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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 weten dat als de Here God iets zegt, het altijd gebeurt. De Here 

God zei via Samuël tegen de jonge David dat hij koning zou worden en het 
gebeurde.

- De kinderen weten dat David niet van ellende houdt. Hij is een goede koning.
-  De kinderen weten dat de Here God in onze tijd rechtstreeks met ons praat in 

ons hart en dromen geeft voor later. 

Voorbereiding

1. Inleiding
*  Benodigdheden: bijlage David Envelop Puzzels, 4 grote enveloppen die er spannend 

uitzien, plakband, 4 A3 velletjes papier, lijm.

De inleiding gebruik je vooral om lesdoel 1 duidelijk over te brengen. Je doet dit aan 
de hand van vier platen over Davids leven. De laatste plaat is een plaat van koning 
David … dat verhaal hebben ze nog niet gehad en dat is meteen een mooi bruggetje 
naar het verhaal.

Hang voordat de kinderen het lokaal in komen op vier verschillende plaatsen een grote 
spannende envelop op (zet er een groot vraagteken op … of iets anders spannends). 
De enveloppen moeten in ieder geval wel opvallen en net wat te hoog hangen.

2. Verhaal
* Benodigdheden: puzzelplaten van de inleiding.

Omdat je de puzzels van de inleiding laat hangen, kunnen de kinderen tijdens het  
verhaal ook naar de platen kijken. Wijs er tijdens je verhaal gerust een paar keer naar, 
op de momenten dat het verhaal zich daar toe leent.

B

David de koning van Israël

-



Ve
rh

aa
lle

s
 7

Serie: Koning David 2, niveau: 6-9 jaar, pagina 3

3. Verwerkingsvragen
*  Benodigdheden: mooi lied.

In dit onderdeel van de les verdeel je, door middel van 
de vragen, alles in stukjes voor de kinderen. Hier wordt 
het praktisch en persoonlijk. Superleuk om dromen van 
anderen te horen en die van jezelf te verwoorden!

Zing als afsluiting een lied dat iets zegt over de Here 
God die een vriend van je is. Eventueel kun je de  
audiobijlage, De Here God beschermt mij, gebruiken.

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

* David Puzzel.
 

5. Ondersteunende informatie voor 
kinderwerker

*  2 Samuël 2 - 5 vers 15 
*  1 Kronieken 11 vers 1-9, 14 vers 1-6 
*  1 Samuël 16 vers 13

Als de Here God wat zegt over je leven, dan kun je er 
rustig op vertrouwen dat het zal gaan zoals Hij gezegd heeft. Want de Here God liegt 
niet. Zijn woorden zijn zo krachtig dat het schept. Denk maar aan de schepping. 

In het Nieuwe Testament, in onze tijd, spreekt de Here God niet meer exclusief via  
profeten tot ons, zoals in de tijd van David. Maar nu spreekt Hij rechtstreeks in ons 
hart, want daar woont Hij. Gaaf om de kinderen hier in mee te nemen. David was jong 
toen hij geroepen werd. De kinderen in je groep zijn ook jong. 

Mooi dat onze Heer voor iedereen een plan heeft. Logisch, want je bent Zijn zoon, Zijn 
dochter.

Jeremia 29 vers 11: Mijn plan met jullie staat vast – spreekt de HEER. Ik heb jullie geluk 
voor ogen, niet jullie ongeluk: ik zal je een hoopvolle toekomst geven.

X

m

.

SfeertIp 
In de lessen leren de 
kinderen de liefde van 
de Here God kennen en 
de Here Jezus als hun 
Heer en God; hun  
Redder en Held. 
Als kinderwerker help 
je ze door de goedheid 
van God te laten zien 
in hun eigen leven. 
Wijs ze er op. 

Zeg dingen als: “Zo dat 
kun jij goed, gaaf dat 
de Here Jezus dat in je 
heeft gelegd.” En: “Zo 
wijs kun je alleen zijn 
als je de Here Jezus 
goed kent. Gaaf hoor!” 
Maar ook specifiek in 
situaties: “Fijn dat de 
Here Jezus jou zo’n 
goede vriend/ juf/
iemand anders heeft 
gegeven.”

De kinderen kennen Abner nog uit het verhaal dat David bij Saul de tent in sluipt en zijn 
waterkruik en speer meeneemt. Refereer hier gerust even aan, of vraag even kort terug.
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De Les
1. Inleiding

Start
Heet de kinderen bij binnenkomst persoonlijk welkom. Sta bij de deur en ‘zie’ ze.

Wanneer je de les begint, heet je de kinderen als groep nog eens welkom. Vertel ze dat 
het een fijne tijd gaat worden, want: “Wij horen bij elkaar. We hebben allemaal  
dezelfde Here God!”

Begin de les met de vraag en een spannende blik in je ogen: “Hebben jullie iets opval-
lends gezien in het lokaal? Kijk eens goed rond.” De kinderen zien de enveloppen.

enveloppen
“Voordat ik een paar kinderen aanwijs die de enveloppen mogen pakken, even een 
korte maar hele belangrijke vraag. Je mag gaan staan als je denkt JA. Of je blijft zitten 
als je denkt NEE. De vraag is: als de Here God wat zegt, gebeurt het dan altijd?”

Wijs kinderen aan die de enveloppen mogen pakken. Natuurlijk mogen ze een stoel 
gebruiken om erbij te kunnen. De kinderen komen bij je staan en op jouw teken mogen 
ze kijken wat er in zit. Spannend!

Er blijken puzzels in te zitten. Als je groep niet groot is: Verdeel de groep in vieren en 
laat ze alle vier een puzzel maken. Is je groep te groot hiervoor, wijs dan per envelop 
nog twee kinderen aan zodat ze met z’n drieën de puzzel kunnen maken en opplakken 
op een groot wit vel (iedere puzzel heeft een eigen vel). Zing ondertussen een lied met 
de andere kinderen. 

Het mooiste is, als je de puzzelplaten naast elkaar kunt ophangen. 

Als de puzzels hangen, bekijk deze dan samen.  
“Wat staat er op? Over wie gaat het? Is het een verhaal?”

Concludeer samen dat het over David gaat. En dat de platen allemaal iets uit het leven 
van David vertellen. Ze staan alleen nog niet op de juiste volgorde.  

B

Bijlage Plaat David 1

Bijlage PLaat David 2 Bijlage PLaat David 3

Bijlage PLaat David 4
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“Wie kan de platen op de juiste volgorde hangen? Steek je vinger op.”  
> Kies een kind uit dat de platen op de juiste volgorde hangt:

1. Jonge David met zijn schaapje.
2. David wordt gezalfd door Samuël 
3. David woont in de bergen met zijn helden.
4. David is koning.

“Nu klopt het! Eigenlijk vertellen de platen dus in het heel kort het verhaal van David.” 
Bekijk iedere plaat, ieder stukje even goed en laat een kind er iets over vertellen 
(eventueel aangevuld door jou)… behalve bij de laatste plaat:

1.  Als David jong is, zorgt hij voor de schapen van zijn vader. Hij zorgt ervoor dat ze 
genoeg eten hebben en veilig zijn.

2.  David wordt gezalfd door Samuël. De Here God had tegen Samuël gezegd dat hij  
David moest zalven om de nieuwe koning van Israël te worden … David was toen 
nog maar een jonge jongen en koning Saul was nog de koning van Israël. De Here 
God had toen al gezegd dat David koning zou worden … Zou het gebeuren?

3.  Hier is David gevlucht voor koning Saul en woont hij in de bergen met zijn helden-
vrienden. Want koning Saul heeft een hekel aan David gekregen omdat hij weet dat 
David de volgende koning gaat worden. Saul wil hem pakken.

4.  “Hé! Dit is David met een kroon … Maar dat verhaal hebben we nog helemaal niet 
gehoord toch?!! Zou David nu eindelijk echt de koning worden van Israël…? Of zal 
het niet gebeuren…? Wat denk jij?”  
> Laat de kinderen reageren: Ja! Want als de Here God iets zegt, dan gebeurt het!

tijd voor het verhaal
 “Nou, ik ben benieuwd…Het zal je niet verbazen dat dit weer een spannend verhaal 
is!” (Laat de platen de rest van de tijd hangen.)
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2. Verhaal

David de koning van Israël

Ken je het verhaal nog van Samuël die David met een beetje olie zalfde? 
Dat betekende iets heel bijzonders. Samuël mocht toen met die olie zeggen, dat David 
de nieuwe koning van Israël zou worden. David was toen nog een jonge jongen die op 
de schapen van zijn vader paste.

David is nog steeds niet de koning, maar dat zal niet lang meer duren. Want koning 
Saul is overleden in een oorlog. En zijn oudste zoon ook. Veel mensen vinden dat  
David nu de nieuwe koning moet worden.  
En daarom komen ze allemaal bij elkaar en besluiten met z’n allen: “Ja, David is onze 
nieuwe koning!”  
De mensen zijn blij met zo’n moedige koning die zelfs reuzen kan verslaan! David is 
ook blij, want eindelijk gebeurt er wat de Here God lang geleden al had beloofd. Ja, zo 
moet het zijn.

Maar dan komt er nieuws uit de andere kant van het land. Daar is ook iemand tot de 
nieuwe koning uitgeroepen. De mensen daar hebben meneer Isboset koning gemaakt. 
Isboset is een andere zoon van Saul, de mensen daar vinden daarom dat hij de koning 
moet zijn. Maar ja, ze kunnen niet allebei koning van Israël zijn. Iedereen weet dat. 
Dus één van de twee moet weg. Maar wie?
 
David gaat met de Here God praten.  
En Hij zegt: “David, je weet dat jij de nieuwe koning bent. Wat Ik beloof zal ik doen. 
Ja, Ik zal je helpen.”  
Maar ondertussen roept Isboset tegen iedereen: “Mijn vader Saul was eerst de koning, 
dus nu hoor ik de koning te zijn!”
 
En zo komt het dat er gevochten wordt. De legers van David en Isboset vechten en 
vechten. Overal in het land zie je soldaten … Het is helemaal niet leuk. Maar de Here 
God helpt David en zijn leger wint alles. Alle steden, alle dorpen, alle gebieden wint 
hij. 

Als Isboset hoort dat hij alles verliest, wordt hij bang.  
Hij denkt: “Zo meteen willen mijn eigen soldaten ook bij David horen! En niet meer bij 
mij!”  
En hij heeft gelijk. Sommige soldaten van Isboset zeggen tegen elkaar: “Ik wil eigen-
lijk helemaal niet dat Isboset koning wordt. David is veel moediger, die moet koning 
zijn!”  
En als Isboset ligt te slapen, dan sluipen twee van de soldaten naar Isboset toe en ze 
vermoorden hem. 
 

-
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De twee soldaten zijn heel erg trots op wat ze hebben gedaan! En rennen naar David 
toe om het nieuws te vertellen dat Isboset er niet meer is en dat David koning is. Zou 
David het ook fijn nieuws vinden?  
“Oh nee! Wat hebben jullie gedaan!” roept David verdrietig uit.  
David vindt het heel erg dat de mannen Isboset doodgemaakt hebben. Dat was helemaal 
niet nodig. En wat zo erg is, nu denken de mensen, als ze dit horen, dat David en zijn 
God graag mensen vermoorden. Nee, het is helemaal niet goed. Daarom straft David de 
mannen, zodat iedereen weet dat de hij niet wilde dat Isboset stierf.
 
David vindt het heel erg dat er zoveel mensen moeten sterven voordat hij koning kan 
zijn. Maar nu is het genoeg. Eindelijk is de tijd gekomen voor rust. En iedereen in  
Israël is het nu met elkaar eens. En voor de laatste keer wordt David tot koning  
gezalfd.

En zo gebeurt er wat de Here God al lang geleden gezegd had. Het is waar, wat de Here 
God zegt, dat gebeurt. Altijd.
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3. Verwerkingsvragen

1.  Nee, dat vond hij  
verschrikkelijk!

2.  Laat de kinderen  
reageren.

3.  Heel lang. Hij was nog 
een kleine jongen toen 
hij dat hoorde.

4.  Door de profeet Samuël. 
Die mocht van de Here 
God hem zalven tot 
koning.

5.  Paar kinderen reageren.

6. Zingen.

1. Vond David het leuk dat er weer oorlog kwam en 
dat hij zelfs mensen moest straffen die Isboset had-
den vermoord?

2. Inderdaad. David wilde het liefst rustig koning 
worden en goed voor de mensen zorgen, maar hij 
moest een paar keer heel streng zijn voordat hij 
koning kon zijn. 

Denk jij dat David een goede koning zou zijn?

3. Hoe lang wist David al dat hij koning zou worden?

4. Hoe wist hij dat dan?

5. Wist je dat de Here God nog steeds jonge mensen 
roept voor speciale dingen voor later? Alleen nu 
gaat dat niet meer via een profeet, want de Here 
God woont nu in je hart. Hij praat dus in jouw hart 
met je … Denk eens na: waar droom jij van? Wat 
zou jij willen zijn/worden als je groot bent? 

(Laat paar kinderen kort wat zeggen – heb je een  
eigen verhaal, vertel dat dan ook, maar houd het kort.)

6. Misschien weet je nog niet of de Here God iets in 
je hart gezegd heeft. Dan is het goed dat je weet, 
dat de Here God voor iedereen een mooie toekomst 
bedacht heeft. Dat zegt Hij in de Bijbel.

David kende de Here God goed. Ze waren vrienden. 
Hij wist zeker dat de Here God hem alles zou geven 
wat Hij gezegd had. Dat maakte dat David alles 
aankon. 

Als je dat weet … Dan weet je ook hoe belangrijk 
het is om jouw Here God, jouw Vriend, goed te ken-
nen.

Zing maar mee.

X
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4. Verwerking

David puzzel 

Benodigdheden
Bijlage David Puzzel voor ieder kind in kleur (!) uitgeprint, dik karton, kleine doosjes 
(Xenos), scharen, lijm, versiersels.

Voorbereiden 
Voor dat de kinderen komen zorg je dat alles klaar staat, zodat je tijdens de les je aan-
dacht helemaal bij de kinderen kunt houden.
Bedenk vooraf een plek waar de puzzeldoosjes die klaar zijn, neergezet kunnen worden. 

 Opdracht
- Maak een puzzel over Davids leven.
- Plak de Davidpuzzel op dik karton goed vast. 
-  Zorg ervoor dat overal een klein beetje (!!) lijm zit. Als je dit keurig gedaan hebt, 

dan kun je meteen beginnen met knippen. Heb je teveel lijm gebruikt en is het nog 
nat, leg je tekening dan even te drogen.

- Knip vervolgens de puzzelstukjes uit. Doe dit zo netjes mogelijk. 
- Stop daarna de stukjes in het puzzeldoosje. 
- Versier het doosje en je puzzel is klaar.
- Vergeet je naam niet onder op het doosje te schrijven.

Als iedereen klaar is, kun je gaan puzzelen.

5. Sluit de les af

Sluit de les af in dezelfde setting als waarin je de les begon. Bekijk het stapeltje  
puzzeldoosjes. En zeg: “Wauw, wat een bijzonder leven heeft David gehad zeg.” 

Doe daarna je handen zegenend omhoog en zeg: “Ik zegen jou, dat je net als David 
een hele dikke vriendschap met de Here God hebt. Dat je gewend bent om met Hem 
te kletsen en met Hem te leven, net zoals David. Zodat je net als David wordt, wie je 
bedoeld bent. In Jezus’ naam, amen!”
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Bijlage David Envelop Puzzel 1



Bijlage David Envelop Puzzel 2



Bijlage David Envelop Puzzel 3



Bijlage David Envelop Puzzel 4



Bijlage David Puzzel

Wat God 
zegt ... dat 
gebeurt!

Kijk maar 
naar het leven 

van David.


