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Koning David 2
Niveau: 9-12 jaar

© Illustraties: Arjan Wilschut, Timo Visser en Willem de Vink
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David en Goliath

Hart
Het hart van de Here Jezus: daar zit jij in! Hij houdt héél véél van jou.
Jouw hart: daar woont de Here Jezus in, zodat jij nooit alleen bent.
Is dat raar? Nee, want op deze manier kun je heel gelukkig zijn én kun je alle 
reuzen verslaan.

Doel voor deze les
-  De kinderen ontdekken dat David vóóraf uitsprak dat hij Goliath ging verslaan 

… Hij kent God goed en weet heel zeker dat Hij hem helpt en dus kon hij net 
als God zelf: spreken en het gebeurde!

-  De kinderen leren dat als ze zelf uitdagingen tegenkomen, ze dan net als David 
mogen bedenken wie bij je hoort. En dan kun je net als David vooraf al zeggen 
wie er sterker is: ik, want ik ben samen met mijn Heer! 

Voorbereiding

1. Inleiding
*  Benodigdheden: memo’s/papier met plakband, pennen, enorme reus (getekend op 

laken, of plak een hele rits A4-tjes aan elkaar en teken daar een lange dunne reus op, 
of een andere creatieve manier).

De inleiding gebruik je om de kinderen uit te leggen dat er nu ook nog ‘reuzen’ zijn. 
Niet letterlijke reuzen, maar reuzen als in problemen of moeilijke dingen. De bedoeling 
is dat de kinderen tijdens het verhaal goed gaan luisteren naar hoe David nou zo relaxt 
en niet bang was voor die enorme reus. Bij de verwerkingsvragen, kom je hierop terug 
en kop je dit voorzetje in.

2. Verhaal
*  Benodigdheden: verhaalplaat.

De reus kun je ook goed als illustratie gebruiken bij je verhaal. Bedenk dat de meeste 
kinderen dit verhaal goed kennen. Vertel het desondanks met verve. Het is een hel-
denverhaal. En wat zo gaaf is, zij kunnen net zoals David een held zijn. Want ook zij 
weten dat de Here God bij hen is. Benadruk het jongen-zijn en het weten-dat-de-Here-
God-veel-sterker-is dan welke reus ook. 

B
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3. Verwerkingsvragen
*  Benodigdheden: papiertjes en pennen, lekkers.

Paar vragen die de kinderen individueel beantwoorden 
met pen en papier. Waarschijnlijk hebben ze het al-
lemaal goed, de vragen zijn niet zo moeilijk. Neem de 
problemen die de kinderen op de reus hebben geplakt 
serieus en behandel ze ook serieus door er tegen te 
spreken. 

4. Verwerking 
(Bekijk de benodigdheden bij de verwerking.)

*  Slingersokken (buiten).

5. Ondersteunende informatie voor 
kinderwerker

* 1 Samuel 17 vers 33-58
* Lucas 10 vers 18-19
* Romeinen 5 vers 17

Wat je zegt als gelovige is krachtig! Ook dit verhaal laat dat weer zien. David slaat 
vooraf krachtige taal uit, tenminste zo klinkt het, maar eigenlijk spreekt hij gewoon 
vanuit het zeker weten (geloof) dat de Here God bij hem is en hem helpt! 
Nu is dit niet een soort van toverformule zoals: als je iets uitspreekt, dan gebeurt het. 
Maar het gaat om wat er in het hart van David was (vast vertrouwen in de Here God) 
waar vanuit hij spreekt en dat maakt dat zijn spreken autoriteit heeft. Geen loze woor-
den, maar scheppende woorden! Geen opgeblazen spierballentaal, maar spreken zoals 
de Here God deed. 

Benadruk in je les dus vooral de hartsgesteldheid van David: hij kende God goed, hij 
vertrouwde Hem helemaal! Daarom zei hij dat hij wel even die reus zou aanpakken.  
Terwijl niemand, geen één sterke soldaat en zelfs de koning niet, dat durfde.

Gaaf: verhalen als deze staan in de Bijbel om ons te laten zien dat God écht bij ons is 
en ons ècht niet alleen laat als er een reus is, integendeel! Verhalen om ons te helpen 
vertrouwen en geloven! Dus ‘preek’ vrijmoedig! Hij zal ons vertrouwen, en dat van de 
kinderen, niet beschamen.

SfeertIp 
Eer de kinderen. Zie 
ze als een volwaardige 
broer of zus. Bekijk 
eens een kind en  
bedenk dat de Here 
Jezus voor dat jon-
getje of dat meisje 
speciaal naar de aarde 
kwam, om hem/haar te 
redden. Zo kostbaar, zo 
waardevol. 

Ze zijn het waard om 
serieus genomen te 
worden. Ze zijn het zo 
waard om de moeite, 
de tijd voor te nemen.

X
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De Les
1. Inleiding

Start
Bij binnenkomst heet je de kinderen steeds persoonlijk welkom.

Als de kinderen zitten en je kunt beginnen, begin dan met welkom heten. Heet ze  
welkom in de kerk namens Jezus. 
“Gaaf dat je er bent. Dit is niet zomaar een plek, maar de plek waarvan je Vader zegt: 
‘Dit is de kerk! De plek waar Ik je speciale dingen leer en je hart verzorg!’” 
En dan ook iets als: “We gaan een reusachtig goede tijd hebben met elkaar.”

De reus
Onthul de reus (± 3 meter). Als het kan staand of hangend, als dat niet kan liggend 
(zeg er dan wel bij dat het rechtop niet paste in het lokaal). En vraag de kinderen of ze 
weten wie er in de Bijbel zo lang zou zijn geweest. Deze enorme persoon heeft  
namelijk écht bestaan!
> De kinderen reageren: Het is Goliath. 

Vertel dat vandaag het verhaal over David en Goliath gaat. 
“David was toen een jonge jongen en waarschijnlijk zo lang als (wijs een jongen aan) 
jou ongeveer.”

Praat verder: “Waarschijnlijk ken je het verhaal al. Sowieso leuk om dit bijzondere 
verhaal weer eens goed te bekijken. Maar vandaag, omdat jullie de oudste groep zijn, 
gaan we er nog eens wat dieper naar kijken. Er valt namelijk veel gaafs te leren uit dit 
verhaal.”

Jouw reus
“Soms kan er iets in je leven zijn dat voelt alsof het een ENORME reus is! Iets waarvan 
je zou kunnen denken: ‘Jakkes, dat is verschrikkelijk moeilijk’ ..., of: ‘Dat gaat me nooit 
lukken’, of: ‘Niemand kan dit aan, en nu moet ik het meemaken’. 
Sommige kinderen hebben dat bijvoorbeeld met de CITO toets, waar ze enorm tegenop 
kijken. Of je moet naar een nieuwe school omdat je verhuisd bent … en daar zie je 
tegenop als een beer! Zoiets kan dan voelen alsof je er een ENORME reus voor je staat. 
Waar je niet zomaar even langs komt. Begrijp je wat ik bedoel?” 
> Laat de kinderen reageren.

Geef de kinderen vervolgens allemaal een kaartje waarop ze iets mogen opschrijven 
wat reusachtig groot is in hun ogen. Iets waar je tegenop kan kijken. Wat moeilijk of 
lastig is. Het mag iets zijn waar je nu mee te maken hebt. Mag ook iets zijn waarvan je 
denkt: dat vinden veel mensen moeilijk … of dat zou ik heel moeilijk vinden.

B
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Als ze dat gedaan hebben, plakken ze het op de reus. Bekijk vervolgens de kaartjes op 
de reus en bevestig: “Nou die dingen kunnen inderdaad voelen alsof ze ENORM grote en 
sterke reuzen zijn. Brrr …” 

tijd voor het verhaal
Ga daarna gelijk verder: “David is nog maar een jongen als hij gaat vechten met  
Goliath … En het bizarre is, hij is helemaal niet bang voor die enorme reus … Echt 
niet gewoon. Maar dat heeft een reden …” 

Als de kinderen reageren, sus het gelijk: “Hoho, zeg nog even niks … ook al denk je nu 
misschien: ‘Ik weet wel waarom, ik ken het verhaal al’. 
Luister dan toch eerst maar even. Want je weet, jouw God heeft deze verhalen voor jou 
in de Bijbel gezet om te ontdekken hoe gaaf het is om met Hem te leven. Welke voor-
delen je daar allemaal aan hebt.”
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2. Verhaal

David en Goliath

O nee. Het is weer oorlog! De soldaten van de Filistijnen en de soldaten van koning 
Saul staan tegen over elkaar. Maar wat gek! Ze vechten helemaal niet! En wat is dat 
nou, kijk eens goed naar de soldaten van koning Saul … Wat kijken die bang zeg. 
Maar. Waarom is dat?

“Wahahaaaaa,” klinkt het opeens bij de Filistijnen. 
Iemand met een harde stem lacht heel gemeen. 
“Wahahahaaaaa,” klinkt het weer. 
Wow, moet je kijken! Daar komt een wel heel grote soldaat aangelopen! Zo groot als 
een reus! Ja … dat is de reus van de Filistijnen. De sterkste soldaat die ze hebben. En 
weet je hoe hij heet? Hij heet Goliath.

Goliath loopt een stukje naar de Israëlieten toe. De soldaten van koning Saul kijken nu 
nog banger. 
“Wat zijn jullie toch een domme kleine soldaatjes!” roept Goliath “Niemand durft tegen 
mij te vechten! Jullie zijn net kleine ieniemienie hondjes! Hahaahaa,” buldert hij.  
“Als iemand van jullie tegen mij durft te vechten en mij verslaat … dan zullen alle 
Filistijnen jullie slaafjes worden. MAAR, als ik win, dan moeten jullie onze slaafjes 
worden en mee naar ons land! Wie durft er met mij te vechten?” 
Het blijft heel stil. Niemand zegt wat. En na een tijdje draait reus Goliath zich om en 
gaat weer terug.

David kijkt zijn soldaatbroers aan: “Waarom doen jullie niks? Je kunt toch tegen die 
reus vechten? De Here God is toch bij jullie?” 
Maar de broers zijn net als alle andere soldaten heel erg bang. Die reus is veel te sterk, 
denken ze. David snapt er helemaal niks van. 
“De Here God is toch altijd veel sterker dan wie dan ook!” zegt hij nog eens, maar 
niemand wil luisteren. 
David draait zich om en gaat naar koning Saul. Koning Saul zal het vast met hem eens 
zijn, denkt hij.

“Koning, niemand van de soldaten wil tegen de reus vechten. Daarom ga ik wel! Onze 
God is veel sterker en die helpt altijd. En zo zal ik de reus verslaan,” zegt David tegen 
de koning. 
De koning kijkt naar David. David is nog maar een jongen. Hij is helemaal geen sol-
daat. David is een jongen die op schapen past. Die kan het toch nooit van zo’n enorme 
soldaat winnen! 
“David, dat is heel aardig van je,” zegt de koning, “maar dat lukt je nooit. Heb je wel 
goed naar die reus gekeken?” 
Maar David wil daar niet luisteren: “Koning, ik zorg voor de schapen van mijn vader. 
En soms komt er een beer of leeuw aangerend die een schaapje wil stelen. Maar het 

-
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lukt ze nooit, want ik versla die beer en die leeuw. Weet u waarom? Dat komt omdat ik 
weet dat onze God mij helpt. Die reus is net zoiets, dus die kan ik ook wel aan.”

De koning is onder de indruk. Deze jongen is echt niet bang en weet zeker dat de Here 
God bij hem is. En zo komt het dat David toch mag vechten tegen de reus. Maar zou 
David deze keer wel winnen? 

Even later loopt David langs het water. Hij zoekt steentjes. Steentjes die precies in zijn 
slinger passen. Want hij kan heel goed steentjes gooien met die slinger. De broers van 
David vinden het maar een eng en gevaarlijk plan. Hoe kan David nou met zo’n klein 
slingertje van die hele grote reus winnen? Dat overleeft David toch nooit? Die reus 
heeft een hele grote speer en ook nog een heel groot zwaard. Een slinger is daar toch 
niks bij?!

Maar David pakt zijn slinger goed vast en loopt naar de Filistijnen toe. Goliath ziet het 
en komt naar David toe lopen. Alle soldaten kijken. Wat zal er gebeuren?
“Ha ha,” lacht Goliath als hij David ziet aankomen, “wat moet jij nou hier? En wat 
moet je met die slinger, ik ben toch geen hondje” roept hij spottend. “Kom maar dich-
terbij jongetje, dan maak ik gehakt van je! Hahaha!” 

David kijkt Goliath aan. Hij is helemaal niet bang en zegt: “Ach Goliath, jij komt aan-
lopen met een speer en een zwaard. Maar ik kom naar jou toe met de Here God! Die is 
sterker dan iedereen en zeker sterker dan jij! Let maar op, vandaag zal iedereen zien 
dat onze God de sterkste is, want jij gaat verliezen.” 

De broers schrikken van wat David allemaal durft te zeggen. Maar dan pakt David zijn 
slinger en begint de slinger rond te draaien. Als Goliath dat ziet, dan pakt hij zijn 
zwaard en begint naar David toe te lopen. Als dat maar goed gaat! 
Woeeesjjj!!! Kijk daar gaat het steentje uit de slinger! De Here God helpt David en 
stuurt het steentje precies goed door de lucht. Het gaat supersnel, maar even later 
raakt het steentje precies het voorhoofd van Goliath: PATS!

Iedereen ziet het. En Goliath staat stil. Wat is dat nu? Hij grijpt naar zijn hoofd en 
begint te wankelen. Het kleine steentje maakt dat hij kan niet meer blijven staan en 
dan valt hij om. Met een grote smak valt de reus op zijn neus. David heeft de reus 
verslagen. 

Als de broers en de andere soldaten van Saul dat zien, beginnen ze heel hard te  
juichen. Nu weten zij het ook zeker. De Here God helpt hen! En dan rennen ze naar de 
Filistijnen toe om ze te verslaan. De Filistijnen proberen weg te komen, maar het lukt 
niet. De Israëlieten winnen. De oorlog is voorbij. En dat allemaal, omdat de jongen 
David diep van binnen zeker wist dat de Here God sterker is, dan wie dan ook!
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3. VerwerkingsvragenX
Geef de kinderen weer allemaal een papiertje en een pen.

1. Wat klopt A of B?
A.  David zègt dat hij met de Here God gaat winnen en dan 

verslaat hij de reus. Eerst zeggen, dan winnen.
B.  Hij verslaat de reus en zegt dat hij gewonnen heeft. 

Eerst winnen, dan zeggen.

2. Waar doet je dat aan denken?
A.  Aan een muis die een olifant verslaat.
B.  Aan hoe God de aarde schiep: hij sprak en het gebeurde.

3. Waarom was David totaal niet bang?
A.  Hij wist dat Goliath een dun voorhoofd had en dat hij 

goed kon mikken.
B.  David wist dat de Here God veel groter en sterker was … 

en dat de Here God hem zou helpen.

4. Dit leer ik van dit verhaal:
A.  Als er een keer iets moeilijks in mijn leven is, wat enorm 

groot lijkt en waar iedereen bang voor is, dat ik dan 
diep van binnen weet dat de Here God bij me is. De Here 
God is namelijk VEEL GROTER en STERKER dan dat ‘reu-
zenprobleem’ en verslaat hem met gemak! … En dat ik 
dat vooraf heel relaxt al kan ZEGGEN. Net als David deed. 

B.  Dat als ik een keer wil slingeren met steentjes, dat ik 
dan gladde steentjes moet zoeken in een beekje … Die 
slingeren namelijk zo lekker!

5. Als je de antwoorden allemaal ‘goed’ hebt, dan vormen 
de letters naast elkaar een woord. Welk woord? En weet je 
ook wat het betekent?

1. A

2. B

3. B

4. A

5.  Abba! Dat is 
Hebreeuws 
voor Papa.

Ga weer bij de reus staan (waarop al die papiertjes plakken) en zeg: “Als de Here 
God bij je is, dan is een reuze probleem, hoe groot die ook lijkt (Goliath was 
reusachtig) … zo gemeen als het klinkt (Goliath schreeuwde gemene dingen) 
eigenlijk niet eens een echt probleem. Want onze God is altijd groter en altijd 
sterker en weet je: Hij helpt ons. Hij helpt jou. Wie zou er winnen dan?”

Zeg met de kinderen net als David: “Al deze dingen kan ik met mijn Abba God 
makkelijk aan! EITJE! Want mijn Papa God is GROTER en STERKER.
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4. Verwerking

Slingersokken (buiten/gymzaal/rustige gang)

Benodigdheden 
Paar kousen met tennisballen erin. Per 5 kinderen 1 slingersok.

Voorbereiding 
Bedenk van te voren waar er geslingerd kan worden. Slingersok zelf een paar keer, 
zodat je weet hoe het werkt.

Opdracht
Vertel: “De slinger van David was eigenlijk een wapen. Nu is het ouderwets en gebrui-
ken we het niet meer. Misschien ook wel omdat het heel lang duurt voordat je goed 
kunt slingeren. Het mikken schijnt heel lastig te zijn. Op internet kun je lezen hoe je 
precies zo’n slinger maakt.” 

“Dat David zo goed kon mikken, was omdat hij de slinger dagelijks gebruikte. En in het 
geval van Goliath, hielp God hem ook nog eens een flink handje.” 
Pak dan een slingersok … 
“Maar hoe dan ook, waarschijnlijk hebben de kinderen in die tijd met slingersokken het 
slingeren geoefend. Dat gaan wij ook doen!”

Dit gaan we doen:
-  Naar buiten met de papierenreus. Buiten gaan we eerst even oefenen met de slinger-

sok. 
-  Laat de kinderen eerst allemaal een paar keer gooien met de slingersok. Je haalt 

steeds je eigen sok op. 
-  Daarna maak je een grote kring (of meerdere kringen als er veel kinderen zijn) en ga 

je gerichter over slingeren. Je moet de slingersok naar iemand toe slingeren en die 
moet de slinger kunnen vangen … Lukt dat? Lastig hè! 

-  Als laatste: leg de reus met de papiertjes erop 20 meter verderop. Om de beurt  
mogen de kinderen proberen de reus te raken. 

Concludeer dat het wel heel erg goed was van David dat hij kon slingeren! Haha!

m
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5. Sluit de les af

Sluit de les weer af in dezelfde setting als waarin je begon. De reus met daarop de 
papiertjes is zeer waarschijnlijk vernietigd en in de afvalbak gepropt. Sluit af met: 
“Jongens, de reus met alle problemen is verslagen. We hebben dat een soort van na-
gespeeld, maar in het echt is dat ook zo. De reus, de duivel, die voor alle problemen 
zorgt, is verslagen. En iedere keer als er een probleem is, dan zeggen we net als David 
daar tegen: Probleem jij moet aan de kant. Want je bent verslagen.” 

Doe je handen zegenend omhoog en zegen ze: “Ik zegen jou, dat je diep beseft bij 
Wie, met hoofdletter!, je hoort. Dat jouw Here God zo sterk en groot is, dat je niet 
bang hoeft te zijn … dat ook al moet je soms een probleem in de ogen kijken zoals 
David … dat je niet bang hoeft te zijn en weg hoeft te kruipen. Je bent net als David, 
niet een gewone jongen of een gewoon meisje. Maar een jongen met de Here God, een 
meisje met de Here God. En met jouw Papa God kun je alle problemen aan.”


