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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 van David die Sauls leven spaart.
-  De kinderen weten dat David de Here God goed kende: Hij vergeldt geen kwaad 

met kwaad, maar blijft net als de Here God goed doen … ook al doet iemand 
nog zo slecht.

- De kinderen weten wat het woord ‘genade’ betekent.

Voorbereiding

1. Inleiding
*  Benodigdheden: bord en gekleurde krijtjes/vel papier en gekleurde stiften.

De inleiding kun je zo gek maken als je wilt. Bedenk hoe je de poppetjes gaat tekenen 
en laat de kinderen vervolgens de poppetjes versieren. Deze plaat wordt uiteindelijk de 
plaat voor bij het verhaal. 

2. Verhaal
*  Benodigdheden: verhaalplaat of plaat uit inleiding, stift.

Als je de titel van het verhaal voorleest, dan verklap je eigenlijk al de clou. Doe dat 
dus niet en begin gewoon met vertellen …

Gebruik de plaat uit de inleiding als ondersteuning van je verhaal. Niet als leidend, 
maar ondersteunend. Dus vertel lekker door en wijs af en toe naar de plaat, als je 
denkt dat dit je verhaal ondersteunt.

-

B

David spaart Saul
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3. Verwerkingsvragen
*  Benodigdheden: eventueel instrument of audio-

apparatuur om liedje af te spelen.

Dit onderdeel is niet een standaard vragenlijstje 
afwerken, maar eigenlijk het gedeelte waarin je heel 
praktisch maakt wat de Here God ze vandaag heel  
persoonlijk wil vertellen. 

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

* Minileger tikkertje.
* Verstoppertje.

5. Ondersteunende informatie voor 
kinderwerker

*  2 Samuël 23 vers 13-1 
*  1 Samuël 23 vers 14-18
*  1 Samuël 24, Psalm 57
*  Lucas 6 vers 27-38
*  Handelingen 13 vers 22

In dit verhaal zie je wat genade is. Hoe de Here God voor mensen is. David laat dit heel 
mooi zien in dit verhaal. Ook al gaan we er bij deze leeftijdsgroep nog niet al te diep op 
in, dit is wel wat we willen laten oplichten. Want dit laat Gods hart zien. 

Genade is iets krijgen wat je niet verdient. Dit leg je uit aan de hand van een verhaaltje 
over spieken. 
Je verdient straf, maar krijgt het niet. Dit is overigens de ene helft van genade. 
In het Engels is dit mercy. Want genade heeft nóg een kant, de grace-kant. Grace/genade 
is naast ‘geen straf krijgen’, BOVENDIEN ‘goed/zegen krijgen’ … Dus méér nog. Dit facet 
komt in andere lessen weer meer naar voren. De mercy-kant komt namelijk vooral voor 
in het Oude Testament. De Here God strafte niet omdat er offers gegeven werden. Dat de 
Here God ons nu ook grace kan geven, is omdat we IN de Here Jezus zijn.

Hoewel veel te hoog gegrepen voor de kinderen, is wel mooi om te bedenken: David 
voegt zich tot in het extreme naar de door de Here God aangestelde leider. Hij is niet 
dwaas, want hij vlucht wel, maar hij slaat niet terug. Bijzonder!

m

.

SfeertIp 
Net als David ben jij 
tijdens de les de aan-
voerder van je groep. 
Wat jij zegt en de 
sfeer die jij uitademt, 
weegt zwaarder dan 
iets anders.
Supergaaf, want je 
hebt de plek gekregen 
om ze iets te leren.

Natuurlijk kunnen 
kinderen wel eens iets 
onhandigs doen. Net 
zoals de mannen uit 
het verhaal. David 
reageert genadig, maar 
wel duidelijk. Mooie en 
eervolle combinatie.

X
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De Les
1. Inleiding

Start
Zorg dat je (of andere kinderwerker) bij de deur staat om de kinderen persoonlijk 
welkom te heten. Dit eerste contact kan de kinderen al veiligheid, ontspanning en zin 
geven voor de komende tijd bij jou.

Heet de kinderen als groep nog eens welkom als je de les begint: “Welkom allemaal! 
Welkom in de kerk! De plek waar we als groep samen met de Here God een bijzondere 
en goede tijd hebben! Het gaat gaaf worden.”

Zingen
Begin de les met zingen. Bijvoorbeeld: Spring op en Zing Halleluja!

Genade
“In de kerk hoor je vaak het woordje ‘genade’ (schrijf het woord op het bord/een papier 
en hang het op). Wie weet wat dit woord betekent? Want het is best een gek woord. Je 
hoort het niet vaak op school of op straat of zo. Wie weet wat het betekent?” 
> Laat de kinderen reageren.

Leg het dan uit. Zeg het twee keer achter elkaar: “Genade is iets goeds krijgen wat je 
niet verdient.” 

“Bijvoorbeeld: als je op school spiekt tijdens een les of toets … dan krijg je straf. 
Bijvoorbeeld: je mag in de pauze niet naar buiten of iets anders. Je was even vergeten 
dat de Here Jezus altijd bij je is en je helpt EN je doet het toch: spieken. Je kijkt heel 
stiekem, maar toch ziet de juf het. Wat gebeurt er nu? … Je mag niet naar buiten in 
de pauze. MAAR als de juf zegt: ‘Voor deze keer krijg je geen straf,’ dan heet dat  
genade. Eigenlijk heb je straf verdiend … want je heb gespiekt. Maar toch krijg je geen 
straf. Genade is dus iets goeds krijgen wat je niet verdient. Zeg het eens na: ‘Genade is 
iets goeds krijgen wat je niet verdient’.”

Minileger
Teken waar de kinderen bij zijn op het bord of op 
een groot vel papier een stuk of 10 poppetjes. Zoals 
bijvoorbeeld op het plaatje rechts. Mag uiteraard ook 
mooier als je dat kunt.

Laat vervolgens om de beurt een kind een poppetje 
aankleden met hoofdband in een kleur en iets om mee 
te vechten. MAAR geen geweren, want die bestonden nog niet in die tijd. Leg verder 
nog niet uit welke tijd. Denk dus aan: hark, mes, stok, iets anders.

Serie: Koning David 2, niveau: 6-9 jaar, pagina 4
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Als de tekening klaar is, vraag je:
“Wie van jullie denkt te weten wat we getekend hebben?”
> Laat de kinderen reageren. (Ze weten het zeer waarschijnlijk niet.)

“Dit is een minileger uit de tijd van koning Saul. Dit is NIET het leger van koning Saul, 
want die hadden echte soldatenkleding en dat was ook niet een minileger, maar een 
heel groot leger.”

tijd voor het verhaal
“Ga er maar eens goed voor zitten. Want … het is tijd voor het verhaal!” 
Zorg ervoor dat de tekening goed zichtbaar is, want je gebruikt het tijdens het verhaal.
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2. Verhaal

David spaart Saul

David is gevlucht. Hij heeft zich verstopt in de bergen. Maar hij zit daar niet in zijn 
eentje, want toen hij er nog maar net zat, kwamen er vrienden en mannen uit zijn 
familie naar hem toe. 
Zij zeiden: “David, wij willen bij jou horen en jou helpen.” 
En zo heeft David een klein minilegertje en met hen leeft hij in de grotten. 

WIJS NAAR DE TEKENING: “KIJK DAT IS HET MINILEGER”. OMCIRKEL EEN POPPETJE EN 
ZEG: “DIT IS DAVID. HET ECHTE MINI LEGER VAN DAVID WAS WEL IETS GROTER DAN DIT, 
MAAR NOG STEEDS ECHT MINI.”

De mannen die bij David waren, zijn erg moedig. Moet je horen wat een paar van hen 
een keer deden. Op een dag was er weinig water. 
David mompelde tegen een paar mannen: “Tjonge wat heb ik een dorst zeg!” 
Hij bedoelde helemaal niet dat ze meteen water moesten gaan regelen. Maar de man-
nen namen het serieus en slopen dwars door supergevaarlijk gebied heen, waar alle-
maal gevaarlijke soldaten van de Filistijnen zaten. Want ze wisten, daar is een put met 
water. En het lukte ze nog ook. 
Toen ze terugkwamen met een zak water, moest David glimlachen om hun lef. “Wow, 
dat jullie dat durfden te doen!” zegt hij. “Maar,” zegt David dan duidelijk, “ik zal er 
niet van drinken, want jullie hadden wel gedood kunnen worden. Dit moeten jullie echt 
nooit meer doen.”

Ja, het minileger van David is moedig. En dat moet ook wel. Want koning Saul zit  
achter hen aan. Hij wil David pakken!

Op een dag is koning Saul ineens heel dichtbij gekomen! Koning Saul zoekt overal naar 
David en vandaag is hij, zonder dat hij het weet, opeens vlakbij. David en zijn mannen 
zitten achter een rotsblok verscholen en kijken waar koning Saul en zijn soldaten naar 
toe lopen. Oh nee … de soldaten van Saul wandelen hun kant op. David houdt zijn 
adem in, maar als ze heel dicht bij komen, kruipen hij en zijn mannen snel een grot in. 

EEN GROT IS EEN GROOT DIEP GAT IN EEN BERG

“Zag je dat …” fluistert David tegen zijn mannen. “Koning Saul zelf is er ook bij!” 
De mannen knikken en willen wat zeggen, maar dan fluistert er één:
{ WIJS EEN MANNETJE AAN OP DE TEKENING} “Dekking! Ze komen onze grot in!”

David en zijn mannen drukken zich tegen de achterwand aan. Ze horen hoe Saul met 
zijn mantel rommelt en zucht en puft. “Grinnik, Saul gebruikt de grot als wc!” fluistert 
een strijdmakker heel zachtjes tegen David. En dan serieus: “Maar David, dit is je kans! 
Nu kun je hem dood maken!”

-
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David sluipt naar voren. Zal hij de koning echt gaan vermoorden? David bukt en pakt 
zijn mes en … hij snijdt heel zachtjes een stukje van Sauls mantel af. Zijn hart bonst in 
zijn keel als hij terug sluipt. 
“Wat heb je nu gedaan!” sissen zijn mannen verontwaardigd. “Waarom heb je hem niet 
vermoord?” 
David fluistert zachtjes maar heel duidelijk terug: “Mannen, Saul is door onze God 
koning gemaakt. Daarom zal ik hem niet vermoorden, hoe slecht hij ook is. En jullie 
moeten dat ook niet doen.” 

Als Saul de grot verlaten heeft, springt David tevoorschijn. 
“Mijn heer de koning!” roept hij en terwijl hij dat zegt, knielt hij met eerbied voor de 
koning. 
Saul die al een stukje verder gelopen is, draait zich met een ruk om en ziet David op 
zijn knieën zitten. 
David kijkt op en zegt: “Ik heb net uw leven gespaard. Kijk wat ik hier heb: een stuk 
van uw mantel. Ik was net vlak achter u, zonder dat u het door had. Ik had u gemakke-
lijk kunnen doden, maar dat deed ik niet. Want onze God heeft u koning gemaakt!”

“Ben jij dat? David?” zegt Saul. 
“Ja, ik ben het,” antwoordt David. “Waarom wilt u mij doden, o koning?” 
Dan begint Saul te huilen. 
“Jij bent veel wijzer dan ik, jij kent de Here God goed,” zegt hij. “Als iemand slecht 
doet, dan blijf jij goed doen. Zo is de Here God ook. En daarom zul jij een koninklijke 
koning zijn. Spaar mij en spaar mijn familie.” 
David zweert Saul dat hij hem en zijn familie niets zal aandoen. Daarna gaat Saul terug 
naar zijn kasteel. Maar David gaat niet weg, hij blijft met zijn helden in de bergen. Zal 
Saul hem nu met rust laten?



Ve
rh

aa
lle

s
 4

Serie: Koning David 2, niveau: 6-9 jaar, pagina 8

3. Verwerkingsvragen

1.  David leek op de Here God.  
 
En hij zei: Koning Saul is door 
de Here God koning gemaakt, en 
daarom wil David dat niet doen.

2.  Genade. 
 
Want Saul verdient het eigenlijk 
om straf te krijgen … dood te 
gaan … maar David reageert als 
God: hij blijft goed doen.

3. Laat de kinderen reageren.

4. Samen zingen.

1. Koning Saul wil David vermoorden … 
Heel gemeen, want David heeft niets 
verkeerds gedaan! Eigenlijk verdient 
Saul het om dood te gaan … Dat vinden 
de mannen bij David wel. 
Waarom doet David toch niets?

2. Koning Saul schrikt als hij ontdekt 
dat David hem had kunnen vermoorden. 
Hij zegt dan iets heel opvallends … Jij 
kent God goed, als iemand slecht doet, 
dan blijf jij goed doen! Welk woord past 
daarbij? Hint: denk terug aan het woord 
waar we het eerder al over hadden.

3. Bijzonder hè? Wat denk jij?  
Zou Saul David nu met rust laten?

4. Toen David nog jong was, was hij 
vaak met de schapen op pad, weet je 
nog. Hij was toen net zo oud als jullie 
ongeveer. En weet je, in die tijd kende 
hij de Here God al. Iedere dag kletste 
hij met Hem en zong hij voor Hem. 
Het is daarom ook helemaal niet gek dat 
David zoveel op zijn Vriend God ging 
lijken.

Jij bent ook zoals David was. Je kent 
de Here God ook al. Vet gaaf, want dan 
wordt jij vast net zo wijs en moedig als 
David!
Welk lied zou mooi zijn om nu voor de 
Here God te zingen. Welk lied zou jij 
kiezen?

Kies vervolgens een lied uit en zing het 
samen.

X
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4. Verwerking

1. Minileger gevecht!

Benodigdheden
Fluitje, gymzaal/buiten.

 Opdracht
Verdeel de kinderen in twee even grote teams. 
De teams bedenken een naam voor hun team. 

Beide groepen gaan vervolgens op een (afgesproken) lijn staan, zo ver mogelijk van 
elkaar af, maar wel tegenover elkaar.

Als kinderwerker verzin je ter plekke een fantasieverhaal over de twee minilegers die 
rondslopen (kinderen sluipen rond) en elkaar probeerden te vinden. 
Op het moment dat je als kinderwerker de NAAM van een minileger uitspreekt, dan mo-
gen deze de kinderen van het andere team proberen te tikken. Het andere team moet 
dan zo snel mogelijk ACHTER hun streep zien te komen. Daar zijn ze veilig. De kinderen 
die getikt zijn horen vanaf dat moment bij het andere team. 
Als je de naam van de andere groep uitspreekt, dan zijn de rollen omgekeerd!

2. Verstoppertje

Benodigdheden
Ruimte waar je verstoppertje kan spelen.

 Opdracht
Speel verstoppertje! 

5. Sluit de les af

Sluit de les af in dezelfde setting als waarin de les begon. “Wauw, we hebben het goed 
gehad samen. En wauw, wat hebben we weer veel geleerd.” 

Doe je handen zegenend omhoog en zeg: “Kinderen, jongens en meisjes, ik zegen jou 
dat je weet dat het bijzonder is dat je de Here God nu al kent. En ik zegen je dat je net 
als David uitgroeit tot een moedige en wijze man of vrouw! In Jezus’ naam, amen!”

m


