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Niveau: 6-9 jaar
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Hart
Het hart van de Here Jezus: daar zit jij in! Hij houdt héél véél van jou.
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. Ze weten dat Jonathan een supergoede vriend 

is en ze weten waarom Saul David wilde vermoorden.
-  De kinderen weten dat echte vrienden elkaar altijd helpen en elkaar alles willen 

geven.
-  De kinderen ontdekken dat Jonathan en de Here Jezus allebei hele goede  

vrienden zijn.

Voorbereiding

1. Inleiding
*  Benodigdheden: bord en krijtje/papier en pen, zelfgeschreven brief in envelop.

De kinderen krijgen een brief! En die ligt bij de voordeur van het gebouw. Zorg ervoor 
dat je de brief neerlegt als andere kinderen er niet meer aan kunnen komen (dus vlak 
voor de les). Vraag eventueel iemand anders de brief klaar te leggen als dit voor jou 
wat lastig is.

De inleiding gebruik je om eens goed naar het begrip ‘vriend’ te kijken. Wat is een 
echte vriend(in)eigenlijk? 
 

2. Verhaal
*  Benodigdheden: plak de verhaalplaten aan elkaar tot één grote plaat.

De verhalen van David zijn vaak lekker spannend. Dit kun je benadrukken door stemme-
tjes te gebruiken en toneel, zoals bijvoorbeeld een speer wegwerpbeweging te maken als 
Saul een speer werpt.

-

B

David en zijn vriend Jonathan
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3. Verwerkingsvragen
*  Benodigdheden: bord/flip-over uit de inleiding.

Dit onderdeel is er om, dat wat we ze willen leren, 
heel persoonlijk te maken. Niet een algemene les, 
maar belangrijk voor jou.

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

*  Vriendschapsbandje/sliert maken.

5. Ondersteunende informatie voor kinderwerker

*  1 Samuel 18, 1 Samuel 20
*  Psalm 59 
*  Johannes 15 vers 13-17
*  Romeinen 5 vers 8

Wat is echte vriendschap? Daar gaat het in deze les over. Belangrijk dat de kinderen dit 
weten en begrijpen. Het leert ze meteen iets over het leven, maar uiteraard ook over 
de Here God.

Bijzonder om te bedenken dat de Here Jezus een vriend van ons is. En dat Hij dat ook 
al was, nog voordat we zelf doorhadden dat we Hem als vriend heel hard nodig hebben. 
Dank U Here Jezus, dat U bewees dat U een echte vriend bent. Door dik en dun.

De Here God en de Here Jezus zijn dezelfde. Dus gebruik deze termen gerust door  
elkaar.

X

m

.

SfeertIp 
Het belangrijkste is 
niet dat de kinderen 
altijd naar je luisteren.
Het is belangrijker dat 
de kinderen weten dat 
je er voor ze bent. Dat 
ze veilig bij je zijn.
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De Les
1. Inleiding

Start
Heet de kinderen bij de deur persoonlijk welkom. 

Wanneer de les begint, heet je de groep als geheel nog eens welkom: “Lieve en leuke 
kinderen, van harte welkom in de kerk! De kerk is de plek waar alle vrienden van de 
Here Jezus bij elkaar komen en een fijne tijd hebben. Als je een vriend van de Here 
Jezus bent, zeg dan ‘YEAH!’” 
> Laat de kinderen reageren. 

Vriendschap
“Wie heeft er hier een echte vriend of echte vriendin? Iemand met wie je het liefste 
speelt en al je geheimen aan vertelt?” 
> Laat de kinderen reageren door vingers op te steken en geef daarna een paar  
kinderen een beurt om hier iets over te vertellen.

“Als je echte vrienden bent, dan wil je heel graag dat het goed gaat met die ander. Dan 
wil je die persoon heel graag helpen met alles wat je kunt. Echte vrienden hebben, is 
heel bijzonder.”

Dan doe je alsof je een berichtje krijgt op je telefoon: “Er ligt een brief voor de groep 
bij de buitendeur. Ehm, wat is dit? Een brief? Dat gebeurt nooit, toch?” 
Wijs twee kinderen aan die de brief mogen gaan halen.
 

De brief
Als de brief gehaald is, pak je de brief aan van de kinderen. Bekijk de envelop goed en 
ontdek op de achterkant de afzender: “Een echte vriend” (zeg dat hardop). 
En vervolgens: “Hmm, wat zou er in zitten. Wie wil kijken?” 
Geef de brief aan een kind, die de brief openmaakt en de brief eruit haalt. Dit kind 
mag de brief ook voorlezen (dus geef de brief aan een ouder kind, niet uit groep 3).

Dit staat in de brief:
 
Aan de kinderen van {groepsnaam},
Ik vind jullie gaaf! 
Jullie zijn superleuke kinderen! 
Allemaal. Iedereen is anders. Maar iedereen vind ik zoooo leuk. 
Daarom ben ik je vriend. Wist je dat? Ik ben altijd bij je. Jij bent nooit alleen.
En ik wil je met alles helpen! Met leuke dingen. Met niet leuke dingen. Met alles.

Als je weet wie ik ben. Verklap het dan niet. Maar ga staan.
Vriend J.

Serie: Koning David 2, niveau: 6-9 jaar, pagina 4

B
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Als de kinderen nog niet begrepen hebben, dat ze kunnen gaan staan, herhaal het dan 
nog eens. Als je weet van wie deze brief is, ga dan staan. 
“Wat knap dat er kinderen staan!” 
Geef vervolgens een kind een beurt die mag zeggen wat hij denkt. 

“Vriend J. Ja, dat is vriend Jezus! Dat is inderdaad een echte en goede vriend! Hij 
helpt je met alles, want hij vindt jou super.” 
(Let op: spreek in jij en jou en niet in jullie en ons.)

Schrijf op het bord/papier ‘Vriend J. = Jezus’

tijd voor het verhaal
“Het verhaal van vandaag gaat ook over een vriend J., maar dan niet over vriend  
Jezus. Wie weet nog waar het verhaal vorige week over ging? 
> Laat de kinderen antwoorden: David en Goliath! David wist dat de Here God sterker 
was dan de reus Goliath, hij was helemaal niet bang! En de Here God hielp David om 
de reus te verslaan.

“Vandaag gaat het verhaal over David verder…”
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2. Verhaal

David en zijn vriend Jonathan 

David is beroemd! Iedereen weet dat hij de reus Goliath verslagen heeft. 
Overal hoor je mensen tegen elkaar roepen: “Saul is een beste koning hoor, maar David 
is sterker!” 

Koning Saul hoort de mensen ook praten. Hij hoort dat ze wel heel erg blij zijn met 
David. En Saul vindt dat maar niks. De mensen zouden hem, de koning, fantastisch 
moeten vinden, en niet die jongen! 
De zoon van Saul, Jonathan, denkt heel anders dan zijn vader. Jonathan is vrienden 
geworden met David. En ze doen heel veel dingen samen. Het zijn echt goede vrien-
den, want ze delen alles. 
Jonathan zegt zelfs: “David jij bent zo’n gave vriend, jij mag alles van mij hebben. Jij 
mag zelfs koning worden in plaats van mij!” 
En dat is heel bijzonder, want Jonathan is de oudste zoon van de koning. En de zoon 
van de koning wordt eigenlijk altijd de volgende koning. 

David is niet langer meer een herdersjongen. Hij is nu ook soldaat geworden. Een hele 
belangrijke, want hij is de baas over een aantal soldaten. En David doet zijn werk 
goed. Zo goed, dat hij nog beroemder wordt. Maar dat maakt koning Saul jaloers.  
Iedere dag wordt hij jaloerser op David. Het wordt zo erg dat hij het niet meer tegen 
kan houden en iets ergs doet.

Op een dag is koning Saul weer eens heel boos en chagrijnig en David is weer  
geroepen om te komen spelen en zingen om hem te helpen om rustig te worden. 
Maar dan gebeurt het. 
Saul ziet David en denkt ineens: Zou dat joch mij misschien van de troon willen  
stoten? Waarom zegent de Here God hem zo en mij niet?!
Opeens maakt het hem zo kwaad, dat hij een speer pakt en die naar David toe gooit. 
ZOEFFF! Oei, dat ging net goed! David was net op tijd weg gedoken. Saul pakt een 
andere speer en gooit ook die … Maar weer kan David wegspringen.

David begrijpt er niks van.“Misschien had de koning gewoon een hele slechte bui  
vandaag,” zegt hij tegen de bedienden.  
Maar koning Saul heeft het wel op David gemunt. Ja, de koning wil David het liefst 
doodmaken, zodat hij zelf weer de beroemdste kan worden.

De koning verzint daarom een ander gemeen plannetje. 
Ik zet hem gewoon op de gevaarlijkste plek in het leger!Helemaal vooraan! Zeker  
weten dat David dan niet lang meer zal leven … denkt hij. 
En zo komt het dat David helemaal vooraan in het leger staat. Maar ja, de Here God is 
bij David en het tegenovergestelde gebeurt: David wint alles. Hij verslaat iedereen die 
hij tegenkomt! En hij wordt nóg beroemder dan hij al was.

-
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De koning kookt van woede. 
Hij zegt het zelfs tegen zijn bedienden: “Die David, die moet weg. Als ik kan, dan neem 
ik hem te grazen!” 
En als David weer in het paleis is om voor de koning te zingen, grijpt Saul weer een 
speer. ZOEFFFF! 
Maar ook deze keer springt David weer aan de kant, maar nu blijft hij niet staan. David 
draait zich om en vlucht weg. 
Zou de koning mij écht dood willen maken? Waarom gooit hij weer een speer naar mij?

Als Jonathan hoort wat er gebeurd is, zoekt hij David in het geheim op. 
Samen praten ze over wat er is gebeurd: “Jonathan, kun je alsjeblieft voor mij uit-zoe-
ken of je vader mij echt wil doodmaken?” vraagt David. 
“Dat is goed,” zegt Jonathan, “maar hoe moet ik dat doen?” 
“Morgen is er een feest in het paleis,” zegt David, “daar hoor ik ook bij te zijn. Maar ik 
kom niet. Als je vader mij dan mist, zeg dan dat ik bij mijn eigen familie in Bethlehem 
moest zijn. Als je vader dat dan goed vindt, dan weet ik dat je vader mij niet kwaad 
wil doen. Maar als hij boos wordt, dan weet ik dat ik moet vluchten en niet meer terug 
moet komen.” 
“Goed,” zegt Jonathan. “Ik zal je een teken geven als antwoord. Morgen kom ik hier bij 
deze rots terug en schiet ik met mijn pijl en boog. Als ik tegen mijn bediende roep dat 
de pijl dichtbij ligt, dan ben je veilig. Maar stuur ik hem verder weg om de pijl op te 
halen, dan moet je vluchten.” 

De twee mannen omhelzen elkaar. 
“Onze God is met je,” zegt Jonathan. “Hij zal je vijanden voor je wegvagen. Maar wij 
zijn vrienden. Beloof me dat je mij en mijn gezin nooit kwaad zult doen vanwege onze 
vriendschap. Laat dat ons vriendschapsverbond zijn.”

De volgende dag begint het feest. Saul barst in woede uit als hij hoort dat David niet is 
komen opdagen. Hij wordt superkwaad op Jonathan en slingert zijn speer in de richting 
van zijn zoon. Jonathan schrikt zich een hoedje, maar weet genoeg. 

“Verder, verder! Hij ligt heel ver weg!” roept hij tegen zijn knecht als hij de volgende 
morgen buiten de stad zijn pijl heeft afgeschoten. 
“Hup, schiet op, niet staan blijven!” roept hij. 
David zit in de bosjes te luisteren. Hij hoort wat zijn vriend zegt en weet wat het  
betekent. Hij springt op en vlucht weg. 
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3. Verwerkingsvragen

1.  Saul was jaloers op David. David 
werd veel beroemder dan Saul en 
Saul was bang dat David de  
nieuwe koning zou worden.

2. Jonathan!

3.  De Here Jezus wil ook alles geven 
aan mij!

4. De Here Jezus.

5. Yeah!

1. Tjonge zeg, David moet vluchten! 
Waarom was Saul eigenlijk zo boos op 
David? Wie kan dat vertellen?

2. Het raadseltje: Wie is de Vriend J. 
van David?

3. Ja, Jonathan.  
Schrijf op het bord bij Vriend J. = Jezus 
en onder Jezus: = Jonathan.
Jonathan is een echte vriend en wil 
David alles geven! Vriend Jonathan lijkt 
echt veel op Vriend Jezus. Waarom?

4. Heb je door, dat je eigenlijk best een 
beetje op David lijkt? Want jullie heb-
ben allebei dezelfde Vriend J. 

Wijs naar het bord: welke Vriend J. 
bedoel ik nu?

5. Zeg eens ‘YEAH’
En daarna: “Yeah, de Here Jezus als 
vriend is echt, YEAH!”

X
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4. Verwerking

Vriendschapsbandje/sliert

Benodigdheden
Verschillende kleuren slierten (gekleurd draad/leer/ plastic draden), kraaltjes (Xenos/ 
Action).

Voorbereiden 
Zorg dat alles al voor de les klaar staat. Als je het niet helemaal klaar kunt zetten, zorg 
dan dat het pakken nauwelijks tijd kost. Belangrijk is, dat je de aandacht vol bij de 
kinderen kunt houden.
Ben je een vrouw, maak dan een voorbeeld voor een meisje EN een jongen. Ben je een 
man, dan is een voorbeeld voor een jongen maken en deze trots dragen voldoende.

Opdracht
Maak twee vriendschapsbandjes. Eentje voor jezelf en eentje voor je beste vriend. Doe 
dit door een paar slierten uit te kiezen en deze te vlechten (leg uit hoe dit werkt), of 
steeds knoopjes te maken, of kraaltjes te rijgen. Of alles door elkaar.

Tegen de jongens: “Jongens dragen ook armbandjes… of dragen slierten aan hun 
broek. Kies jongenskleuren of gebruik leer.”
Tegen de meisjes: “Maak het zo mooi als je kunt!” 

Het bandje voor jezelf kun je om doen. Deze herinnert je aan je beste vriend… en ook 
aan je beste vriend J. Jezus! 
Zo weet je: ik ben niet alleen, ik heb een vriend(in). Die andere kun je geven aan je 
beste vriend/vriendin. Dan kan hij/zij dat ook nooit meer vergeten!

5. Sluit de les af

Sluit de les af in dezelfde setting als waarin je begon. Laat iedereen zijn armbandje/
sliert even showen. 

Doe daarna je handen zegenend omhoog: “Lieve kinderen, lieve jongens en meiden, ik 
zegen je dat je vriendschap met de Here Jezus supersterk groeit. Dat je elkaar blind 
vertrouwt. En ik zegen je ook, dat je daarnaast ook gewone goede vrienden zult heb-
ben. Want weet je, jij bent superleuk om mee op te trekken! In Jezus’ naam, amen.”

m


