Handleiding bij HeLives!

Deel 1. Saul
Introductie
Doel van deze les:
De kinderen krijgen een globaal overzicht van het leven van Saul en ontdekken hoe
belangrijk het is om gehoorzaam te blijven aan de Here God. Als je Hem vergeet, dan gaat
het van kwaad tot erger.

Lesonderdelen
Profiel
Hier kun je ingaan op de lijfspreuk van Saul. Gaandeweg krijg je steeds meer de indruk dat
Saul eenzaam was. Hij werd paranoia en zag overal vijanden. Het begint bij het niet meer
vertrouwen van God en daarna zakt hij steeds verder weg.
Ff inkomen
Er mogen 4 kinderen naar voren komen. 1 kind zegt verlegen 'ik ben de koning',
kind 2 zegt heel vrolijk 'ik ben de koning', kind 3 zegt arrogant 'ik ben de koning' en het vierde
kind probeert met gezag 'ik ben de koning' te zeggen (de kinderen moeten ook goed op hun
lichaamstaal letten).
Bespreek daarna wat je van iedere koning vindt. Welke koning zou de beste koning zijn?
Slim, slimmer
Bespreek het gevaar van hoogmoed. Na de derde gadget ga je eerst naar de blog.
Blog
Dit is geschreven vanuit een (psychisch) zieke, tragische Saul die zichzelf niet meer in de hand
heeft. Hebben de kinderen dat ook wel eens, dat ze zichzelf niet meer in de hand hebben?
David houdt door zijn houding Saul een spiegel voor. Is er voor hem nog een weg terug?
Vraag: Kunnen we elkaar helpen om op de goede weg te blijven? En hoe?
Daarna ga je weer naar slim, slimmer:
Bij de laatste vraag kun je het leven van Saul globaal samenvatten en met de kinderen de
balans op maken. Een extra opdracht: teken een balans en vul + en - in.
Foto’s
Geef uitleg over de zalving: je was door God uitgekozen. Je was in Zijn dienst. Daarom
weigerde David Saul ook te doden: Saul was door God Zelf uitgekozen! (I. Sam. 24:11)
Gadgets
Bij de vierde gadget kun je verwijzen naar de foto’s (zie hierboven).
Doe maar
Het gaat er om wie het dichtst in de buurt komt.
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