SAMUËL LES 7  GOD OORDEELT TUSSEN DAVID EN SAUL
1SAMUËL 24

KERN VAN DE LES
Kinderen zullen begrijpen dat Gods Woord de standaard is voor goed en fout.

DOELSTELLINGEN VAN DE LES





Te verklaren waarom David Saul niet doodde.
Te onderzoeken waarom Saul toegaf dat David rechtvaardiger was dan hem.
De houding van Saul en David ten opzichte van Gods Woord tegenover elkaar te plaatsen.

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




Onderwerp je aan Gods Woord als het gezag over juist en fout.
Begrijp dat een mogelijkheid niet gelijk staat aan Gods goedkeuring.
Wees toegewijd om schuldeloos voor de Heer, de Rechter, te staan.

GOD MAAKT DAVID TOT KONING
Lees 2Samuël 1:1-2:4a
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VOLGENDE WEEK
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Kinderen zullen in staat zijn om:

ACHTERGROND

Saul wilde kost wat kost David doden. Hij trachtte David in een hinderlaag te lokken in Keïla, maar God
waarschuwde hem dat de stad hem aan Saul zou overleveren (1Sam.23:1-13). David vluchtte naar
woestijngebied ten westen van de Dode Zee waar Saul hem alle dagen zocht “maar God gaf hem niet in zijn
macht” (23:14). Terwijl Saul joeg achter David ontmoetten David en Jonatan elkaar weer en bevestigden ze
hun verbond. Jonatan bemoedigde David dat zowel hij als zijn vader wisten dat David koning zou worden
(23:16-18). Nadat David verschillende keren nipt was kunnen ontkomen uit de greep van Saul werd Saul
opgeroepen om Israël te redden van Filistijnse indringers (23:19-29). David nam de gelegenheid om te
vluchten naar de bergvestigingen van Engedi.

David en zijn mannen, die zich schuil hielden in dezelfde grot, moeten op gelijkerwijze verrast zijn geweest door
Gods soeverein plan! Eenzaam en kwetsbaar was de jager een prooi geworden. Gelovend dat deze situatie
beloofd was door de Heer in een eerdere profetie daagde Davids mannen hem uit om van de gelegenheid
gebruikt te maken (1Sam.24:4). In de plaats van Saul zijn leven te ontnemen sloop David naar Saul en sneed hij
een hoek van Sauls mantel af. Volgens het vluchtelingenleger spande David zich niet voldoende in om Saul te
bevechten (24:7). David daarentegen vond dat hij nu al te ver was gegaan. Zijn hart bonsde “omdat hij Sauls
slip had afgesneden” (24:6). David had meer gedaan dan enkel het vernielen van eigendom. Door de hoek van
Sauls mantel af te snijden daagde hij het gezag van Saul uit. Net als het nemen van iemands kroon of het doen
wankelen van iemands troon liet de handeling van David zien dat Saul niet bekwaam was om te regeren.
David had spijt dat hij het stuk van Sauls mantel had afgesneden en bracht geen verder schade aan omdat hij
wist dat Saul de gezalfde van de Heer was (24:6). De Heer had Saul het gezag gegeven. Het leiderschap van
Saul ondermijnen was het leiderschap van de Heer ondermijnen. David noemde Saul zelfs zijn “heer”. Ook al
kende David de wil van de Heer en wist hij dat hij koning zou worden, wilde hij Gods plan niet verwezenlijken
door zijn eigen ongehoorzaamheid. De wil van de Heer was belangrijker voor David dan zijn eigen
verheerlijking. Terwijl zijn mannen een unieke kans zagen om Saul zijn leven te ontnemen vertrouwde David
om de bekwaamheid van de Heer om Zijn eigen wil te volbrengen. David liet niet toe dat zijn mannen actie
ondernamen en Saul verliet de grot zonder enig besef van het gevaar waarin hij had verkeerd.
Davids bewijs voor zijn onschuld (1Sam.24:8-11)
Voordat Saul veel verder kon gaan, deed David hem stoppen en pleitte hij voor zijn onschuld voor hem. Om de
aandacht van Saul te krijgen en zijn trouw te tonen aan de gezalfde van de Heer riep David “Mijn heer de
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Davids kans om Saul te doden (1Sam.24:1-7)
Van zodra Saul klaar was met de Filistijnen ging hij verder met zijn achtervolging van David (1Sam.24:1). Toen
hij hoorde dat David in Engedi was nam hij 3000 mannen mee om hem te vinden (24:2). De obsessie van Saul
om David te doden liet zien wat er in zijn hart leefde. Hij onderwierp zich nooit aan Gods gezag. Toen het
mogelijk was om zijn koningschap verder te zetten negeerde hij Gods geboden zonder schaamte (13:13). Maar
nu God zijn koninkrijk aan een naaste had gegeven (15:28), deed hij alles wat in zijn macht was om zijn
heerschappij verder te zetten. Als een man die de wind najaagt probeerde Saul tevergeefs Gods plan te
verijdelen. Gods was soeverein in zowel het zalven van Saul als koning als het verwerpen van hem. God was
zelfs soeverein in de meest alledaagse bezigheden van Saul – het gaan naar de badkamer! Saul was zich zeker
en vast niet bewust dat, toen hij een schaapskooi binnenging en zwierf voorbij de ingang van een grot om even
uit te rusten( 24:3), zijn stappen werden geleid door de God.
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David op vlucht: Overzicht van Samuël 21-23
Zelfs voordat de haat van Saul voor David aan Jonatan duidelijk werd, was David al gedwongen om te vluchten
en zich te verbergen voor Saul. Het verslag van Jonatan over de woede van zijn vader en zijn poging om zijn
eigen zoon te doden leidde er toe dat David niet anders kon dan zich blijven verbergen voor Saul. David was
een “gezocht persoon” geworden. In een poging om zichzelf te beschermen tegen Saul vluchtte David naar een
gebied onder Filistijnse heerschappij (1Sam.21:10-15) en daarna naar het oosten richting Moab (22:3-4).
Tijdens deze periode verzamelden zich 400 (en later 600) Israëlieten achter het leiderschap van David (22:1-2;
23:13). Terwijl Saul zich bezig hield met het doden van de priesters van de Heer omdat ze David hielpen (21:19; 22:6-20), luisterde David naar het gebod van de Heer en redde de Israëlische stad Keïla uit de greep van de
Filistijnen (23:1-13).

Davids vertrouwen in het oordeel van de Heer (1Sam.24:12-15)
Als David zo onschuldig was als hij beweerde dan gebruikte Saul zijn macht om te jagen op een onschuldige.
David beschuldigde Saul kort van verkeerd handelen: “gij echter legt het erop toe mij het leven te benemen”
(1Sam.24:11). In de plaats van te blijven hangen bij de boosaardigheid van Saul keerde David zijn focus naar de
Heer. De Heer zou oordelen tussen David en Saul. David liet zichzelf niet toe om het recht van de Heer op
wraak in handen te nemen (24:12). Omdat zijn daden onschuldig waren kon David overtuigd zeggen “van
goddelozen komt goddeloosheid” (24:14). Terwijl het hart van David juist was, kwam de boosaardige
achtervolging van Saul uit zijn boosaardig hart. David vroeg waarom de machtige koning van Israël zijn tijd
verspilde met het achtervolgen van een “dode hond”, een “vlo” (24:15). David was een toegewijde en een
nederige onderdaan, geen bedreiging. Nogmaals liet David weten dat hij op de Heer vertrouwde om te
oordelen tussen beide (24:15). Omdat hij leefde naar Gods wet had David het vertrouwen dat God zijn kant
zou kiezen en hem zou bevrijden. Anders dan Saul was David niet bereid om zich Gods rol toe te eigenen.
Davids onschuld toegegeven dor Saul (1Sam.24:16-22)
Na zeker te zijn dat het David was die tegen hem sprak “verhief Saul zijn stem en weende” (1Sam.24:17).
Davids rechtvaardigheid in het toestaan dat Saul nog leefde choqueerde hem. Het hele gebeuren
confronteerde Saul met het feit dat David anders was dan hem. David beloonde slecht met goed terwijl Saul
goed beloonde met slecht (24:17). Ieder normaal mens zou in zulk een situatie zijn vijand vermoord hebben
(24:20). Saul wist wat hij zou hebben gedaan. Maar David was anders dan andere mensen. David zag Gods
soeverein geleide stappen niet als een rechtvaardiging om slecht te doen (24:19). Zelfs Saul wist, ondanks dat
hij het feit dat David hem zou vervangen als koning haatte, dat de Heer David zou belonen. Saul gaf toe dat
David koning zou worden en dat het koninkrijk in zijn handen zou komen (24:21).

Conclusie
1Samuël 24 geeft het verschil weer tussen Saul en David. Saul werd verworpen door God omdat hij de
geboden van de Heer negeerde (1Sam.15:23). Zijn onderwerping aan Gods wil was steeds maar gedeeltelijk.
Saul offerde wel aan God, maar niet zoals de Heer het gebood (1Sam.13). Hij vernietigde de Amakelieten, maar
niet volledig (1Sam.15). Omdat Saul de Heer niet vreesde vond hij zijn manier van gehoorzaamheid
gerechtvaardigd. Zulk een gehoorzaamheid is niets anders dan rebellie.
Ondanks dat hij een zondaar was, was David niet als Saul. David vooronderstelde niet dat Gods belofte van zijn
toekomstig koningschap het vermoorden van Saul rechtvaardigde, zelfs niet toen de Heer de omstandigheden
in zijn voordeel had geleid. Hij boog niet onder de druk van zijn mannen die hem aandrongen tot het doden
van Saul. Hij bezweek niet onder de moeilijkheden die het handelen zoals de Heer het wil met zich
meebrachten. Ook al hield dit in dat hij zich in grotten moest verbergen en vervolgd werd door zijn
krankzinnige en bezeten schoonvader die Davids vrouw had gegeven aan een andere man (1Sam.25:45). Hij
dacht niet aan de rust, het succes, de rijkdom en de macht welke bij hem zouden horen als hij koning was. Hij
rechtvaardigde zonde zelfs niet door te zeggen dat God erdoor verheerlijkt wordt. David vreesde God. Voor
David was het behagen van de Heer meer waard dan eender welke beloning die het doden van Saul zou
opbrengen. David was een man naar God hart. Hij was toegewijd in het doen van Gods werk op Gods manier.
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Waarschijnlijk wist Saul niets af van het verbond dat David reeds met Jonatan had gesloten toen hij vroeg aan
David om te beloven dat hij zijn nakomelingen niet zou doden en de naam van zijn familie niet zou vernietigen
(1Sam.24:21). David beloofde wat Saul vroeg. Ondanks dat Saul ophield met het vervolgen van David kende
David hem goed genoeg om te weten dat zijn geween niet voortkwam uit berouw (24:22). Niet lang daarna
was Saul weer op jacht naar David.
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koning!” (1Sam.24:9). Toen Saul rond keek zag hij David buigend voor hem. David probeerde Saul te
overtuigen dat zijn beoordeling van hem als usurpator onterecht was (24:10). Zelfs nadat God Saul tot een
kwetsbare plak had geleid en zelfs nadat Davids mannen hadden getracht hem over te halen tot het doden van
Saul, was David niet bereid om de gezalfde van de Heer te doden (24:11). David gebruikt de afgesneden hoek
van zijn mantel als bewijs om te tonen hoe dicht hij in de buurt van Saul was geweest. Hoe makkelijk was het
voor hem geweest om Saul te doden! Maar David kon het niet. Hij zei: “dat ik de slip van uw mantel
afgesneden heb zonder u te doden, kunt gij duidelijk opmaken, dat ik geen kwaad of muiterij in de zin heb, en
dat ik tegen u niets heb misdaan” (24:12). Het verlangen van David om de Heer te behagen leidde zijn
handelingen.

MOEILIJKE WOORDEN
Usurpator

Persoon of staat die zich door geweld de macht toe-eigent.
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Ein Gedi
(ook En Gedi, Hebreeuws  גדי עין- bron van het geitje) is een
oase in het Israëlische gedeelte van de Judeawoestijn, aan de
westkust van de Dode Zee. Er groeien palmbomen die
bescherming bieden tegen de zon. Er is een beek die
voortkomt
uit een bron
in één van
de droogste
plaatsen op
aarde. Als er
veel regen is
gevallen
ontstaat er een stromende rivier. David vond er een
schuilplaats in de spelonken tijdens zijn vlucht voor Saul.
Vijanden werden er verslagen.
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INTERESSANTE WEETJES

BIJBELLES
INLEIDING
Wanneer dit verhaal zich afspeelt, achtervolgt Saul David om hem te doden. In een vlaag van woede probeerde
Saul zijn zoon Jonathan te doden, omdat hij toestond dat David het huis van de koning verliet (1 Sam.20:30-40).
Saul doodde vele van Gods priesters, omdat hij geloofde dat ze David hielpen (1 Sam.22:16-19). Het lijkt dat
Saul nergens voor terug deinst om David te kunnen doden. En al die tijd, vluchtende voor Saul, zoekt David hulp
en leiding van de Heer.
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BEGELEIDENDE VRAGEN
 Wat zeiden Davids mannen tegen hem toen Saul de grot binnenkwam waar zij zich hadden
verstopt?
Toen de mannen van David zagen dat Saul zelf de grot in kwam, zonder bescherming, vertelden ze
David om hem te doden, omdat de Heer hem in zijn macht had gegeven.
 Wat bedoelden Davids mannen daarmee?
De mannen van David geloofden dat God de perfecte gelegenheid had voorzien voor David om Saul te
doden.
 Sommige mensen geloven in ‘geluk hebben’. Wat het door ‘geluk’ dat Saul in de grot ging waar
David zich verstopte?
Nee! We weten dat er niet iets is als ‘geluk’. God heeft alles onder Zijn leiding. Hij zorgde ervoor dat
David in die speciale plaats was en dat ook Saul in die grot ging. Soms laat God dingen gebeuren om
ons te toetsen om te zien wat wij gaan doen, of we kiezen om het juiste te doen of wat verkeerd is.
 Luisterde David naar zijn mannen en doodde hij Saul? Zo niet, wat deed hij dan?
Nee. David luisterde niet naar de mannen. Hij doodde Saul niet, maar hij sneed wel een stuk van de
mantel van Saul af. Daarna verliet Saul de grot zonder te beseffen dat David ook in de grot was of wat
hij gedaan had.
 Als David Saul gedood kon hebben en misschien direct koning kon worden, waarom deed hij dat dan
niet?
Er zijn minstens drie redenen:
1. David wilde doen wat recht was voor God. Als hij Saul had gedood, wist hij dat God niet verheugd
was.
2. David vreesde God. Hij ging degene die door God gezalfd was niet doden, want dat zou rebelerend
zijn.
3. Saul was koning over Israël, inclusief David. David zou de koning moeten dienen, ook al wilde de
koning hem doden.
 Als God David en Saul toeliet om in dezelfde grot te zijn zodat het gemakkelijk voor David geweest
was om hem te doden, wilde God dan niet dat David Saul doodde? Had God niet verteld dat David
koning zou worden?
Soms lijkt het dat dingen goed zijn en dat ze van de Heer komen, maar zijn het niet. Dit was een toets
voor David. Hij wilde gehoorzaam aan God zijn en wilde doen wat juist was, nog meer dan dat hij
koning werd. Het is waar dat God zei dat David koning zou worden, maar dat betekende niet dat David
Saul moest doden.
 Hoe weten we dat David op God vertrouwde?
We weten dat David God vertrouwde, omdat hij Saul niet doodde toen hij wel de gelegenheid had.
David vertrouwde er op dat God hem voor Saul zou beschermen en hij vertrouwde op God dat Hij hem
in de toekomst koning zou maken, zoals God had beloofd. In vers 13 zei David dat hij wilde dat de Heer
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LEZEN VAN HET BIJBELGEDEELTE
Lees 1 Samuël 24.






Leek het niet perfect dat Saul precies op de plek was waar David ook was, zodat David hem kon doden en
koning kon worden? David wist echter dat hij gehoorzaam moest zijn aan God en het doden van Saul zou niet
het goede zijn. Om Gods plan tot een succes te laten worden (in dit geval dat David koning zou worden over
Israël), had God de gehoorzaamheid van David niet nodig. God wilde dat David op Hem vertrouwde. Als God
iets beloofd, kan Hij dat zonder onze hulp, zeker wanneer onze hulp zondig zou zijn. Doen wat God wil moet
gedaan worden op de wijze dat God wil dat het gedaan wordt. Wij moeten God vertrouwen, geduldig zijn en
altijd gehoorzaam zijn. Wij zouden de dingen nooit op onze manier moeten doen. We zouden ze op Gods
manier moeten doen.
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SAMENVATTING
David moest een moeilijke beslissing maken. Zou hij Saul doden en koning van Israël worden of zou hij Saul
laten gaan? David besloot om Saul niet te doden of hem te verwonden, omdat hij God vreesde en Hem
vertrouwde. God zou hem beschermen en een dag koning maken, zoals Hij beloofd had. Maar David sneed een
stuk van de mantel van Saul af. Later voelde David zich slecht over wat hij gedaan had en kwam hij uit de grot
en sprak tot hem. David vertelde Saul dat hij hem nooit zou doden, omdat hij Gods gezalfde koning van Israël
was. Toen Saul David hoorde, erkende hij dat hij slecht gedaan had en dat David het goede had gedaan. Saul
vertelde ook aan David dat hij eens koning van Israël wou worden. Nadien ging Saul naar huis, maar David ging
naar de bergvesting omdat hij vreesde dat Saul zijn belofte weer zou breken.
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zou zeggen wie in het recht staat en dat de Heer wraak zou nemen op Saul. David wist dat God een
goede rechter was en vertrouwde op Hem dat Hij de beste beslissingen nam en wist wie onschuldig en
wie schuldig was. In vers 16 wil David weer dat God de rechter is. Hij geloofde dat God hem zou
bevrijden, omdat hij gedaan had wat juist was voor koning Saul.
Wie was volgens Saul rechtvaardig en wie was volgens hem slecht?
Saul zei dat hijzelf slecht was en dat David goed was. Terwijl David Saul had kunnen doden, maar het
niet deed, had David het juiste gedaan. Saul was slecht omdat hij David achtervolgde om hem te
doden, terwijl hij het niet had moeten doen.
Wie zou er volgens Saul in de toekomst koning zijn?
Saul zei dat hij nu zeker wist dat David in de toekomst koning zou worden.
Waar ging Saul heen nadat hij en David een verbond hadden gesloten?
Koning Saul en zijn mannen keerden terug naar huis. Ze achtervolgden David niet langer.
Waar ging David en zijn mannen heen na het sluiten van het verbond?
David en zijn mannen gingen niet naar huis; zij gingen naar de bergvesting.
Waarom ging David niet naar huis nu er tussen hem en Saul een verbond gemaakt was en dat Saul
zei dat hij hem niet zou doden?
Saul had al eerder beloofd om David niet te doden, maar veranderde later van gedachten en ging weer
achter David aan om hem te doden. Als Saul weer van gedachten veranderde, zou David veiliger zijn in
de bergvesting, ver van Saul. Dit gaf David wat tijd om te wachten en zien of Saul zich aan de belofte
hield.

CRÈCHELES
God had David uitgekozen om na Saul koning te worden. Saul deed zijn best om David kwaad te doen, maar
David deed de koning nooit kwaad. Koning Saul stuurde zijn soldaten er op uit om David te zoeken. David en
zijn mannen hadden zicht verstopt.
Op een keer zaten zij in een grot. Ze zaten op hun hurken, achterin, in het donker. Toen kwam koning Saul
binnen om even uit te rusten. Hij zag ze niet. Zachtjes, o zoo zachtjes sloop David naar hem toe. De koning
hoorde niets. David trok zijn zwaard en sneed een stuk van Saul zijn mantel af. De koning merkte niets.

Maar het duurde niet lang of ze zaten weer achter David aan. Midden in de nacht – Saul en zijn mannen waren
diep in slaap – sloop David naar hen toe. Koning Saul hoorde niets. David pakte de speer van de koning en de
waterkruik die vlak bij zijn hoofd stond. Koning Saul merkte niets.
David ging er snel vandoor. Op een veilige afstand riep hij naar de koning: “Hoort u mij? Ik heb uw speer
gepakt en de waterkruik vlak bij uw hoofd. Maar u heb ik geen kwaad gedaan. En dat wil ik ook niet! Waarom
wilt u mij dan kwaad doen? Saul kreeg een kleur van schaamte. “Ik had dit niet moeten doen, “zei hij. En weer
trok hij weg met zijn soldaten.
David had twee keer de mogelijkheid gekregen om Saul te doden. Koning Saul was een vijand van David, hij
wilde David doden. Maar David wilde doen wat God goed vind en doodde Saul niet, ook niet toen hij daar de
kans toe kreeg. David zei “Laat God maar beslissen wie goed en wie slecht is.”
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Wie werd al eens geplaagd door een ander kindje? Heeft iemand anders jou al eens pijn gedaan? Dan wil je
het liefst dat ander kindje terug plagen of pijn doen hé… maar dat vind God niet goed. God wil dat we net als
David lief blijven voor de anderen. Ook al doen ze slechte dingen naar ons.
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De koning ging weer weg – en David kwam de grot uit. “Koning?” riep hij. “Ik heb met mijn zwaard een stuk
van uw mantel afgesneden, maar u heb ik geen kwaad gedaan. En dat wil ik ook niet! Waarom wilt u mij dan
wel kwaad doen?” Saul kreeg een kleur van schaamte. “Ik had dit niet moeten doen, “ zei hij. En hij trok weg
met zijn mannen.

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
Houd de dief!
Draag tijdens het lesgeven een gebruikte of oude das of sjaaltje. Vraag voor de les een andere lesgever (of
helper) of hij net voor het lesgeven naar je toe wil sluipen en de onderkant van de das of sjaal af wil knippen
om daarna weer stilletjes weg te sluipen. Je moet doen alsof je niets door hebt.

God maakt de beslissingen
Heeft God de leiding wanneer leiders slechte dingen doen? Ook al was Saul geen goede koning en had hij een
rebellerend hart op bepaalde tijden, heerste God nog steeds. God is degene die leiders op doet komen en hen
neerhaalt. Als er moeilijke tijden zijn, kunnen we op God vertrouwen dat hij Zijn goede plan uitwerkt
(Rom.8:28). Vraag de kinderen hoe ze weten dat God over alles heerst en dat Hij er de controle over heeft. Leid
hen naar het feit dat de Bijbel zegt dat God over alles heerser is. Vertel hen dat ze vandaag zullen zien hoe
David erkent dat God Saul op de troon heeft gezet. David weigerde om Saul te doden en daardoor de
omstandigheden naar zijn hand te zetten. God had David beloofd dat hij koning zou worden en God hield zich
aan die belofte.
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Een gelegenheid om te zondigen
In deze les heeft David alle mogelijkheid om koning Saul, die zelf David zoekt om te doden, om hem te doden.
David neemt deze kans niet, omdat hij niet wil zondigen. Dit is een moeilijke keuze en toch een verstandige.
Instrueer de kinderen om stil te zitten en niet te spreken, verlaat daarna het lokaal voor een korte tijd. De
kinderen zullen zonder twijfel het moeilijk gevonden hebben om de instructies te gehoorzamen. Leg uit dat
David een nog moeilijkere toets had, maar dat hij er voor koos om gehoorzaam te zijn en liet zien dat hij een
rechtvaardige koning zou zijn die God liefhad en Hem gehoorzaamde.
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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.

KNUTSELWERKJES

Mantel van koning Saul
Geef elk kind een kopie van het blad “Mantel van koning Saul.” Laat hen die uitknippen en van de onderkant
een stuk afscheuren. Plak de mantel en het afgescheurde stuk apart van elkaar op een ander blad. Laat hen de
koningsmantel versieren.

KNUTSELACTIVITEITJES

Saul achtervolgd David
Teken een kaart van Israël op het bord (of op een groot vel papier) en markeer de plaatsen waar Saul David
achtervolgde, zoals het gebied van de Filistijnen, Moab (in het oosten), Keilah (boven Hebron) en de grotten
van Engedi (in het westen). Kleur en knip de figuren van David en Saul uit (zie daarvoor les 5, blz.11). Bevestig
de figuren zodat ze verplaatst kunnen worden op het bord of op het papier (bijvoorbeeld een magneet).
Gebruik dit om de plaatsen aan te kunnen wijzen tijdens het geven van de les. Voor een duidelijk beeld van de
vlucht van David kan gebruik gemaakt worden van ‘The Moody atlas of Bible lands’, blz.117; kaart 43 of een
kaart achteruit de Bijbel ‘Israël en Juda in de tijd van de koningen’ voor de juiste aanduiding van de plaatsen.
Gods Woord regeert
Speel dit spel na de les. Bereid een aantal vragen voor die een keus geven tussen wat juist is en wat verkeerd is.
Elk antwoord zou moeten passen bij een bepaalde opdracht uit Gods Woord. Het zou zich moeten richten op
het toepassen van de Bijbel op situaties die kinderen tegen komen. Bijvoorbeeld, vraag de kinderen of ze
iemand pijn zouden moeten doen die hen pijn doet. Spreek na hun antwoord over Matt.5:44, wat zegt dat we
onze vijanden moeten liefhebben. Maak er een wedstrijd van door elk kind die goed antwoord een plaats naar
voren te laten gaan op een bordspel, punten scoort voor hun groep, etc.
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Pak de mantel
David kreeg het voor elkaar om een stuk van de mantel van Saul te snijden, zonder dat deze het wist. Doe een
kind een blinddoek voor en maak een lint aan de rug vast. Kies een ander kind uit die probeert om het lint te
verwijderen of er een stuk van te knippen zonder gepakt te worden. De geblinddoekte zou ‘gepakt!’ moeten
roepen wanneer hij denkt of voelt dat het lint verwijderd wordt.
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De harten van David en Saul
Geef elk kind een kopie van de bladen ‘De harten van David en Saul’. Geef elk kind een groen en een rood hart.
Laat de kinderen de harten doormidden vouwen en de twee gevouwen helften aaneen plakken, zodat ze
omgeslagen kunnen worden. Plak het hart in het midden van het eerste blad. De afbeeldingen van David en
Saul kunnen op de juiste kant geplakt worden. Stel de kinderen de volgende vragen: “Welk soort hart willen wij
hebben? Als we een hart willen zoals David, hoe gedragen we ons, hoe denken en spreken we?” Laat de
kinderen nadenken over eigenschappen van het hart zoals David en het hart van Saul. Bespreek met de
kinderen hoe het hart van Saul was, jaloers, boos, haat en hebberig. Dit is in tegenstelling met het hart van
David (een man naar God hart), welke, hoewel onvolmaakt, veel geduld, nederig, wijsheid, onderdanigheid en
vertrouwen in God ontwikkelde. Moedig de kinderen aan om het knutselwerkje thuis nog eens te bekijken de
komende week. Dit om die week op God te vertrouwen. Als we Hem vertrouwen, kunnen we kiezen om deze
karaktereigenschappen te hebben en een hart zoals David.

KARAKTER VAN HET HART VAN SAUL

_________________________

________________________

_________________________

________________________

_________________________

________________________

_________________________

________________________

_________________________

(plak hier het hart)

________________________

_________________________

________________________

_________________________

________________________

_________________________

________________________

_________________________

________________________

DINGEN WAAR IK AAN WIL WERKEN DEZE WEEK
___________________________________
___________________________________
___________________________________
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KARAKTER VAN HET HART VAN DAVID
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De harten van David en Saul
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Mantel van koning Saul

11

GOD OORDEELT TUSSEN DAVID EN SAUL
(HANDREIKING KINDEREN)
1SAMUËL 24

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.”

Sssst… MIJN EIGEN STILLE TIJD

Toen Saul in de grot ging, was hij toen alleen? Wie was er bij hem?
___________________________________________________________

 Wat wilde Davids mannen dat hij deed met Saul? ___________________
 Wat deed David met Saul? _____________________________________
 David wilde Saul niet doden omdat de Heer hem __________ had tot
koning (1Sam.24:11).
 Vul de lege velden in uit 1Samuël 24:13 (GNB).

staat, laat de Heer voor mij __________ op u nemen; ik echter zal mij
niet aan u __________.”
 Juist of fout: Saul beloonde het slechte van David met goed en David
beloonde het goede van Saul met slecht. __________________________
 Zal de Heer iedereen belonen voor wat hij heeft gedaan? _____________
(Vraag aan je papa en/of mama of jouw antwoorden juist zijn!)
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“Laat de __________ zeggen wie van ons beiden in zijn __________
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KLEURPLAAT 1

13

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

SAMUËL LES 7  GOD OORDEELT TUSSEN DAVID EN SAUL

KLEURPLAAT 2
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