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5. David spaart Saul opnieuw
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Hart
Het hart van de Here Jezus: daar zit jij in! Hij is gek op je.
Jouw hart: daar woont 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 van deze les
-  De kinderen kennen het verhaal dat David koning Saul weer niets aandoet.
-  De kinderen leren dat als God iets belooft, dat Hij het zelf zal doen. En dat net 

als David het wijs is om daar op te wachten.
-  De kinderen weten dat David en de Here God vrienden zijn. Maar zij zijn dat 

ook! Ja, de Here God beschermt hen ook tegen mensen die gemeen doen.

Voorbereiding

1. Inleiding
*  Benodigdheden: kan met limonade en bekers.

De inleiding gebruik je om stil te staan bij het begrip belofte. En deze keer vooral bij 
het feit dat:  1.  Als iemand wat belooft te doen voor je, dan wil hij/zij dat zelf doen!
  2.  Wachten daarop is zoals het hoort en vooral het meest wijs! Later 

zien ze dat David dit doet.

2. Verhaal
*  Benodigdheden: verhaalplaat, eventueel toneelspelers, liedje Here God U beschermt mij.

Spannend verhaal! Lees de titel niet voor, maar begin gelijk met vertellen. Anders  
verklap je de clou al. In dit verhaal is David weer supermoedig.  
Let op: alinea 5 is een hele belangrijke in deze les!

Zorg dat de audio al klaar staat, zodat het liedje meteen afgespeeld kan worden zodra 
David het zingt. Heb je geen afspeelapparatuur, zorg dan dat je het liedje zelf kunt zingen.

Eventueel leuk om dit verhaal uit te beelden d.m.v. toneelspel. Twee kinderen die David 
en Abisai zijn en twee kinderen die Koning Saul en Abner zijn.

-

B

David spaart Saul 
opnieuw
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3. Verwerkingsvragen
*  Benodigdheden: audiobijlage: Here God U beschermt mij.

Dit is misschien wel het mooiste onderdeel van de 
les. Hier maak je heel persoonlijk wat je ze deze les 
wil meegeven. Hier kan de Here Jezus heel dichtbij ze 
komen. Wees alert, misschien kun je tijdens de verwer-
king nog even naast een kind gaan zitten, waarvan je 
zag dat dit onderwerp (hetgeen ze bedacht hebben bij 
verwerkingsvraag 5) even binnenkwam. Niet om het 
probleem eruit te trekken, maar om het kind (even 
apart van de groep) te kunnen zegenen. 

Merk je dat het een grotere groep aanspreekt, maak er 
dan een wat groter moment van. En laat de kinderen, 
die dat willen, bijvoorbeeld door de kinderen om hen 
heen een hand op zich leggen, waarna je als kinder-
werker een zegen uitspreekt.

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

* Klokkenmakers. 

5. Ondersteunende informatie voor kinderwerker

*  1 Samuël 26, Psalm 54, Psalm 18

Sommige mensen in de Bijbel wilden de Here God een handje helpen als Hij hen wat 
had beloofd. Ze vonden het lastig om te wachten totdat de Heer het hen zelf zou 
geven. Maar dat loopt bijna altijd verkeerd (of niet optimaal) af. Een belofte is niet 
bedoeld om je een worst voor te houden, maar om je te bemoedigen, je te helpen om 
je hart rustig te houden. Omdat je weet: mijn Heer zorgt dat het goed komt.

In dit verhaal zien we dat David de Here God wel vertrouwde. De Here God had beloofd 
dat hij koning zou worden en David geloofde dat zijn Vriend hem zou beschermen tot 
die tijd. Wauw, wat een geloofsheld. Geen wonder dat de Heer hem eert door hem een 
man naar Zijn hart te noemen.

Mooie tekst: Hebreeën 6 vers 12 … dat u in het spoor treedt van hen die dankzij hun - 
standvastig geloof - ontvangen hebben wat hun beloofd was.

In de NBG vertaling staat in plaats van ‘standvastig geloof’, ‘geloof en geduld’. Geloof 
is je Heer kennen en Hem vertrouwen. Nogmaals, wat een voorbeeld was David hierin.

X

m
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SfeertIp 
Het is belangrijker dat 
een kind bevestigd 
wordt in zijn identi-
teit, in plaats van dat 
het alleen hoort wat 
het moet doen.

Zeg dingen als:  
“Logisch dat jij dat 
kunt, je bent samen 
met de Here Jezus!” 
Of:
“Hey, dat past niet bij 
je.” 
En: “Je hoort bij de 
Here Jezus, je hebt 
het niet nodig om te 
liegen.”
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De Les
1. Inleiding

Start
Bij binnenkomst heet je (of andere kinderwerker) de kinderen persoonlijk welkom. 
Zeg dingen als: 
“Wat fijn dat jij er bent!” 
“Hey gozer, een high five!” 

Wanneer je de les begint, heet je de kinderen als groep nog eens welkom: “Welkom 
jongens en meisjes. Welkom in de kerk van de Here Jezus. In de kerk vertelt Hij ons 
heel veel mooie dingen, zodat we de nieuwe week blij en rustig in gaan!”

Ken je dit liedje? Zing voor de kinderen een kort en mooi liedje dat iets zegt over de 
Here Jezus die van ze houdt. Uiteraard mogen ze meezingen, maar zing het ze bewust 
toe (leuk als er bewegingen bij horen).

terugvraag spelletje 
Ga vlot door het spel heen, zodat het niet te lang duurt.

“Even testen of jullie alles nog weten. Je mag gaan staan als je denkt: ‘Het is waar!’ 
Denk je: ‘Het is niet waar,’ blijf dan zitten.”

1.  Koning Saul wil graag koning blijven van Israël … maar hij vertrouwt God niet meer. 
En daarom heeft God gezegd dat er een andere koning zal komen. (Waar.)

IS DIT WAAR? DAN MAG JE GAAN STAAN. IS HET NIET WAAR, BLIJF DAN ZITTEN.

2. David durft niet zo veel. (Niet waar – denk aan Goliath.)
3. David heeft helemaal geen vrienden. Ook Jonathan is niet zijn vriend. (Niet waar.)
4.  Koning Saul wil David vangen. Want hij denkt dat David de nieuwe koning van Israël 

gaat worden. En dat wil Saul niet! (Waar.)
5.  De Here God heeft David uitgekozen om de nieuwe koning van Israël te worden. Hij 

heeft dat David al gezegd en beloofd. (Waar.)
6.  David is gevlucht voor koning Saul. David heeft zich verstopt in een kasteel in de 

bergen. (Niet waar > hij zit in een grot in de bergen verstopt.)

Prijs de kinderen sowieso over hun kennis! Wat knap dat ze dit nu al allemaal weten.

B
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Belofte
Iets nieuws:
“Als ik zeg: Ik beloof dat ik stráks voor jullie een lekker glaasje drinken inschenk. Nu is 
het nog geen tijd voor het drinken, maar ik beloof je: straks schenk ik wat te drinken 
voor je in. Wat betekent dat dan?” 
> Laat de kinderen reageren: Dat jij straks een lekker glaasje drinken voor ons inschenkt!

“Zal ik het dan écht doen?” 
> Laat de kinderen reageren: Ja! Want je hebt het belooft!

“Inderdaad. Als iemand iets ‘belooft’, dan zegt die persoon eigenlijk: ik zal het echt-
echt-echt doen! Daar hoef je niet aan te twijfelen.”

Zet het drinken en de bekers op tafel. 
“Stel je voor dat ik zo meteen even weg ben, bijvoorbeeld ik moet naar de wc. En (wijs 
kind aan) jij denkt: ‘Maar ik wil helemaal niet wachten totdat de juf/meester het drin-
ken komt inschenken. Ik wil het nu!’ En je pakt een beker en schenkt gauw wat in en 
drinkt het op. Kom we spelen het even uit.” (Loop even weg en laat het kind gauw wat 
drinken.)

Kom weer terug en je ziet wat er gebeurd is. 
Kijk het kind aan en zeg: “Maar lieve …, wat heb je nu gedaan?! Ik had zo graag wil-
len doen wat ik beloofd had. Nu kan dat niet meer! Dat is niet leuk … En wat ook niet 
fijn is, nu kun je straks niet meer drinken en zo meteen gaan we een renspel doen … 
En dan heb je daarna hele erge dorst! Maar nu is er straks niets meer voor jou! Dat is 
niet slim van je geweest.”

Stap weer uit je rol en lach even naar het kind dat met je meespeelde. Het mag weer 
gaan zitten.
Wat vind jij (kinderen)?
> Kinderen: Als iemand iets belooft, dan is het leuker en slimmer om daar op te  
wachten. 

“Ga staan als je dat ook vindt.”

tijd voor het verhaal
Het verhaal van vandaag gaat verder over koning Saul en David … De Here God had 
aan David ‘beloofd’ dat hij de nieuwe koning zou worden. Maar zou David daar op  
kunnen wachten? Zou hij zo slim zijn?
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2. Verhaal

David spaart Saul opnieuw (Noem de titel niet!)

Een tijdje heeft koning Saul zich rustig gehouden en is hij niet 
naar David op zoek geweest. Maar het duurde niet lang, want de slechte gedachtes 
over David kon hij niet loslaten. 
Hij zegt tegen zichzelf: “Ik moet die David pakken! Ik moet hem vinden, want anders 
dan stoot hij mij van de troon. David moet weg.” 
En dus is hij weer op jacht naar David. Deze keer is het nog meer menens dan de vorige 
keer. Hij heeft zijn beste soldaten meegenomen, zelfs Abner. Abner is de  
kampioen van zijn soldaten! Deze keer zal het hem lukken, denkt hij.

Na een paar dagen zoeken, hebben koning Saul en zijn soldaten een legerkamp  
gemaakt van tenten. Kijk, daar staan ze. Allemaal dicht bij elkaar. Het is nacht en 
iedereen ligt te slapen. 

Maar wat koning Saul en zelfs zijn sterke soldaten niet door hebben … is dat er aan de 
rand van het kamp twee mannen sluipen. Ze sluipen zachtjes langs de tenten, op zoek 
naar de tent van de koning. Het is David en één van zijn vrienden, Abisai. Wat doen ze 
gevaarlijk! Als er maar één van de soldaten wakker wordt, dan zijn ze erbij! 

Maar David is niet bang. En Abisai ook niet. Het zijn moedige mannen, want ze weten 
dat de Here God bij hen is en hen beschermt.

“Kijk, daar ligt de koning!” fluistert Abisai. 
Wat zijn de twee van plan? Zou David de koning nu wel iets aan willen doen? 
Abisai fluistert zo zacht hij kan: “Als we Saul nu doodmaken, dan kun jij nu al de 
nieuwe koning worden van Israël! Dan hoeven we niet meer te wachten op wat de Here 
God beloofd heeft. Dan is het NU al! Kijk David, zie je die speer die daar naast zijn 
hoofd ligt? Ik kan er zo bij!” 
“Dat doe je helemaal niet!” fluistert David terug. “Je bent toch niet vergeten dat onze 
God Saul tot koning heeft gemaakt? En je weet ook wat de Here God mij beloofd heeft. 
Hij zal zelf er voor zorgen dat Saul straks niet meer koning is als mijn tijd is gekomen. 
Nee, wij raken de koning niet aan!” 

Samen kijken ze nog even naar de slapende koning en pakken dan de speer die naast 
de koning staat en de waterkruik waar Saul af en toe een slokje uit neemt … En dan, 
dan sluipen ze weer zachtjes weg.

Niemand merkt iets; want de Here God heeft de soldaten diep laten slapen. Zelfs Abner, 
de held van koning Saul snurkt rustig verder. 

De twee mannen sluipen het kamp uit. Ze lopen een stuk en klimmen dan op een hoge 
rots waar ze alle tenten kunnen zien. Wat is David van plan? 

-
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Als hij bovenop de berg staat, haalt David diep adem en dan roept hij zo hard hij kan: 
“Abner! Abner! Held van de koning. Kampioen van de soldaten. Jij bent echt een slech-
te soldaat! Abner, wakker worden! En koning Saul, u moet ook wakker worden!” Abner 
schrikt op en ook koning Saul wordt wakker. 
Gapend zegt hij: “Wie durft het om mij zo ruw wakker te maken?!” 

Een paar tellen later zijn ook alle andere soldaten klaarwakker. Allemaal proberen ze te 
zien waar die schreeuwer staat.

Abner ziet in de verte iemand op een rots staan en roept: “Wie ben jij wel, dat jij de 
koning durft te roepen!” 
“En wie ben jij dan wel,” roept David terug, “dat je niet eens de koning kunt  
beschermen!” 
Abner en de koning spitsen hun oren. Wat bedoelt die man? 
David roept: “We hadden Gods koning zo kunnen doden, omdat jij lag te pitten Abner. 
Kijk maar, hier hebben we zijn speer en zijn waterkruik.” 

Dan krijgt Saul het ineens heel warm, met een trillerige stem roept hij: “Ben jij dat, 
David?” 
“Ja, ik ben het, mijn heer en koning,” antwoordt David. “Waarom achtervolgt u mij 
toch?” 

Saul schrikt zich een hoedje. Die David had hem weer kunnen doodmaken. En weer 
heeft hij het niet gedaan … 
Hij slikt een paar keer en zegt: “David, ik ben fout geweest, mijn zoon. Jij hebt mij 
weer in leven gelaten, terwijl ik jou wilde vermoorden. Ik wil het graag goed met je 
maken. Kom toch hier.” 
Maar David vertrouwt de koning niet en draait zich om. Samen met Abisai gaat hij terug 
naar de grot. De speer en de waterkruik laat hij voor de koning achter. 

Als David weer bij de grot is aangekomen, pakt hij zijn harp en gaat rustig voor de grot 
zitten en zingt een lied: 

Als mensen mij aanvallen
Als mensen het mij moeilijk maken,
Dan helpt de Here God mij.

Here God, U beschermt mij.
Daarom kan niemand mij wat aan doen.
O, ik ben zo blij met U.
U bent mijn Vriend.
Ik zing dit lied voor U!
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3. Verwerkingsvragen

1.  David wacht op de Here 
God.

2. Vinger opsteken.

3.  Zingen voor de Here God. 
Dat Hij hem beschermt, 
ook al zijn er mensen die 
hem aanvallen.

4. Luisteren. Meezingen.

1. Wat een spannend verhaal zeg.
Wie kan deze vraag beantwoorden: De Here God 
heeft David beloofd dat hij stráks de nieuwe 
koning wordt. Wacht David óf gaat hij iets doen 
om de Here God te helpen om sneller koning te 
worden?

2. David is wijs. De Here God belooft iets, dan 
zal de Here God het zelf ook regelen. David weet 
dat. Hij kent zijn God.

Steek je vinger eens op: “Zou jij net als David 
wachten?” (Wat een slimme kinderen zeg …)

3. Het was trouwens best even een vervelende 
tijd voor David. De koning was supergemeen 
tegen hem en hij snapte niet eens waarom!

David was slim en zorgde dat de koning hem 
niet kon pakken. En was blij dat de Here God en 
hij vrienden waren. Want zo wist hij dat hij echt 
veilig was. De Here God beschermde hem.

Als je goed geluisterd hebt, dan weet je dat 
hij daar echt blij om was. Wat deed hij aan het 
einde van het verhaal?

4. Misschien maak je dat ook wel eens mee. Dat 
mensen gemeen tegen je doen. Misschien wel 
supergemeen zelfs. Dat is echt niet leuk hoor. 
David weet er alles van. Maar gelukkig kende 
David de Here God heel erg goed. Al van jongs 
af aan.

Dus daarom zegen ik jou, dat je net als David 
zijn liedje kunt mee zingen. Luister nog maar 
eens wat hij zingt. Hij klinkt zelfs blij, daar in 
de bergen.

De tweede keer: Als je wilt, mag je het nu mee-
zingen.

X
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4. Verwerking

Klokkenmakers

Benodigdheden
Bijlage Klok uitgeprint voor ieder kind op stevig papier, scharen, splitpennen (Hema), 
stiften, versiersels.

Voorbereiden 
Leg vooraf alles klaar, zodat je zonder haperingen naar dit onderdeel van de les kunt. 
Zorg ook dat je een mooi en aantrekkelijk voorbeeld hebt gemaakt.

 Opdracht
David wist heel goed dat de Here God doet wat Hij belooft. Hij was blij dat de Here 
God hem dat beloofd had, want dan wist hij dat hij niet voor niets in de grot moest 
wonen! Ja, David moest wel geduld hebben, maar de Here God weet wat de beste tijd 
is, zodat alles in één keer goed gaat. Dus ‘een kwestie van tijd.’ 
Zeg maar eens na: ‘De Here God doet wat Hij belooft. Een kwestie van tijd’

Bouw een klok. Eerst inkleuren/versieren. Knip hem uit en zet de wijzers vast in het 
midden met een splitpen. Dan kun je de wijzers echt draaien.

Wanneer je tijd over hebt, dan kun je het volgende doen: 

Klokkentoneel!

Voordat je het klokkenspel gaat doen, leg eerst nog even uit hoe een klok werkt. De 
grote wijzer voor de uren. De kleine voor de minuten. Een beetje lastig voor de groep 3 
kinderen, dus let niet te veel op of iedereen het goed doet.

Pak een mooie klok van een kind. 
-  Zeg: “Het is 6 uur in de morgen.” > Zet de klok op 6 uur in de morgen.  

“Iedereen ligt nog heerlijk te slapen.” > Iedereen slapen.
-  “De klok tikt verder en verder en opeens gaat de wekker af. Het is 7 uur!” > Iedereen 

wordt wakker. 
-  “De klokt tikt verder … Iedereen moet opschieten met kleren aan doen! Want om 

half 8 gaan we ontbijten! Opschieten!” > Draai ondertussen de klok verder.
-  “Ja, het is half 8. Heeft iedereen zijn kleren aan? He, heb jij je haren wel gekamd?”
- “Nu is het tijd voor het ontbijt.” > Wijs een kind aan dat iedereen wat melk inschenkt.

-  “Ehm, hoe laat gaan we eigenlijk naar school? (Vraag aan een kind.) ... Half 9? Oh, 
dan moeten we opschieten! Want we moeten onze boterham nog opeten en op de 
fiets! Racen!”

- Op school hangt uiteraard een andere klok. Pak een andere klok.

Ga zo de hele dag door. 
Eindig weer in bed. En eindig met: “Wat een heerlijke dag …” 

m
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5. Sluit de les af

Sluit de les af in dezelfde setting als waarin je begon. Bekijk een paar klokken en zeg: 
“Ja, de Here God doet altijd wat Hij beloofd heeft. 

Doe je handen zegenend omhoog en zeg: “Ik zegen jou, dat je net als David weet dat 
de Here God bij je is. Hij is je Vriend. Wat er ook gebeurt. Ik zegen jou, dat je deze 
week… vanavond al, de Here God heel dichtbij voelt in je hart. Dat je gaat slapen met 
een glimlach op je gezicht. In Jezus’ naam. Amen!



Bijlage Klok

Als de Here God wat belooft… 
dan doet Hij het. 

Dat weet David, maar ik ook!

Een kwestie 
van tijd


