Altijd contact met je Vader

David
Doel van de les:
In één les kan je niet alle aspecten van het leven van David bespreken. Aan de hand van de vrienden
bespreek je een gedeelte van het leven van David. Centraal voor het leven van David staat dat hij een
man naar Gods hart was. Dat is ook het thema en doel van deze les. De toepassing voor de kinderen
is dat ze van David leren dat hij eerlijk over zijn gevoelens kon praten. Hoe moeilijk of hoe mooi het
leven kan zijn: Blijf je hulp van God verwachten, net als David. Ook denken de kinderen na over
vriendschap.
Lesstarter; ff inkomen.
Doel: De kinderen zingen (of luisteren) de bekendste psalm van David.
Benodigdheden: psalmboek, cd of laptop
Werkwijze: Afhankelijk van je eigen mogelijkheden: Je kunt de psalm met de kinderen zingen, gebruik
maken van opwekking 121 of Psalm 23 van Psalmen voor Nu laten luisteren.
Vrienden
Bekijk de vrienden van David. Er staan een paar namen tussen die voor de kinderen nog onbekend
zijn. Vertel kort bij elke vriend iets bijzonders. Laat eerst de kinderen die iets over een vriend weten,
dit vertellen. Vertel zelf de ontbrekende informatie aan de kinderen.
Jonathan was de beste vriend van David. Ze sloten een verbond met elkaar. Jonathan was de zoon
van koning Saul.
Samuël zalft David tot koning
Eliab is de oudste broer van David. Hij zag er groot en sterk uit. Maar hij wordt geen koning. God kijkt
niet naar het uiterlijk maar naar je hart.
Michal is de eerste vrouw van David. Hij trouwt met haar nadat hij Goliath heeft verslagen. Ze was de
dochter van Saul (en Jonathan was haar broer). Ze helpt David te ontsnappen omdat Saul hem wil
doden. Ze misleidt haar vader door te zeggen dat David ziek is. Ze stopt een beeld in het bed van
David.
Batséba David wordt verliefd op Batséba. Zij is getrouwd met Uria. David en Batséba plegen overspel
en David laat Uria doden. Batséba krijgt een zoontje die al snel overlijdt. Later krijgen zij Salomo.
Mefiboseth is de zoon van Jonathan. Hij is gehandicapt: hij was verlamd aan zijn voeten. Als
Jonathan is gestorven neemt David de zorg voor Mefiboseth op zich.
Absalom was een zoon van David. Hij was knap maar ook arrogant. Hij wilde koning worden, maar hij
sterft terwijl hij vlucht voor soldaten van David. Hij blijft met zijn haar in de takken van een boom
hangen. David is heel verdrietig als hij hoort dat zijn zoon is gestorven.
Abigaïl is getrouwd met Nabal. Maar Nabal houdt niet van haar. Ze vertrouwt op God en neemt de
schuld van haar man op zich omdat Nabal David niet wil helpen met het geven brood en water aan
Davids’ soldaten. Later trouwt Abigaíl met David.
Salomo is zoon van David en Batséba. Hij volgt David als koning op.
Slim, slimmer…
Doel:
De kinderen leren hele mooie maar ook minder mooie eigenschappen van David kennen. Ze weten
dat David een man naar Gods hart was omdat hij altijd weer zijn hulp en steun van God verwachtte.
Werkwijze:
Bespreek eerst vraag 1, 2 en 3. Lees dan de blog. Vervolgens maak je vraag 4.

Bij vraag 1 zetten de kinderen op een rijtje dat David 2 kanten had. Hij had hele goede
eigenschappen maar hij deed ook verkeerde dingen (leg zo nodig uit wat overspel betekent).
Maak daarna de toepassing naar de kinderen. Iedereen heeft mooie maar ook verkeerde
eigenschappen. De 2e vraag sluit hier goed bij aan. God hield veel van David: David was eerlijk: hij gaf
toe dat hij verkeerde dingen deed. Maak de toepassing naar kinderen door de stelling te bespreken:
Ik ben een held als ik toegeef dat ik iets verkeerds heb gedaan
Bij vraag 4 praat je met de kinderen door over jaloerse gevoelens. Het is een menselijk gevoel. Maar
God waarschuwt ons wel voor jaloerse gevoelens (10e gebod). Je kiest voor God als je vecht tegen
jaloerse gevoelens. Je kunt God ook vragen om liefde voor kinderen waar je jaloers op bent.
Blog
Doel:
De kinderen leren meer over de vriendschap tussen David en Jonathan.
Werkwijze:
Lees de blog voor en laat kinderen vragen stellen als ze die hebben.
In de blog staat ook de aanleiding waarom Saul zo jaloers was op David. Dit kun je gebruiken bij de 4e
opdracht van slim, slimmer..
Verkenner:
Doel:
De kinderen weten waar David zijn gevecht met Goliath heeft gehad.
Benodigdheden:
Landkaartje van Israël met daarop het terebintendal.
Check het zelf:
Doel:
De kinderen lezen in de Psalmen hoe David over zijn gevoelens praat.
Werkwijze:
De kinderen maken de opdracht in tweetallen en tekenen hun eigen gezichtje in het boek. Volgorde
van gevoelens: Bedroefd – Bang – Blij – Boos.
Praat met de kinderen door over boosheid. Mag je boos zijn op God? David laat merken dat hij boos
is. Hij snapt niet waarom God niets van zich laat horen. Vertel de kinderen dat je wel boos kan zijn op
God. Maar dat het daarna twee kanten op kan gaan: je kunt verbitterd raken en God echt verlaten.
Maar je kunt door je boosheid ook weer dichter naar God toegroeien. Ga ook met je boosheid naar
de Here! Hij begrijpt ook je boze gevoelens.
Gadgets:
Werkwijze: Lees de gadgets met de groep door. Bespreek opvallende punten.
In de gadgets staat niets beschreven over de relatie die David met Absalom had. En ook niet hoe
David danste in zijn ondergoed toen de ark in Jeruzalem werd gebracht. David maakte aan het eind
van zijn leven nog een fout door een volkstelling in te voeren. Ook dit kun je nog extra bij de gadgets
vertellen. Maar je zult waarschijnlijk keuzes moeten maken over wat je wel en niet over het leven
van David aan de kinderen kunt vertellen.
Foto’s:
Doel:
De kinderen kunnen een paar plaatjes bekijken met betrekking tot het leven van David
Werkwijze: Bekijk de plaatjes en praat er kort met de kinderen over door.

Doe maar:
Doel:
De kinderen verwerken de les door twee opvallende punten met elkaar te verbinden: David heeft
veel psalmen geschreven én de kinderen denken nog verder na over vriendschap. Dit n.a.v. de
vriendschap tussen David en Jonathan.
Benodigdheden: gekleurd papier waar de kinderen hun gedicht / psalm mooi op kunnen schrijven.
Werkwijze:
De kinderen gaan zelfstandig aan de slag. Ze proberen een psalm / gedicht te maken over
vriendschap. Ze doen dit eerst op een kladblaadje. Daarna schrijven ze het mooi over op gekleurd
papier.
Als iedereen dit heeft gedaan lezen de kinderen hun eigen psalm voor in de groep.
(tip: zoek de 3 mooiste psalmen uit en plaats ze in het kerkblad)

Tips
- http://www.bijbelseplaatsen.nl/plaatsen/T/Terebintenvallei/84/ Op deze site staan foto’s en
informatie over het Terebintendal.
- Prachtige leesboeken voor kinderen: Het bedreigde land en De droom in de woestijn van Evert
Hartman

