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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 de Amalekieten verslaat en dat 

Saul en Jonathan in een oorlog sterven … er komt een nieuwe tijd aan.
-  De kinderen weten dat net zoals bij David, God ook hun vriend is.  

Bij problemen en verdriet kunnen ze naar God!

Voorbereiding

1. Inleiding
*  Benodigdheden: gewone ballonnen, 5 hartballonnen met daarin een papiertje met de 

letter D, A, V, I of D, touw, plakband. 
 
De inleiding is bedoeld om de kinderen te laten nadenken over David die net zoals zij 
geliefd zijn door God. God vindt jou net zo geweldig als David! Hij helpt jou op  
dezelfde manier! Lesdoel 2 dus. Bij de verwerking in de kring en bij de verwerking 
onderstreep je dit nog eens.

2. Verhaal
* Benodigdheden: geen.

Lees de titel van het verhaal niet voor, maar begin gelijk met vertellen.
Bedenk een manier die bij je past om het verhaal spannend te maken: met platen, met 
bijvoorbeeld een (zelfverzonnen) voorwerp uit die tijd, of vertel het verhaal verkleed 
als iemand uit die tijd! In ieder geval: leef je uit! 

B

Einde van koning Saul 
en Jonathan

-
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3. Verwerkingsvragen
*  Benodigdheden: geen.

Met deze paar vragen laat je de kinderen zien dat zij 
een belangrijke overeenkomst met David hebben. Je 
laat ze zien, zo persoonlijk mogelijk, hoe ze net zoals 
David met de Here God vriendschap kunnen hebben. 

Dit moment is misschien wel het belangrijkste moment 
van de les. Hier werk je naar toe. Want dit is het  
moment dat de Here God zelf dichtbij zijn jonge vrien-
den kan komen en ze heel persoonlijk kan liefhebben.

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

* Mijn Eigen Hartballon.
 

5. Ondersteunende informatie voor 
kinderwerker

*  1 1 Samuël 29, 30, 31 
*  2 Samuël 1 vers 1-17 
 
We zijn zó geliefd door onze God, dat we ons daar bijna geen voorstelling van kunnen 
maken. Daarom zijn de verhalen over David zo heerlijk. Ze helpen ons te begrijpen hoe 
die liefde van de Here God er ten opzichte van ons uit ziet.

Als voorbereiding op deze les, is het gaaf om je bewust te focussen op Zijn liefde voor 
jou. Die is altijd goed, maar nu je er zo specifiek mee aan de slag gaat en de kinderen 
gaat bedienen, nog belangrijker om je diep bewust van te zijn. Want dan geef je uit 
een vol hart, een hart vol van Zijn liefde. Hoe help je jezelf daarin?  
Doe net als David: gebruik aanbiddingmuziek en zet dat liedje aan dat jou aanspreekt. 
Of luister een preek die je hier in helpt. Download bijvoorbeeld een preek uit de web-
shop van Jong en Vrij over liefde.

X

m

.

SfeertIp 
Zorg ervoor dat je 
je niet richt op het 
vriendjes worden met 
de kinderen. Want dat 
zorgt ervoor dat je 
niet goed gebruik kunt 
maken van de positie 
die je hebt gekregen 
om in hun levens te 
kunnen spreken. Een 
kinderwerker kan een 
ongezonde houding 
ontwikkelen om van de 
kinderen een gevoel 
van ‘nodig zijn’ te 
krijgen.

Vraag de Here God om 
gunst bij de kinderen. 
En vertrouw op Hem 
dat Hij je dit geeft.
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De Les
1. Inleiding

Start
Zorg dat de kinderen bij binnenkomst al een persoonlijk en warm welkom te pakken 
hebben. 
Als de kinderen binnenkomen, zien ze overal ballonnen in het lokaal hangen.  
Er hangen ook een paar hartjesballonnen. Om precies te zijn vijf! Met die ballonnen is 
iets … Maar wat?!

Wanneer je de les begint, heet je de kinderen nog eens welkom als groep. 
Vertel ze: “Welkom in de kerk van de Here God. De plek waar je met een heleboel  
vrienden van Hem tegelijk bent. Een soort vriendenclub. En zo samen is het net een 
feest … en daar horen natuurlijk ballonnen bij!”

Ballonnen 
Bekijk de ballonnen en hartjesballonnen even aandachtig en vertel dan: “In de hartjes-
ballonnen zitten kaartjes met daarop een letter. Samen vormen die letters een woord! 
Of eigenlijk ‘een naam’ van iemand. De Here God houdt heel erg veel van die persoon. 
Daarom zitten de kaartjes in hartjesballonnen. Over wie zou het gaan?”

Om de beurt mag een kind een hartjesballon lekprikken. Uit de ballon valt dan een 
kaartje met daarop een letter. Het kind mag de letter vervolgens op het bord plakken 
(of op andere zichtbare plek).

Als de 5 ballonnen lek geprikt zijn, dan zijn er in totaal 5 letters. Dan is het puzzelen 
geblazen. Kunnen ze ontcijferen welke naam er moet staan? 

Zet een kookwekker aan. Als ze na 30 seconden het niet weten, zet je een eerste letter 
op de juiste plek. Daarna na 30 seconden de volgende. Of, hebben ze dat niet nodig? 

Uiteindelijk raden ze het: DAVID!

David de vriend van God
Vertel: “Ja, David! Jullie kennen hem al een beetje uit de verhalen. En oh, wat is de 
Here God dol op David. Hij houdt verschrikkelijk veel Zijn vriend David …” 

Vraag: “En heeft David dat door? Dat de Here God van hem houdt? 
> Laat de kinderen reageren: JA!

Vraag: “Hoe weet je dat?” 
> Laat de kinderen reageren: David vertrouwde Hem/David schreef liedjes over Hem/ 
David kende Hem/et cetera.

B
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Jij bent een vriend van God

Vraag: “Wat nou heel toevallig is … (kijk indrukwekkend) De Here God houdt op 
dezelfde manier van jou! En hoe de Here God voor David zorgde en hem in alles hielp, 
dat doet Hij ook voor jou. David wist dat de Here God, zijn Vriend altijd voor hem zorg-
de. Maar de vraag is: Weet jij dat wel? Als je dat weet, leg dan één hand op je hart, je 
andere hand als een vuist omhoog en roep YES!”
> Laat de kinderen reageren.

tijd voor het verhaal
“Vandaag gaat het verhaal van David verder. Het is weer een spannend verhaal … er 
gebeurt ook iets verdrietigs. Maar let vooral op hoe David met de Here God samen  
hierdoor heen gaat.”
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2. Verhaal

einde koning Saul en Jonathan (lees de titel niet voor!)

David en zijn mannen zijn op pad. Ze zijn op weg naar de stad waar ze allemaal  
vandaan komen. Waar hun vrouwen en kinderen wonen. Ze zijn daar al lang niet meer 
geweest, want ze wonen inmiddels al een hele tijd in de bergen. 
Maar ook al hebben ze veel zin in het bezoek, ze zijn nog steeds heel voorzichtig want 
koning Saul is nog steeds aan de macht. 

Als ze bij de stad komen, schrikken ze. Ze zien dat hun stad kapot gemaakt is.  
Niets is meer heel en alles is weg. Met grote ogen lopen ze door de straatjes en ze 
ontdekken dat het ‘de Amalekieten’ zijn geweest. Een vijand van Israël. 
Maar dan worden ze opeens heel erg verdrietig … want niet alleen is alles kapot en 
weg … ook hun vrouwen en kinderen zijn weggevoerd! 

De mannen van David beginnen te huilen. 
En met tranen die over hun wangen biggelen zeggen ze: “David, omdat we jou helpen, 
konden we niet onze vrouwen en kinderen beschermen. En nu, nu is alles weg. Zelfs 
onze vrouwen en kinderen. Dit is verschrikkelijk.” 
David huilt mee, wat de mannen meemaken is erg verdrietig. 
Maar David blijft niet bij de pakken neer zitten. Hij gaat even rustig ergens zitten om 
met zijn beste Vriend te praten. 
Hij zegt: “Mijn Vriend, Mijn Heer, U weet precies wat er hier gebeurd is. Wat is wijs, 
moeten we achter de Amalekieten aan? Of zullen we ze niet kunnen  
vinden?” 
De Here God die alles van David weet en altijd wil helpen, zegt: “Ja David, ga achter 
hen aan! Je zult ze vinden en je zult ze verslaan. Dan zullen alle vrouwen en kinderen 
weer veilig zijn.”

David springt op en rent terug naar zijn mannen. En meteen gaan ze op pad achter de 
Amalekieten aan. 
 
“Daar zijn ze!” roept één van de mannen. 
“Ja, ik zie ze”, roept David terug. 
En ja, in de verte zien ze de Amalekieten, die aan het feestvieren zijn! Hoor ze eens 
lachen! Ze vieren feest omdat ze de hele stad geplunderd hebben en nu rijk zijn. Maar 
daardoor letten ze helemaal niet op en kunnen David en zijn mannen heel gemakkelijk 
dichtbij komen. 
En dan, dan springen ze naar voren en schreeuwen, zwaaiend met hun zwaarden.  
Meteen beginnen ze te vechten en binnen de kortste keren zijn alle Amalekieten  
verslagen en worden alle vrouwen en kinderen bevrijd.

Als ze weer thuis zijn in hun eigen stad, vieren ze samen een groot feest. Want ieder-
een is weer veilig. De tranen van de mannen zijn veranderd in tranen van blijdschap. 
Knuffelend met hun vrouwen en kinderen vieren ze feest.

-
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Maar waar is koning Saul toch? Die is helemaal aan de andere kant van het land. Hij is 
daar hard aan het vechten tegen een andere vijand van Israël en weet helemaal niet 
wat er met David en de stad is gebeurd. Het gevecht waar koning Saul mee bezig is, 
gaat helemaal niet goed. De vijand is veel sterker! 
En wat niemand had gedacht, gebeurt ... Koning Saul en Jonathan komen allebei om. 

Als David drie dagen later hoort wat er is gebeurd, is hij heel erg verdrietig. Hij vindt 
het heel, heel erg dat koning Saul en Jonathan zijn omgekomen. Gelukkig heeft David 
de Here God en Die troost hem. 

Nu koning Saul er niet meer is, zal het niet lang meer duren. Want Israël heeft een 
nieuwe koning nodig en die koning, die zal ‘koning David’ heten.
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3. Verwerkingsvragen

1. Aan zijn Vriend, de Here God.

2.  Naar de Here God! Hij helpt en 
troost.

3. Laat de kinderen reageren.

4. Laat de kinderen reageren.

1. Wat een verhaal hè? Superheftig voor 
David. Eerst een heftige ontdekking dat 
de stad kapot is en de families van zijn 
mannen weg zijn en dan hoort hij ook 
nog eens dat Saul en Jonathan over-
leden zijn.

Twee keer heeft hij heel erg veel aan 
een bepaald Iemand. Aan Wie?

2. Bijzonder om een vriend van de Here 
God te zijn. Dat is heel anders waneer 
je met mensen bevriend bent. Want je 
weet en voelt het van binnen als je 
vriend met Hem bent.

Jij bent net zoals David een vriend van 
de Here God. En de Here God vindt jou 
net zo gaaf/lief als David. Bedenk eens: 
als jij een keer een probleem hebt … of 
als jij een keer verdrietig bent … wat 
kun je dan doen?

(Misschien heeft iemand een voorbeeld 
uit zijn eigen leven?)

3. Wat kun je dan verwachten dat de 
Here God doet? Waar merk je aan dat Hij 
bij je is?

4. Als een zachte stem in je hart, net 
een gedachte van jezelf, zo praat Hij 
met je. Heel gewoon.
Of Hij geeft je een warm gevoel van  
binnen, alsof je geknuffeld wordt.

Wie kan daar iets over vertellen?
(Vertel eventueel zelf een eigen verhaal.)

X
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4. Verwerking

eigen hartballon

Benodigdheden
Hartballonnen en gewone ballonnen, bijlage Kaartjes ‘Ik ben een vriend van God’,  
stiften, touwtjes.

Voorbereiden 
Zorg dat je alles klaar hebt staan, of dat het zo voor het grijpen ligt. Belangrijk is dat 
je alle aandacht bij de kinderen kunt houden en organisatorische zaken vooraf al hebt 
uitgedacht.

 Opdracht
-  Kies een ballon uit. Het mag een hartballon zijn, maar als je dat niet zo leuk vindt 

mag je ook een andere ballon uitkiezen. (Wel eentje die je mooi vindt!)
-  Knip het kaartje uit met de tekst ‘Ik ben een vriend van God’. En teken op de achter-

kant een hartje of een cool en blij gezicht.
- Rol het kaartje daarna zo klein mogelijk op en stop het in de ballon. 
- Blaas daarna de ballon op en leg er een knoopje in. (Hiermee even ondersteunen!)
-  Versier de ballon daarna met stiften, stickers en slierten en hang er uiteindelijk een 

touw aan. 
- Schrijf ook ergens je naam op de ballon! (Let op dat ze dit doen.)

Tip: hang de ballonnen als ze klaar zijn op een veilige plek op. Als de kinderen naar 
huis gaan, mogen ze hun eigen ballon pakken. Zo houd je ze heel.

Leuk: ga ballonnentrappertje doen (met andere ballonnen)! Iedereen krijgt een ballon 
aan zijn voet gebonden en iedereen moet proberen bij elkaar de ballon kapot te  
trappen. Hoe lang kun jij je ballon heel houden?

5. Sluit de les af

Sluit de les af en haal de ballonnen nog eens aan en verwijs naar het begin van de les. 
“De Here God vindt jou geweldig. Net zoals bij David, is Hij ook jouw vriend. Praat en 
zing met Hem, net zoals David en je zult zien dat je net zo moedig en wijs als David 
zult zijn.” 

Doe je handen zegenend omhoog en zeg: “Kinderen, jullie zijn bijzonder, want  
jullie hebben de Here God als Vriend. Ik zegen je, dat je weet dat je speciaal bent … 
en vooral ook dat jouw Vriend, jou geweldig vindt. Amen!”

m
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