren zei Saul waarschijnlijk niets tegen Jonatan, omdat het
hem misschien wel ontdaan zou worden.
 Geloofde Jonatan de uitleg van David?
Jonatan wist nog steeds niet wat te denken, maar omdat hij zoveel van David hield, was hij bereid om
hem te helpen. Jonatan zei, “Wat wil je dan dat ik voor je doe?” (1 Sam.20:4).
 Wat zei Jonatan dat hij zou doen nadat Saul getest had?
Jonatan stelde David gerust door hem te vertellen dat wat zijn vader ook zei, of het nu slecht of goed
nieuws was, hij het hem zeker kwam vertellen.
 Wat zei Jonatan dat zou gebeuren als hij David niet zou vertellen hoe Saul zou reageren?
Jonatan zei dat als Saul David pijn wilde doen en het hem niet vertelde, dan mocht God met hem doen
wat Saul dan ook met David wilde doen. Dit was zijn manier om David te zeggen dat hij hem kon
vertrouwen.
 Was de test die David voorstelde ook gevaarlijk voor Jonatan?
Ja, dat kunnen we opmaken uit wat ze tegen elkaar zeiden over dat Jonatans leven in gevaar kon zijn.
In 1 Sam.20:10, vraagt David, “Wie komt mij vertellen of je vader een dreigend antwoord geeft?”
David dacht dat Saul Jonatan misschien zou doden als hij er achter kwam dat Jonatan David hielp.
 Deed Jonatan wat David had gevraagd, ook al was het gevaarlijk voor hem?
Ja, Jonatan deed zoals David gevraagd had, omdat hij van hem hield. Jonatan was bezorgd om David
en wilde hem helpen, ook al bracht het zijn eigen leven in gevaar. Wat er gaande was, was heel
serieus – er konden mensen dood gaan. Saul haatte David en wilde hem dood hebben en wilde zelfs
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LEZEN VAN HET BIJBELGEDEELTE
Lees 1 Sam.18:1-11 en 20:1-42.



Jonatan en David waren goede vrienden. Ze hielden van elkaar zoals ze van zichzelf hielden. Ook al wilde Saul
David doden, omdat hij schrik voor hem had, was Jonatan niet bang van hem. Ook al zou Jonatan jaloers op
hem geweest kunnen zijn en bang van hem hebben dat David in plaats van hem koning zou worden, bleef hij
van David houden en een grote vriend blijven. David probeerde niet om koning te worden, ook al had God het
beloofd dat hij een dag koning zou zijn. Noch probeerde Jonatan te verhinderen dat David succes zou hebben
en gezegend zou worden door God. Ieder wilde wat het beste was voor de ander. David wachtte op de Heer
voor wat Hij beloofd had en Jonatan probeerde om een goede vriend te zijn en gehoorzaam naar God en niet in
Zijn weg te staan.
Als wij vrienden hebben, moeten we altijd proberen om niet jaloers te zijn en te willen hebben wat zij hebben.
Wij zouden nooit willen dat ze zich bezeren of dat wij hen bezeren. Als zij het beter dan ons doen in sport of op
school, moeten we daar geen probleem in zien. Als we werkelijk van iemand houden, willen we wat het beste
voor hem is, zelfs wanneer het beter is dan dat we zelf hebben. Hoe dan ook, wij zouden gehoorzaam moeten
zijn aan God, Hem vertrouwen en anderen helpen zelfs wanneer het betekent dat ze beter zullen zijn dan ons
of iets ontvangen wat zij niet zullen krijgen.
Als we naar David en Jonatan kijken, kunnen we zien dat ze beide eerlijk en betrouwbaar naar elkaar waren. Als
ze iets beloofden, hielden ze zich eraan. Wij kunnen het zelfde doen, niet alleen met vrienden, maar met
iedereen.
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SAMENVATTING
David geloofde dat Saul hem wilde doden en omdat David Jonatan vertrouwde, ging hij naar hem toe voor
hulp. Eerst geloofde Jonatan hem niet, maar besloot om David te helpen voor het geval David het juist had.
David plande een test voor Saul en Jonatan stemde er mee in om te helpen. Jonatan stelde David gerust in wat
hij ook ontdekken zou, het hem zou vertellen; ook al was het gevaarlijk, deed hij wat David vroeg om dat hij
van hem hield. Hoewel ze al een verbond met elkaar hadden gesloten, maakten Jonatan en David nog een
verbond dat hun families omvatten. Dit betekende dat de families van Jonatan en David goedgezind naar elkaar
zouden zijn. Toen Jonatan erachter kwam dat Saul echt David wilde doden, gaf hij David een geheim teken
zodat hij het zou weten. Maar voordat David wegging, kusten Jonatan en David elkaar en huilden omdat ze
wisten dat het een van de laatste keren zou zijn dat ze elkaar zouden zien.
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wel zijn zoon doden als hij in de weg stond. David was bezorgd om zijn eigen leven en nu ging Jonatan
iets doen wat hem zijn leven ook kon kosten.
Wat wilde dat David aan Jonatan beloofde in 1 Sam.20:15?
Jonatan wilde dat David beloofde dat wat er ook gebeurde, dat David vriendelijk zou zijn naar zijn
familie. Jonatan wist waarschijnlijk dat David uiteindelijk koning van Israël zou worden. Jonatan wist
dat het gebruikelijk was voor een nieuwe koning om de hele familie van de vorige koning te doden,
zodat hij niet bevreesd hoefde te zijn dat er nog iemand was die de leiding weer wilde overnemen. Dus
wilde Jonatan dat David goedgezind zou zijn naar zijn nageslacht als hij koning over Israël werd. David
beloofde het aan Jonatan en later, toen hij koning was, was hij goedgezind naar Mefiboset, de zoon
van Jonatan (2 Sam.9).
Toen Jonatan vernam dat Saul David wilde doden, wat deed hij toen?
Jonatan hield zijn belofte aan David. Zoals afgesproken, gaf Jonatan een signaal aan David dat Saul
hem wilde doden. Nadat Jonatan zijn helper terug naar de stad stuurde, kwam David uit zijn
schuilplaats om Jonatan te ontmoeten. Ze wisten dat dit een van de laatste keren was dat ze elkaar
zouden zien. Nadat ze elkaar omhelst en gehuild hadden, wenste Jonatan David een veilige reis en
herinnerde hem dat God een getuige was van hun verbond.

CRÈCHELES

Koning Saul had van die buien – dan was hij boos, dan weer verdrietig. Maar David wist hem op te vrolijken
met zijn harp. Telkens werd koning Saul dan weer rustig als hij David hoorde spelen met zijn
muziekinstrument. Maar op een dag werd koning Saul boos toen hij David weer hoorde spelen. Hij gooide zijn
speer naar David – het scheelde maar een haar! Saul was jaloers op David omdat hij zo’n grote held was en het
volk hem liever mocht dan hem. Koning Saul was zo jaloers dat hij David wou doden. David was niet meer
veilig in de buurt van Saul en Jonatan maakte zich daar zorgen over. “Waarom wilt u mijn vriend David
doden?” vroeg hij aan zijn vader Saul. “Hij heeft jou en het volk toch altijd goed beschermd en heeft toch niets
verkeerd gedaan.” De koning gaf zijn zoon Jonatan gelijk. “Ik zal David geen kwaad doen. Dat beloof ik”, zei
hij.
Maar er kwam een dag dat koning Saul weer met zijn speer naar David gooide. Die nacht vluchtte David het
paleis uit. De volgende morgen bleef Davids stoel aan de tafel leeg. “Waar is David? Vroeg de koning. “Weg”,
zei Jonatan. Koning Saul vond het helemaal niet leuk dat zijn zoon Jonatan David beschermde. Hij werd
woedend!

God had David en Jonatan twee dikke vrienden laten worden maar wist ook dat ze niet voor altijd bij elkaar
konden blijven. Zo heeft God ons ook vrienden gegeven die misschien maar heel even bij ons blijven. Ook dan
mogen we God danken dat Hij er voor heeft gezorgd dat we vriendjes mochten worden, ook al was het maar
voor even. Maar soms leren we kinderen kennen die niet zo leuk zijn. Ook dan moeten we gehoorzaam blijven
aan God en het goede voorbeeld blijven geven door aardig te zijn. Zo leert God ons om meer te lijken op Jezus.
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Jonatan ging naar David toe op een afgesproken plek. “De koning wil je echt doden” zei hij. “Je moet weggaan.
Het paleis is niet meer veilig voor je.” Ze sloegen de armen om elkaars schouders en huilden van verdriet. Ze
moesten afscheid nemen – ze konden niet langer samen zijn. Maar ze waren dikke vrienden en dat zouden ze
altijd blijven.
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Weten jullie nog wat er in de vorige les was gebeurd? Er was iets gebeurd met een grote man en een kleine
jongen… David en Goliath. David had gevochten voor God omdat de reus Goliath God en zijn volk uitlachte. Nu
mocht David in het paleis blijven bij koning Saul. De koning had een zoon – prins Jonatan. Jonathan was niet
alleen een dappere held, hij was ook erg aardig. Toen David en Jonatan elkaar zagen, werden ze meteen dikke
vrienden. En ze beloofden elkaar dat ze altijd dikke vrienden zouden blijven, altijd!

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

Een goede vriend
Vraag de kinderen naar wat voor kwaliteiten zij kijken bij vrienden. Maak gebruik van de “gids voor lesgevers”
verderop in de les. Noteer eventueel de antwoorden op het bord en vergelijk ze daarna met de kwaliteiten die
David en Jonatan in hun vriendschap lieten zien.
Trots
In de les wordt de trots van Saul onteerd als hij de vrouwen hoort zingen, “Saul heeft duizenden gedood en
David heeft tienduizend gedood.” Laat de kinderen dit een aantal malen zingen als je hier tijdens de les komt.
Vraag hen hoe zij denken dat Saul zich gevoeld moet hebben over dat iemand anders die een grotere held is.

KNUTSELWERKJES
God geeft relaties
Geef elk kind een kopie van het blad “God geeft relaties.” Spreek met de kinderen over hoe God relaties aan
David gaf en de relaties die Hij hun gegeven heeft. Laat de kinderen de plaatjes inkleuren.
David en Jonatan
Geef elk kind een kopie van de bladen “David en Jonatan” (Deel 1 en 2). Laat hen de plaatjes kleuren en
uitknippen. Knip de figuurtjes zo uit dat ze een voetensteun hebben, waarvan je in het midden een inkeping
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Goed voor jou
Vandaag leren de kinderen over goede en slechte relaties. Neem enige gewone medicijnen en vitaminen mee.
Vraag de kinderen welke goed smaken en welke vies zijn. Leg uit dat hoewel sommige medicijnen beter
smaken dan anderen, ze allemaal gemaakt zijn om ons beter te maken. Op dezelfde wijze brengt God mensen
in ons leven die leuk zijn om mee om te gaan en anderen die niet aardig tegen ons zijn. God gebruikt en goede
en slechte relaties om ons te helpen om te worden zoals Hij. Wij moeten leren om God te danken voor alle
mensen die Hij in ons leven brengt.
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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.

maakt. Deze kun je ombuigen, zodat het figuurtje kan staan. Ze kunnen de figuurtjes gebruiken om het verhaal
na te spelen.

KNUTSELACTIVITEITJES
Rood licht, groen licht
Om dit spel te spelen moet een kind aan de ene kant van het lokaal staan, terwijl de rest van de kinderen aan
de andere kant staan. Wanneer het ‘teken’ naar de kinderen kijkt en zegt, “rood licht” moeten de kinderen als
standbeelden blijven staan. Als het teken de kinderen de rug toe keert en zegt, “groen licht” kunnen de
kinderen weer dichter naderen. Als een kind beweegt bij het rode licht, moet hij terug naar start. Het eerste
kind dat het ‘teken’ bereikt, wint het spelletje. Na het gespeeld te hebben, spreek met de kinderen over hoe
tekens werken. Vertel dat ze in de les zullen leren over een teken tussen David en Jonatan. Dit teken hielp
David te weten wanneer te stoppen of te gaan.

Wie deed wat?
Herhaal de les van vandaag door de kinderen te laten raden welk persoon (David, Saul of Jonatan) wat deed in
het verhaal. Kinderen kunnen de kaarten omhoog houden met een afbeelding van de persoon (uit de
kleurplaat of de papieren poppetjes) of de man aanwijzen op de kleurplaat. Eventueel kun je ook grote
afbeeldingen op het bord plakken en de kinderen stickers voor elk antwoord op de juiste man laten plakken.
Variatie: maak bingo kaarten met afbeeldingen van de mannen in elk hokje. Kinderen kunnen voor elk
antwoord een plaatje bedekken totdat iemand vijf op een rij heeft.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Wie had Jonatan lief als zichzelf? David.
Welke vrienden maakten een verbond? David en Jonatan.
Wie gaf zijn kleren weg? Jonatan.
Aan wie gaf hij deze? David.
Wie ging er met Saul de strijd in? David.
Wie liet Saul leider zijn over de soldaten? David.
Over wie zongen de vrouwen van Israël? David.
In hun lied, wie versloeg er duizenden? Saul.

SAMUËL LES 6  GOD IS SOEVEREIN OVER VRIENDSCHAPPEN

Laat voor avondeten
Voordat de les begint laat je een aantal kinderen staan of zitten voorin het lokaal. Ze kunnen eventueel aan
tafel zitten met een eenvoudig gedekte tafel (een papieren bord en een bekertje). Laat hen hun naam zeggen,
voordat je de andere kinderen vraagt de ogen te sluiten. Laat een kind van tafel gaan en verstoppen (of uit het
lokaal gaan). Laat de rest van de kinderen raden wie er mist. Vandaag leren ze dat David twee maal niet aan
tafel zit tijdens het avondeten met koning Saul. Laat de kinderen luisteren hoe Saul reageert.
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Mijn vrienden
Geef elk kind een aantal vellen papier (bv. A3) en laat hen hier enkele vlaggen uitknippen (dit kan een driehoek
zijn). Dit mogen ze zo vaak uitknippen als dat er kinderen in de groep zijn, plus een extra. Heb eventueel al de
vlaggetjes in verschillende kleuren klaar voor de kinderen. Laat hen op elk vlaggetje een naam van een kind
schrijven die in de groep aanwezig is (je kunt ook vragen of ieder kind een foto van zichzelf mee wil nemen).
Laat hen de vlaggetjes kleuren en versieren. Plak op het eerste vlaggetje de tekst uit 1 Sam.20:42b (NBG) en de
woorden “God geeft mij vrienden.” Geef elk kind een stuk touw en vouw 1cm van de bovenzijde van de
vlaggetjes om het touw heen en plak dit vast. Het zou moeten zijn dat er een slinger van vlaggetjes ontstaat.
Spreek met de kinderen over hoe God ons alle relaties geeft en dat Hij wil dat we ieder persoon liefhebben.
Thuis kunnen ze de slinger ophangen en voor elk kind bidden.
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Wie versloeg er tienduizenden? David.
Wie werd er jaloers op David? Saul.
Op wie was Saul achterdochtig? David.
Wie speelde er op de harp? David.
Voor wie speelde hij? Saul.
Naar wie wierp Saul een speer? David en Jonatan.
Van wie ging de Heilige Geest weg? Saul.
Wie was voorspoedig tijdens deze periode? David.
Wie vroeg Jonatan om hem aan te sporen en te waarschuwen? David.
Wie wilde David doden? Saul.
Wie waren er op het feest van de nieuwe maan? Saul en Jonatan.
Wie was er niet? David.
Wie zei, “dood mij als ik schuldig ben” (20:8)? David.
Aan wie vroeg David om hem te doden als hij had gezondigd? Jonatan.
Wie schoot de pijlen in het veld? Jonatan.
Wie verstopte zich achter de bult? David.
Wie at er niet op de tweede dag van de nieuwe maan? Jonatan.
Wie boog er drie maal voor Jonatan? David.
Wie weenden samen? David en Jonatan.
“De Heer zal tussen jou en mij zijn.” wie zijn jou en mij? David en Jonatan.
Wie waren er vrienden? David en Jonatan.
Wie werd vijand van David? Saul.
Wie wilde God dat David liefhad? Saul en Jonatan.
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9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
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GOD GEEFT VRIENDEN

JONATHAN HAD DAVID LIEF ALS ZICHZELF
1SAMUËL 18:3
SAUL HAATTE DAVID
EN PROBEERDE HEM TE DODEN
1SAMUËL 18:9-11

GOD GEEFT VIJANDEN
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GOD GEEFT RELATIES
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DAVID EN JONATAN (DEEL 1)
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DAVID EN JONATAN (DEEL 2)
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GOD IS SOEVEREIN OVER VRIENDSCHAPPEN
(HANDREIKING KINDEREN)
1SAMUËL 18:1-11; 20:1-42

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.”



Jonatan had David lief als __________ (1Samuël 18:1, NBG).

 Som drie dingen op die Jonatan aan David gaf in 1Samuël 18:4
__________

__________

__________

 Juist of fout: David werd niet aanvaard door Saul en het volk. _________
 Van wie hielden de vrouwen het meest, Saul of David? _______________
 Waarom was Saul bang van David? Zie 1Samuël 18:14-15).

 Jonatan en David maakte een verbond voor _____________________ .
 SAUL

 DE HEER

 SAMUËL

 MOZES

 Juist of fout: God gebruikte Jonatan om hem te beschermen tegen Saul.
___________________________________________________________
(Vraag aan je papa en/of mama of jouw antwoorden juist zijn!)
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___________________________________________________________

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

Sssst… MIJN EIGEN STILLE TIJD
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KLEURPLAAT 1
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KLEURPLAAT 2
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