SAMUËL LES 8  GOD MAAKT DAVID TOT KONING
2 SAMUËL 1:1-2:4A

KERN VAN DE LES
Kinderen zullen er op vertrouwen dat Gods plan de dood van de rechtvaardigen
en de goddelozen inhoudt.

DOELSTELLINGEN VAN DE LES





Davids reactie naar de dood van Saul en Jonatan te beschrijven.
Uiteen te zetten waarom Davids reactie rechtvaardig was.
Te verklaren hoe God Zijn belofte hield om David tot koning te maken.

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 over leven en dood.
Weet dat het goed is om verdrietig te zijn wanneer rechtvaardigen of goddelozen sterven.
Verheug je dat God trouw was in het maken van David tot koning.

VOLGENDE WEEK
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GODS GENADEVOLLE BEL OFTE AAN DAVID
Lees 2 Samuël 7
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Kinderen zullen in staat zijn om:

ACHTERGROND

Het sparen van Saul tot Sauls laatste strijd: Overzicht van 1 Samuël 24-31
Toen David het leven van Saul spaarde in 1 Samuël 24 hebben zijn mannen vast afgevraagd waar hij met zijn
gedachten was. God had David de perfecte kans gegeven om zijn vijand te doden, maar hij weigerde. David
besefte dat een mogelijkheid niet altijd Gods goedkeuring bevat. Hij wilde niet ongehoorzaam zijn aan God
door de man die Hij had gezalfd om Israël te leiden, te doden.
De gehoorzaamheid van David in het sparen van Sauls leven maakte van hem geen perfect model. In 1 Samuël
25 gingen David en zijn mannen uit om een man, genaamd Nabal, te doden omdat hij hun beledigd had. Het
enige wat Nabal in leven had gehouden was de wijze handeling van zijn vrouw Abigaïl – en Gods bescherming!
David loofde de Heer dat Hij hem weerhouden had van het vergieten van onschuldig bloed en het wreken van
zichzelf (1 Sam.25). Als God de slachtpartij had toegelaten zou David iedere keer dat hij zijn zonde herinnerde
beladen zijn met wroeging en zichzelf verwijten (1 Sam.25:31).

Toen de Filistijnen er op uit trokken om te strijden tegen Israël werd verwacht dat David en zijn mannen Akis
zouden vergezellen om tegen Israël te vechten! God voorzag in Zijn genade een uitweg voor David (1 Sam.29:111). De Filistijnen waren niet op hun gemak met David onder hun troepen waardoor Akis David terugstuurde
naar Siklag. Toen David en zijn mannen terugkeerden naar Siklag vonden ze de stad in brand en al hun vrouwen
en kinderen waren weg (1 Sam.30:1-31). Op dit moment van crisis keerde David zich tot de Heer. Terwijl al zijn
mannen aan het rouwen waren, “sterkte (David) zich in de HERE, zijn God” (1 Sam.30:6). David vroeg opnieuw
aan de Heer wat zou moeten doen en vertrouwde op Hem voor leiding (30:7-8). Na het redden van hun
vrouwen en kinderen gaf David nederig de eer aan de Heer (30:23).
David was enkel een voorbeeldig figuur wanneer hij de Heer volgde met zijn hart. Saul, die in zijn hart geen
plaats had voor God, volgde Gods wet nooit en is geen voorbeeld voor de gelovigen. De Filistijnse troepen die
David bijna had vergezeld bewogen zich voort richting Israël. Saul was doodsbang en riep tot de Heer om te
weten wat hij zou moeten doen (1 Sam.28:5-6). Maar de Heer antwoordde niet aan de berouwloze Saul (28:6).
Gods wet verachtend vond Saul een manier om de geest van Samuël terug te brengen (die gestorven was in 1
Samuël 25:1). Samuël bevestigde dat God het koninkrijk aan David zou geven omdat Saul ongehoorzaam was
(28:17-18). Samuël profeteerde ook dat Israël zou verliezen tegen de Filistijnen en dat Saul en zijn zonen de
volgende dag zouden gedood worden (28:19).
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Net als alle andere aanbidders van de ene ware God was David soms een goed voorbeeld. In 1 Samuël 26
spaarde David weeral het leven van Saul. Deze tweede keer sloop David in het kamp van Saul en stal hij zijn
speer. Door de onschuld van David kon hij zeggen tot Saul: “En de HERE zal ieder zijn gerechtigheid en zijn
trouw vergelden” (26:23). In 1 Samuël 27 was David een minder goed voorbeeld. Er van overtuigd dat Saul hem
zou doden als hij in Israël bleef, vluchtte David opnieuw naar de Filistijnen (27:1). David, zijn mannen en hun
families verbleven meer dan een jaar onder de Filistijnen in de stad Siklag (27:7). David zei tegen de Filistijnse
koning Akis dat hij Israëlische steden aan het veroveren was terwijl hij in werkelijkheid Israëls buren aan het
veroveren was. Akis was zo overtuigd door de leugens van David dat hij hem aanstelde tot zijn persoonlijke
lijfwacht (28:2)! Hoewel de lezer voorzichtig moet zijn in zijn oordeel, is het merkwaardig dat er in hoofdstuk 27
niet over de Heer wordt gesproken. De lezer moet zich afvragen of David de toestemming had van God om
zichzelf te verenigen met de Filistijnse koning.
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In 1 Samuël 24:13 zei David tegen Saul: “De HERE moge rechtspreken tussen mij en u, de HERE moge mij aan u
wreken, mijn hand echter zal niet tegen u zijn.” Het maakte niet uit hoeveel mogelijkheden David kreeg, hij zou
de man die God had aangewezen om Israël te leiden niet doden. De auteur van 1 en 2 Samuël wist dat David
(en zijn nakomelingen) zou bestempeld worden als usurpator als hij niet aantoonde dat David onschuldig was
in het worden van koning. Het moest duidelijk zijn dat David enkel koning werd omdat God het wilde. Davids
bereidheid om zich te verzoenen met Saul (1 Sam.19:1-10; 20:1-42) en het sparen van zijn leven (1 Sam.24, 26)
lieten zien dat David niet op persoonlijke winst uit was. God beschermde David van het vechten tegen Israël in
de strijd waarin Saul stierf (1 Sam.27-31). Een van de grootste getuigenissen van Davids onschuld in het worden
van koning was zijn reactie op de dood van Saul en zijn erfgenaam Jonatan. David verheugde noch roemde zich
in de dood van zijn boosaardige vijand Saul. Ondanks dat David er naar verlangde om gerechtvaardigd en
vergeld te worden door de Heer, rouwde hij bij de dood van Saul en Jonatan.

David had niet meer bewijs nodig om te weten dat Saul en Jonatan dood waren. Hij en zijn mannen scheurden
hun klederen, rouwden, weenden en vastten (2 Sam.1:11-12). Ze rouwden “over Saul, over zijn zoon Jonatan,
over het volk des HEREN en over het huis Israëls, omdat zij door het zwaard gevallen waren” (1:12). Niet
verrassend, rouwde David om zijn vriend Jonatan. Jonatan was woedend geworden door de boosaardige
heerschappij van zijn vader maar bleef een trouwe zoon. Hij diende zijn vader zelfs nadat deze hem had
proberen te doden (1 Sam.20:33). Davids in rouw zijn over Saul is meer verrassend! Saul had verschillende
keren David proberen te vermoorden. Hij had David gedwongen om te vluchten uit Israël en voor jaren te leven
als een voortvluchtige. Maar de dood van Saul bracht geen vreugde over David.
Toen het vasten beëindigd werd keerde David zijn aandacht terug naar de Amalekiet. Nadat David ontdekte dat
hij in Israël was opgegroeid als zoon van een vreemdeling (2 Sam.1:13), hield David hem verantwoordelijk voor
de dood van de koning. De man zou moeten hebben gevreesd om zijn “hand uit te steken om de gezalfde des
HEREN om te brengen” (1:14). David liet hem executeren omdat hij roemde: “ik heb de gezalfde des HEREN
gedood” (1:16). De dwaze Amalekiet had zich gehaast naar David in de hoop om beloond te zullen worden voor
het bewijs dat hij meebracht dat Saul dood was. In de plaats daarvan werd hij beloond met de dood omdat hij
beweerde Saul het leven te hebben ontnomen.

Davids klaaglied over de dood van Saul en Jonatan (2 Sam.1:17:27)
David schreef een klaaglied voor Saul en Jonatan genaamd “De Boog”. Het was een lied dat onderwezen moest
worden aan de kinderen van Israël (2 Sam.1:17-18). (Mogelijk werd deze naam gekozen naar aanleiding van
Jonatans boog in vers 22). David drukte zijn droefheid zo helder uit dat het lied pijnlijk is om te lezen. David
begon met het aankondigen wat er gebeurd was: “het sieraad” en “de helden” zijn gevallen (1:19). Hij haatte
het om te bedenken hoe de Filistijnen zich verheugden bij het nieuws dat Israël deed rouwen (1:20). Daarna
richtte David zijn aandacht naar de strijd waar Saul en Jonatan vielen. David verlangde dat de berg Gilboa, waar
Saul stierf en zijn schild werd “weggeworpen”, niet zou genieten van de zegen van regen of dauw. Hoewel Saul
en Jonatan in de strijd waren gestorven, hadden ze toch goed gestreden en (zoals vele andere keren) vele
Filistijnen gedood met zwaard en boog.
Doorheen hun levens waren Saul en Jonatan succesvolle leiders van Israël geweest. “Zij waren sneller dan
arenden, sterker dan leeuwen” (2 Sam.1:23). Om hun leiderschap werden ze beminden en geliefd in Israël. Ze
waren doorheen het leven van Jonatan steeds bij elkaar en stierven samen (1:23). De dochters van Israël
zouden speciaal om Saul rouwen omdat zijn overwinningen er voor hadden gezorgd dat Israël rijk werd met
“weelde”, “kleding in scharlaken” en “gouden sieraden” (1:24).
Nadat David had gerouwd voor Saul én Jonatan rouwde hij nu specifiek voor Jonatan (2 Sam.1:25). David was
bedroefd om Jonatans dood. Door hun verbond waren Jonatan en David als broers geworden. Davids liefde
voor Jonatan was zo diep dat David kon zeggen tegen de gestorven Jonatan: “uw liefde was mij wonderlijker
dan liefde van vrouwen” (1:26). David had nooit een grotere vriendschap en liefde gekend dan die hij had voor
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De Amalekiet was hoogstwaarschijnlijk aan het liegen. Nadat Jonatan en de twee andere zonen van Saul waren
omgekomen vroeg de gewonde Saul aan zijn wapendrager of hij hem wou doden zodat hij niet gedood zou
worden door de Filistijnen (1 Sam.31:1-4). De wapendrager schrok terug om dit te doen. “Daarop nam Saul het
zwaard en stortte zich erin” (31:4). Toen de wapendrager zag dat Saul dood was, doodde hij zichzelf ook (31:5).
Het gesprek van de Amalekiet met Saul wordt niet vermeld in 1 Samuël 31. Waarschijnlijk zag hij het hele
gebeuren en kwam hij het eerst bij het lichaam van Saul waarna hij de armband en kroon stal. Ondanks dat
David niets van het bedrog van de Amalekiet afwist, verzekerde de Heer dat de Amalekiet gestraft zou worden.
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Davids reactie op de dood van Saul en Jonatan (2 Sam.1:1-16)
Nadat David en zijn mannen de vrouwen en kinderen gered hadden en terugkeerde naar Siklag wachtte David
nog twee dagen. Hij was zonder twijfel benieuwd om te vernemen hoe het met Israël gesteld was na het
gevecht tegen de Filistijnse troepen. Op de derde dag vernam David het slechte nieuws. Een boodschapper uit
het kamp van Saul bij de berg Gilboa, ongeveer 130km van Siklag, kwam aan. De man, een Amalekiet,
arriveerde met een verscheurd kleed en stof op zijn hoofd (2 Sam.1:2). Toen David er achter kwam waar de
man vandaan kwam vroeg hij hoe de strijd was geweest (1:3-4). De Amalekiet zei dat Israël de strijd had
verloren en dat Saul en Jonatan dood waren. Toen David vroeg of hij zeker was (1:5), antwoordde de man dat
hij Saul had vermoord (1:6-10). Hij beweerde dat Saul aan hem had gevraagd om hem te doden omdat hij
gewond was en de Filistijnen naderden. De man liet de kroon en de armband van Saul zien.

Jonatan. Jonatan was zelfs dichter met hem verbonden dan de vrouwen van David. David eindigde opnieuw
met te verwijzen naar zowel Saul als Jonatan, Israëls “krijgswapenen” die waren omgekomen (1:27).

Conclusie
De Heer had geoordeeld tussen David en Saul. Zoals Hij had beloofd maakte Hij David tot koning over Israël.
Saul had goddeloos geleefd en naargelang hij ouder werd, verharde zijn hart meer en meer omdat hij zonder
de Heer leefde. Hij werd gestraft door een rechtvaardig God. Maar noch de dood van de goddeloze Saul noch
die van godsvruchtige Jonatan brachten David vreugde. Het rouwen van David en zijn klaaglied werden door de
auteur van 1 en 2 Samuël weergegeven als Davids rechtvaardige reactie op de dood van zijn vijand en zijn
vriend. David werd door zijn droefheid om de dood van Saul van alle blaam gezuiverd.
Omdat David rechtvaardig handelde kan hij hierin een voorbeeld zijn voor de gelovigen. Net als Jezus bij de
dood van Lazarus rouwde David over de gevolgen van zonde die zich uitten in de dood. Davids verlangen om
gewroken te worden en God verheerlijkt te zien worden in het straffen van de goddelozen betekend niet dat hij
geen verdriet had om de dood van zijn vijand. De Heer zei dat Hij geen plezier heeft in de dood van een
goddeloze (Ez.18:23). Terwijl gelovigen begerig wachten tot de naam van de Heer gezuiverd wordt in Zijn straf
voor degenen die Hem hebben veracht, moeten ze ook rouwen om het feit dat degenen die God heeft gemaakt
en lief had dood is.

Zowel de dood van de goddeloze Saul als de godsvruchtige Jonatan was in Gods soeverein plan om David
koning te laten worden. Gods plan is een toevlucht om hoop en vertrouwen. We weten dat God “alle dingen
doet medewerken ten goede voor hen, die God liefhebben” (Rom.8:28). Zowel de dood van de goddelozen als
de dood van de rechtvaardigen maken deel uit van Gods perfecte plan om Hem alle eer te brengen. Ons
vertrouwen in de soevereine controle van Christus moet niet gaan schudden door de dood. We kunnen nog
steeds op Hem vertrouwen terwijl we rouwen om de dood van een rechtvaardige of goddeloze.

MOEILIJKE WOORDEN
Executeren
Usurpator

Terechtstellen.
Persoon of staat die zich door geweld de macht toe-eigent.
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David rouwde ook om de rechtvaardige Jonatan. Gelovigen kunnen mogelijk verdrietig zijn om de dood van
andere gelovigen. Terwijl het waar is dat de gelovige niet rouwt zoals hij zou doen voor degenen die geen hoop
hebben (1 Thess.4:13), heeft hij toch nog steeds verdriet om de dood van een verlost iemand. Paulus loofde de
Heer omdat Hij Efraditus spaarde van de dood omdat God barmhartigheid toonde door dit te doen en Paulus
bewaarde van “droefheid op droefheid” te hebben (Fil.2:27). De gelovigen kunnen rouwen om de dood van de
rechtvaardigen.
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David wordt koning nadat Saul en Jonatan sterven (2 Sam.2:1-4a; 5:1-5)
Nadat David had gerouwd om Jonatan en Saul startte hij het proces om koning te worden. De eerste stap was
het terugkeren naar Israël. David onderwierp zich aan de leiding van de Heer en vroeg Hem waar naar toe te
gaan (2 Sam.2:1). De Heer koos Hebron, een stad gelegen op ongeveer 30km zuidwest van Jeruzalem, voor de
terugkeer naar Israël. Toen David en zijn mannen in Hebron aankwamen, kwamen de mannen uit de stam van
Juda en “zalfden David daar tot koning over het huis van Juda” (2:4). De mannen zalfden David, niet omdat de
zalving van Samuël niet voldoende was, maar als een publieke erkenning van David als koning. Gedurende 7,5
jaren regeerde David over de stam van Juda vanuit Hebron. De rest van de Israëlieten werden geregeerd door
de laatst overgebleven zoon van Saul, Isobet (2:8-10). Na veel vechten en de moord op Isobet (waar David niet
verantwoordelijk voor was) (2:12-4:12) kwam geheel Israël samen om David tot koning aan te stellen over de
12 stammen (5:1-3). David was 30 wanneer hij koning werd over Juda. Zeven en een half jaar later regeerde hij
over geheel Israël. Hij regeerde “drieëndertig jaar over geheel Israël en Juda” (5:5). De Heer had hem trouw tot
koning gemaakt.

BIJBELLES
INLEIDING
Ben jij ooit naar een begrafenis of een rouwdienst geweest van iemand die gestorven was? Een begrafenis kan
verdrietig zijn omdat de mensen die achter blijven de persoon die gestorven is, zullen missen. Soms is een
begrafenis in het bijzonder verdrietig, om dat de persoon die is gestorven niet wedergeboren (een volgeling
van Jezus) is. Voor Christenen kan de dood van een andere Christen een tijd van vreugde zijn, omdat we weten
dat de hemel een betere plaats voor hem is dan hier op aarde. Een ding dat we over de dood weten is dat God
alles in Zijn hand heeft wanneer de gelovige en de ongelovige sterft. In de les vandaag zien we hoe David
reageert op het sterven van zijn vriend Jonatan en zijn vijand Saul.

SAMENVATTING
Na de bevrijding van hun vrouwen en kinderen wachten David en zijn mannen om te horen hoe het Israël
vergaat in de strijd. Een man kwam naar David met een boodschap. Hij had verscheurde kleren en aarde op zijn
hoofd en in zijn handen de kroon en de armband van koning Saul. Hij vertelde David alle details van de strijd en
het nieuws van de dood van koning Saul en Jonatan. Na het horen van dit nieuws, rouwden David en zijn

5

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

BEGELEIDENDE VRAGEN
 Wat gebeurde er met David nadat hij en zijn mannen de vrouwen van de Amalekieten bevrijdde?
David wachtte om te horen hoe het Israël verging in de strijd en een boodschapper van de Amalekieten
uit het kamp van Saul bracht slecht nieuws.
 Hoe zag de Amalekiet er uit?
Zijn kleren waren gescheurd en aarde lag op zijn hoofd. Het leek alsof hij net uit de strijd kwam.
 Wat was het slechte nieuws dat de Amalekiet bracht?
Hij vertelde David een verhaal over hoe Saul en Jonatan gestorven waren. David vroeg of hij het zeker
wist dat het Saul en Jonatan waren die gestorven waren. De man antwoordde dat hij zelf Saul gedood
had, nadat Saul hem dit gevraagd had om te doen.
 Wat voor voorwerpen had hij bij om te bewijzen wat hij zei?
Hij bracht de diadeem (kroon) en de armband van Saul.
 Wat deed David toen hij het slechte nieuws hoorde?
Hij scheurde zijn kleren, rouwde, huilde en vastte. Hij was erg verdrietig dat zijn vriend Jonatan en ook
Saul, die hem probeerde te doden, gestorven waren.
 Waarom rouwde David over de dood van Saul?
David was bedroefd dat de koning die God had gekozen, gestorven was. Hij was ook bedroefd dat de
Filistijnen verheugd waren over de koning die dood was.
 Wat ging David doen nadat hij gerouwd had?
Hij vroeg de Amalekiet waar hij vandaan kwam en hoe hij het gewaagd kon hebben om de gezalfde
van God te doden (of hij schrik had). Hij liet daarop de Amalekiet doden omdat hij Saul gedood had.
 Hoe liet David zijn bedroefdheid over de dood van Saul en Jonatan zien?
Hij schreef een lied genaamd “lied van de boog,” welke hij leerde aan de kinderen van Israël. Dit
klaaglied sprak van de schoonheid van Israël en de machtige mannen die gevallen waren. Hij zong van
de kracht Saul en Jonatan en hun snelheid in de strijd, eer gevend aan hun succes. David sprak specifiek
over zijn nauwe band met Jonatan.
 Wat gebeurde er met David na de dood van Saul?
David werd koning van Israël, zoals God had beloofd.

SAMUËL LES 8  GOD MAAKT DAVID TOT KONING

LEZEN VAN HET BIJBELGEDEELTE
Lees 2 Samuël 1:1-2:1-4a; 5:1-5.

mannen over de dood van de gezalfde van God door hun kleren te scheuren en door te vasten. David
confronteerde daarna de boodschapper door te vragen waarom hij de gezalfde van God had gedood. Doordat
hij bekent had, liet David de man doodden omdat hij de gezalfde van God had gedood. David schreef een lied,
“lied van de boog,” welke een beschrijving geeft van het karakter van Saul en Jonatan. Dit lied werd geleerd als
een herinnering voor de kinderen van Israël voor zijn vriend en koning.
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Begrafenissen kunnen voor vele mensen een tijd van groot verdriet zijn. Er is vaak geen hoop voor degene die
sterft. Voor gelovigen is er zowel verdriet als vreugde voor een andere gelovige die gestorven is. Verdriet komt
met het afscheid nemen van een vriend en een mededienaar. Degene die achterblijven, zullen degene missen,
maar vreugde komt met de kennis van waar ze zijn. Voor de gelovige, die werkelijk hemel en verlossing
begrijpen, zou er vrede en vreugde moeten zijn, die alleen komt door een persoonlijke kennis van Jezus
Christus.

CRÈCHELES
Weten jullie nog wat er vorige keer was gebeurd? Wat had David ook al weer gedaan met Saul? Hij had zich
verborgen in een grot en toen Saul in diezelfde grot kwam om uit te rusten had hij een stukje van de mantel
van Saul afgesneden. Hij wilde zo laten zien aan Saul dat hij geen ruzie met hem wilde hebben. Saul kreeg
verdriet en beloofde om David niet meer na te jagen.

Bijna anderhalf jaar later maakten de Filistijnen zich klaar voor een nieuwe oorlog met Israël. Koning Saul riep
zijn soldaten bij elkaar en sloeg zijn kamp op in de bergen van Gilboa. Maar toen hij het geweldig grote leger
van de Filistijnen zag werd hij bang. Zou hij zulk een grot leger kunnen verslaan? Wat denken jullie?
Saul wilde nooit luisteren naar God en ook nu zocht hij geen hulp bij God. Hij dacht dat hij alles zelf kon maar…
hij en zijn zoon Jonatan stierven allebei. Toen David het nieuws hoorde dat koning Saul en zijn beste vriend
Jonatan dood waren weende hij. Hij had heel veel verdriet en schreef een verdrietig lied over hun. David wilde
nu graag terug naar zijn eigen land. “Zal ik teruggaan tot Juda?” vroeg David aan God. “Ja”, zei God. “Ga naar de
stad Hebron.” David ging met zijn mannen, vrouwen en kinderen in het stadje wonen.

God had koning Saul en zijn beste vriend Jonatan laten sterven omdat Hij wilde dat David koning zou worden.
Toch was David erg verdrietig omdat Saul en Jonatan dood waren. Wie heeft er al eens iemand gekend die nu
dood is? Had je toen ook veel verdriet? Van God mogen we verdriet hebben om de dood van iemand. Zelfs als
iemand sterft die eigenlijk niet je vriend was. David had ook veel verdriet om de dood van Saul, die eigenlijk zijn
vijand was. David vond het erg dat niemand kan zondigen zonder dood te gaan. Maar David kon naderhand ook
terug blij zijn omdat hij wist dat alles wat er gebeurde geleid wordt door God zelf. God is een goede en lieve
God die er altijd voor zorgt dat Zijn kinderen het beste krijgen. Soms kunnen dat verdrietige dingen zijn waar
we uit kunnen leren en andere keren heel leuke dingen waar we heel blij om kunnen zijn.
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De mannen uit de stam van Juda kwamen naar het stadje toe om hem te begroeten. Ze wilden hem graag als
koning. David mocht koning worden over hun. Een beetje later stierf ook de andere koning van Israël en werd
David koning van geheel Israël, net zoals God beloofd had.
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David vertrouwde Saul niet. Hij verwachtte dat de koning hem snel weer achterna zou komen. Maar hij en zijn
mannen waren het rondzwerven moe. Daarom vertrok David met zijn 600 mannen naar het land van de
Filistijnen. Omdat de Filistijnse koning Akis wist dat Saul en David vijanden waren, wilde hij de dappere David
wel als vriend hebben. David mocht met zijn mannen, hun vrouwen en kinderen in het stadje Siklag gaan
wonen.

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
Hoe reageer jij?
Davids reactie op de dood van Saul laat veel van zijn karakter zien. David verheugde zich niet in de dood van de
gezalfde Gods. Help de kinderen om te denken aan de juiste manier van reageren wanneer iets ergs gebeurd bij
een vijand. Vertel de kinderen een verhaal of maak gebruik van een poppenspel waarin een jongen alleen aan
het spelen is. Een ander kind rent het lokaal binnen, duidelijk is dat hij blij nieuws heeft. Hij verteld een verhaal
over een pestkop op school waarvan hij zag dat hij in elkaar geslagen werd door een ouder kind. Hij verheugde
zich erover dat de pestkop kreeg wat hij verdiende. Stop hier in het verhaal en vraag de kinderen wat de reactie
van het eerste kind zou moeten zijn. Lees Matt.5:44 en vraag hoe het eerste kind zijn liefde kan tonen aan zijn
vijand.

De dood van een rechtvaardige
Vandaag leren we over het sterven van Saul en Jonatan. Vraag de kinderen waarom mensen sterven. God
waarschuwde Adam en Eva dat als ze zondigden door het eten van de verboden vrucht, dat ze zouden sterven
(Gen.2:16-17). Sinds die tijd hebben alle mensen gezondigd en sterven alle mensen (Rom.3:23; 1 Kor.15:22). Je
kunt grote karakters uit de Bijbel noemen die allen gestorven zijn: Abraham, Isaak, Jozef, Mozes, Jozua, Samuël
en David bijvoorbeeld. Na de dood, worden we geoordeeld door God (Heb.9:27). Degene die hun vertrouwen
gesteld hebben in Jezus Christus dat Hij hun schuld van hun zonden wegnam, zullen niet gestraft worden
(Heb.9:28).
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Overlijdensberichten
Neem overlijdensberichten uit kranten mee. Hoe weten we nu wanneer er iemand is overleden? Als je iemand
goed kent wordt je misschien persoonlijk op de hoogte gebracht, soms krijg je een kaart met de post, maar
soms lees je in de krant als er iemand is gestorven. Lees er enkele voor uit de krant. Weet jij hoe David te horen
kreeg toen er iemand gestorven was? Luister maar goed naar de les.
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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
God maakt David tot koning
Geef elk kind een kopie van het blad “God maakt David tot koning” (deel 1). Laat hen dit inkleuren. Geef ieder
een kroon (deel 2) en laat hen die ook inkleuren en op de Davids hoofd plakken. Versier het eventueel met
goudglitter.

Bid voor de ongelovigen
Vouw een blad stevig papier door midden van boven naar beneden (heb het blad horizontaal of als ‘landschap’
voor je). De vouw is aan de linkerzijde. Trek je linkerhand met een potlood over, zodat je linkerhand aan de
vouwkant is. Teken hier overheen met een stift. Draai het blad om en trek je rechterhand over. Knip de hand
uit, maar behoud de vouw tussen de handen. Vouw de handen op de naad om biddende handen te maken.
Schrijf aan de binnenzijde van de handen de woorden “ik bid voor” en laat hen een aantal namen invullen waar
zij graag voor willen bidden. Moedig de kinderen aan om dit werkje tijdens de week te gebruiken als
herinnering om voor die persoon te bidden.

KNUTSELACTIVITEITJES



Saul; David
Sauls zondige offer (1 Sam.13:5-14); Davids aanbidding behaagt God
Sauls onvolledige gehoorzaamheid (1 Sam.15:1-9); David gehoorzaamt God
Saul belijd niet en toont geen berouw (1 Sam.15:19-21); David belijd en toont berouw
Saul heeft schrik voor Goliath (1 Sam.17:11); David verdedigd de eer van God (1 Sam.17:45-47)
Saul is jaloers op David (1 Sam.18:6-9); David dient Saul
Saul probeert David te doden (1 Sam.18:10-11); David dient Saul



Zonde; Gehoorzaamheid
Ongehoorzaam aan je ouders; gehoorzaam je ouders (Deut.5:16)
Liegen om jezelf te beschermen; de waarheid vertellen (Deut.5:20)
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Oordeel tussen goed en kwaad
Net als God recht sprak tussen David en Saul (1 Sam.24:15), kunnen wij oordelen tussen wat juist is en wat
verkeerd is door Gods standaard te gebruiken, de Bijbel. Zet een balans of een weegschaal neer (echt of
zelfgemaakt). Aan de ene kant doe je notities over Saul; aan de andere kant notities over David. Terwijl je
vergelijkt wat goed en kwaad is, elke keer wanneer David doet wat juist is (wat God opgedragen had), voeg je
de Bijbel toe op de weegschaal, welke natuurlijk gaat kantelen in de goede richting. Naast de voorbeelden van
Saul en David kun je met de kinderen spreken over de vergelijking van hun keuzes en beslissingen door Gods
Woord als standaard te gebruiken (zie voorbeelden beneden).
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De wereld zien door Gods woord
Geef elk kind een kopie van het blad “De wereld zien door Gods Woord.” Heb voordien al de drie zijden van de
Bijbel doorgesneden om het te kunnen openen. Laat hen de Bijbel versieren. Maak aan de achterkant van de
Bijbel een stuk doorzichtig cellofaanpapier vast. Spreek met de kinderen over beslissingen maken door Gods
Woord, de Bijbel, te gebruiken als standaard voor het juiste en het verkeerde. Maak verschillende sketches om
voorbeelden te tonen en houd het knutselwerkje omhoog om door Gods standaard te zien.
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Goed voor jou, slecht voor mij
De dood van Saul zou goed nieuws voor David geweest kunnen zijn, maar hij reageerde in rouw en verdriet.
Verdeel de kinderen in twee groepen, een groep steunt David en de ander Saul. Op verscheidene punten in de
les vraag je de kinderen of de ontwikkelingen in het verhaal goed of slecht zijn voor degene die zij steunen. Leg
uit dat ook al zou David opgelucht moeten zijn dat Saul dood was, was hij juist erg verdrietig. Wij moeten de
gebeurtenissen in ons leven zien vanuit Gods perspectief, en we zo reageren dat het God behaagt.
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Onjuist bericht
Neem de volgende voorwerpen mee: kroon, armband; eventueel gescheurde kleren, aarde (of meel) en
strijdwapens (zwaard, speer, schild en boog). Instructies: laat een kind of een andere lesgever het begin van de
les onderbreken door een kroon en een armband bij je te brengen. Laat hem het nieuws van Sauls dood
vertellen zoals de Amalekiet deed in 2 Sam.1:1-16.
Variatie: laat een andere lesgever doen alsof hij de Amalekiet is die het nieuws van Sauls dood kwam brengen
aan David. Met een gescheurd hemd en wat aarde (of meel) op zijn hoofd, zou hij het lokaal in moeten lopen,
hijgend alsof hij een grote afstand had gelopen. Een kroon en een armband zouden in zijn handen moeten zijn.
Stel vragen als, “Wie ben je? Waar kom je vandaan? Hoe weet je dat Saul is gestorven? Wat zijn die dingen in je
hand? Waar ga je heen?” Het antwoord op de laatste vraag kan een goed begin zijn om te onderwijzen hoe
David reageerde op de dood van Saul.
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David in Hebron. Hij sloot daar ten overstaan van de Heer
met hen een verdrag en zij zalfden David tot koning over
Israël.” (2Samuël 5:5)

“Zo
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David in Hebron. Hij sloot daar ten overstaan van de Heer
met hen een verdrag en zij zalfden David tot koning over
Israël.” (2Samuël 5:5)
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“Zo

GOD MAAKT DAVID TOT KONING
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GOD MAAKT DAVID TOT KONING
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GOD MAAKT DAVID TOT KONING (DEEL 2)
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DE WERELD ZIEN DOOR GODS WOORD
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“U bent goed voor mij geweest, Heer, zoals u mij, uw dienaar, had
beloofd. Leer mij uw geboden te proeven, te doorgronden, want ik heb
vertrouwen in wat u van ons vraagt.” (Psalm 119:65-66)
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GODS WOORD TOONT ONS WAT GOED EN SLECHT IS

13

GOD MAAKT DAVID TOT KONING
(HANDREIKING KINDEREN)
2 SAMUËL 1:1-2:4A

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.”



Een man uit het kamp van Saul zei tegen David dat Saul en Jonatan
__________ waren (2 Sam.1:4).

 Was David blij toen hij dit nieuws hoorde? _________________________
 Ondanks dat Saul een vijand van David was _________ en huilde David (2
Sam.1:12).
 Wat deed David met de Amalekiet die vertelde over de dood van Saul en
Jonatan? ____________________________________________________

te gedenken? (Zie 2 Samuël 1:18). _______________________________
 In 2 Samuël 2:4 zalfde de mannen van Juda hem tot _________ over het
huis van Juda.
 In Matteüs 5:44 zegt Jezus: “Hebt uw vijanden __________.”
(Vraag aan je papa en/of mama of jouw antwoorden juist zijn!)
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 Wat was de naam van het klaaglied dat David schreef om Saul en Jonatan
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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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