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

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 koning David meteen de ark terughaalt en ze weten dat 

dit heel wijs is. Ja, zelfs het allerbelangrijkste! Want waar de ark is, daar is de 
Here God. En als de Here God bij je is, dan gaat het goed met je.

-  De kinderen weten dat in de tijd van koning David de Here God niet in mensen-
harten woonde, maar bij de ark. Ze weten ook dat dit nu anders is: Hij woont in 
ons hart.

-  De kinderen weten dat zij net als koning David ook koning zijn, maar dan over 
hun eigen leven. En … net als koning David weten ze ook wat het belangrijkste is.

Voorbereiding

1. Inleiding
*  Benodigdheden: bord/papier en krijtjes/stiften, kroon en mantel (kan ook sjaal zijn).

In de inleiding leer je de kinderen dat de tijd van koning David een andere tijd was 
dan de tijd waarin we nu leven. Hiervoor gebruik je tekeningen, die je later bij de 
verwerkingsvragen aanvult.
Ook kijk je samen even naar het koningschap en het feit dat een nieuwe koning goed 
nadenkt over zijn eerste daad. Want daarmee laat hij zien, wat hij het allerbelangrijk-
ste vindt.

2. Verhaal
* Benodigdheden: eventueel verhaalplaat, kroon en mantel.

Vertel de titel niet, maar stap meteen het verhaal in.
Het is leuk om het verhaal als koning David voor te lezen en hem het verhaal  
gedeeltelijk te laten uitbeelden. Dus ga dansen als de koning voor de ark danst! En 
vergeet dan niet je mantel af te gooien.

B

David haalt de ark terug

-
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3. Verwerkingsvragen
*  Benodigdheden: bord/papier en krijtjes/stiften.

Door middel van de vragen maak je de ‘les’ persoonlijk 
voor de kinderen. Dat is heel belangrijk. Want zo ont-
dekken ze dat de verhalen die de Here God in de Bijbel 
heeft gezet, er echt voor hen zijn!

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

* Dansworkshop.
 

5. Ondersteunende informatie voor 
kinderwerker

Door David zelf:  
*  Psalm 27 vers 4-5, 61 vers 5, 63 vers 3-9
Over David: 
*  2 Samuël 7 en 8, 
*  1 Kronieken 17-20
Over ons: 
*  Romeinen 5 vers 17

Door wat de Here Jezus heeft gedaan, mogen wij nu zelf als koningen in dit leven 
heersen! 
Dus met dezelfde zeggenschap die een koning heeft over zijn land, zo mogen wij over 
ons leven beslissen. Hoe gaaf is dat! 

X

m

.

SfeertIp 
Het koninkrijk van God 
bestaat uit gerechtig-
heid (weten dat je bij 
de Here Jezus hoort 
ondanks alles), vrede 
en blijdschap… 

Zie je dat? Twee 
emoties! Daarom is 
het belangrijk dat die 
de boventoon voe-
ren. Sowieso altijd, 
maar helemaal als je 
les mag geven aan de 
kinderen.

Even niet zo blij en 
rustig? Laat je zegenen 
en/of neem avondmaal 
vooraf.
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De Les
1. Inleiding

Start
Zorg dat de kinderen bij binnenkomst persoonlijk welkom worden geheten. 

Wanneer je de les begint, heet je de kinderen als groep nog eens welkom. 
Zeg: “Vandaag wordt het een fijne dag. Leg je hand maar eens op je hart. De Here God 
is bij je, daar in je hart. Voel je Hem? Omdat Hij erbij is, wordt het fijn. Hij vindt jou 
een lieverd!”

Hart
Vraag terug naar het verhaal van vorige week en concludeer: “Aha, dus nu is David 
koning geworden.” 

Een heel ander vraagje: “Waar woont de Here God?” 
> Laat de kinderen reageren: In je hart.

Teken op het bord een hart met daarin ‘huis van de Here God’.

“Wat is het GROTE verschil met de tijd van David en met onze tijd (denk aan de plek 
waar de Here God woont)?” 
> Laat de kinderen reageren: Toen woonde Hij nog niet in mensenharten.

Zet boven het hart dat je net getekend hebt: NU.

“Wat is er gebeurd waardoor Hij nu ineens wel in mensenharten/ons hart woont?” 
> Laat de kinderen reageren: De Here Jezus is gekomen en heeft onze harten super-
schoon gemaakt en zo ervoor gezorgd dat de Here God er in kan wonen.

“Inderdaad. Ons hart is zo schoon gemaakt, dat de Here God nu voor altijd in ons hart 
kan wonen. En ja, dat was nog niet zo in de tijd van David.”

Koning
Vraag een kind je even te helpen en bespreek zachtjes met hem/haar zijn taak door. De 
bedoeling is dat jij hem tot koning kroont. Uiteraard met veel bombarie. 
En dat jij zijn hulpje bent. Als hulpje zul je aan hem vragen wat hij als ‘allereerste’ 
(benadruk dit woord) wil gaan doen of wat zijn onderdanen (alle kinderen en kinderwer-
kers) voor hem moeten doen.”

Speel dit uit. Na de kroning laat je de andere kinderen rustig gaan staan en zitten voor 
de koning en hem groeten. En uiteindelijk mag de koning dan iets verzinnen wat jij en 
de kinderen moeten doen. Waarschijnlijk wordt het iets als: allemaal zo gek mogelijk 

B
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dansen of een gek liedje zingen of nog iets anders. Dat mag de koning zelf beslissen.

Maak er een grappig gebeuren van door als kinderwerker heel erg verbaasd te zijn over 
wat de koning toch zo belangrijk vindt wat er als allereerste moet gebeuren. Wat een 
gekke koning!

Allereerste = allerbelangrijkste.
Als het spel klaar is en de kinderen weer zitten, vertel ze dan, dat het allereerste wat 
een nieuwe koning doet heel belangrijk is. Want daarmee laat hij zien wat voor een 
koning hij zal zijn. Lach nog even om het spel. Want wat die koning het belangrijkste 
vond … haha.

Benadruk nog eens: dus het allereerste is het allerbelangrijkste.

tijd voor het verhaal
“David is dus ook net koning geworden. En ja, die heeft ook goed nagedacht over zijn 
eerste daad.”
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2. Verhaal

David haalt de ark terug (De titel niet noemen.)

David is net koning van Israël geworden. En het eerste wat hij als koning wil doen, is 
er voor zorgen dat de ark van de Here God bij hem in Jeruzalem komt. Want waar de ark 
is, daar is de Here God. En als de Here God een plek heeft in de belangrijkste stad van 
het land, dan gaat het goed met het land. 
Ja, koning David is wijs, want hij weet dat het zonder de Here God niets wordt. 

En daarom trommelt hij zijn leger bij elkaar. Overal uit het land komen er mannen naar 
Jeruzalem. En samen gaan ze op pad om de ark op te halen. 
Vroeger stond de ark in de tabernakel. Weet je nog? De bijzondere tent waarin de ark 
een speciale plek had. Maar inmiddels staat hij alweer zeventig jaar zonder tent ergens 
op een heuvel. Hij werd daar ooit door de Filistijnen achtergelaten. Die hadden hem 
gestolen, maar al snel wisten ze niet wat ze er mee aan moesten. En zo komt het dat 
de ark al heel lang bij iemand thuis staat. 
Koning David weet gelukkig waar het is en de soldaten vinden de ark al snel.

Een paar priesters tillen de ark op en de soldaten begeleiden dit bijzondere transport. 
En zo lopen ze naar Jeruzalem. 

De ark is een zware kist, want in de ark liggen de twee stenen platen met daarop de 
tien wetten. Mozes heeft ze daar lang geleden ingelegd. Bovenop de kist ligt de  
genadedeksel en daarop staan twee gouden engelen. Zo kan niemand in de kist kijken. 
En dat is ook de bedoeling. Want de Here God houdt eigenlijk niet van die stenen  
wetten. Hij bedekt ze het liefst. 
Maar goed, je kunt je vast voorstellen dat de ark dus best zwaar is. 

De priesters sjouwen de ark het hele stuk. Dat lijkt een zware taak, maar dat is het 
niet. De Here God draagt zelf de ark. 
En zo komt het dat de priesters de ark maar een lichte kist vinden en het gemakkelijk 
kunnen tillen. 
De Here God zegt: “Ik ben het die zorgt voor de mensen. En mijn mensen, hoeven Mij 
daarbij niet te helpen.”

Hoe dichter de ark bij Jeruzalem komt, hoe blijer koning David wordt. 
“WE ZIJN ER BIJNA!” jubelt David! Hij begint te dansen en te springen. 
David kan zijn geluk niet meer op: “De ark, de plek waar de Here God tussen de mensen 
woont, is bijna thuis!” 
Het kan David niet schelen hoe zijn rare dansbewegingen er uit zien. Het kan hem ook 
niet schelen dat hij in zijn linnen simpele onderkleed loopt … Hij denkt alleen maar 
aan Zijn Here God. 
“Wat ben ik blij dat U mijn God bent! Wat ben ik blij dat U de God van Israël bent!” 
jubelt David door. 
Moet je kijken, het zweet gutst van zijn hoofd af. Zo hard danst en jubelt hij. 

-
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En zo komen ze de stad in. Veel mensen staan aan de kant van de weg de stoet te  
bekijken. Eerst komt er een dansende bezwete koning David voorbij. Daarna de  
priesters met de ark en daar weer achter een heel leger soldaten. De mensen zien het 
en worden er vrolijk van. 
“Wat een eervol onthaal voor de Belangrijkste van Israël. Voor onze Here God!” roepen 
ze blij. 

Maar niet iedereen vindt David zo leuk. Zijn vrouw, Michal, ziet hem vanuit het paleis-
raam rondspringen. Moet je haar gezicht zien, ze kijkt zuur! 
Maar David heeft niets door en brengt de ark samen met de priesters naar de speciale 
tent die hij voor de ark heeft laten neerzetten.

Als hij de tent uitloopt zegent hij de mensen. 
Hij zegt: “Wees blij! Zing en speel voor Hem! Want Zijn vriendschap duurt voor altijd en 
eeuwig!” 
En hij deelt allemaal lekkere dingen uit. Het is een echt feest.

Maar als hij thuiskomt in het paleis, komt hij zijn vrouw tegen. 
Michal gaat vlak voor hem staan en zegt: “Wat stel jij je aan zeg! Je lijkt wel een 
dwaas!” Ze haalt haar neus op. 
“Kijk eens naar jezelf, je loopt in je onderkleed! Wat moeten de mensen nu wel denken 
van hun ‘koning’! Waarom gedraag jij je niet fatsoenlijk en netjes!” 
David kijkt verbaasd naar zijn vrouw en zegt: “Lieve Michal, ik hoef me toch niet als 
koning voor te doen, want ik bén de koning. De Here God heeft mij koning gemaakt en 
daarom ben ik dat. Niet omdat ik er op een bepaalde manier uitzie of om wat ik doe,” 
antwoordt David. 
“En trouwens, ik danste voor Hem. Niet voor mezelf of voor jou of voor andere mensen. 
Ik hou van Hem en ben blij met Hem!” 
Michal blijft het maar belachelijk vinden en draait zich om.

Maar David laat zich niet terneerdrukken. Hij is zo blij! Zijn eerste echte daad als  
koning is gelukt: De ark is terug. De Here God kan eindelijk weer bij Zijn mensen  
wonen … En ja, vanaf nu gaat het goed met het hele land.
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3. Verwerkingsvragen

1. Ark!

2.  Zo liet koning David zien 
dat de Here God de aller-
belangrijkste was. Zo kon 
de Here God weer tussen 
Zijn mensen leven.

3.  Ja! Als de Here God er 
bij is, dan gaat het goed.

4.  Laat de kinderen  
reageren.

5.  De Here God de aller- 
belangrijkste plaats  
geven in mijn leven.

6. Dansmoves.

1. Kijk weer even naar het hart op het bord. In 
de tijd van koning David woonde de Here God 
nog niet in mensenharten, Hij woonde bij de ...
>  Teken naast het hart een ark en schrijf  

erboven: Vroeger!

2. Het allereerste en het allerbelangrijkste wat 
koning David doet, is de ark terughalen. Maar 
waarom is dat nou zo belangrijk?

3. Ging het daarna goed met Israël?

4. Weet je (kijk weer even naar het bord) in onze 
tijd is er nog iets veranderd. Omdat de Here God 
nu in ons hart woont, is er nog iets bijzonders 
met ons.
> Teken op het hart een kroon.

Want daardoor kunnen wij nu ook als een koning/
koningin voor ons eigen leven zorgen! Jij bent 
dus nu eigenlijk net als David een koning!
Wie wist dat? Steek je vinger eens op?

5. Denk eens na. Koning David begreep dat hij 
het beste de Here God de allerbelangrijkste 
plaats kon geven als koning EN daardoor ging 
het allemaal supergoed in Israël.
Jij bent dus ook koning/koningin … Wat zou jij 
het beste kunnen doen? 

6. David werd zo blij dat eindelijk de Here God, 
zijn beste Vriend dichtbij de mensen was, dat 
het een groot feest werd. 
Ik ben ook superblij dat de Here God dichtbij 
mij is. Check mijn dansmoves! 

Daag ze uit, wie er nog betere dansmoves kan 
doen. En zeg steeds als er één gedanst heeft: 
“Gaaf hè, jij bent echt blij dat Hij altijd bij je 
is! Net als David!”

X
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4. Verwerking

Dansworkshop

Benodigdheden
Muziek, verzonnen dansbewegingen, ruimte om te dansen

Voorbereiden 
Zorg dat je vooraf een dans ingestudeerd hebt, die je de kinderen kunt leren. Als je 
met meerdere kinderwerkers bent, studeer dan allemaal een eigen dans in. Dan kunnen 
de kinderen kiezen welke ze gaan doen. Bijvoorbeeld hip hop of zelf verzonnen  
Dance-like-David-moves.

Of ook gaaf: regel eenmalig iemand die dansles aan de kinderen geeft. Hoeft niet perse 
een kinderwerker te zijn

 Opdracht
Dansworkshop(s)

Leuk om de dans te kunnen laten zien aan de andere kinderen of aan de ouders!

5. Sluit de les af

Sluit de les af in dezelfde setting waarin je begonnen bent. Neem hier bewust de tijd 
voor, zodat je in rust afsluit. 

Doe je handen zegenend omhoog en zegen ze: “Koninklijke kinderen, ik zegen jullie 
dat je net als David wijze keuzes zult maken en dat je nooit zult vergeten dat wan-
neer je jouw Vriend de Here God de allerbelangrijkste plek geeft … het goed met je zal 
gaan! In Jezus’ naam, amen.”

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

m


