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1 Samuel 18:6-16 en 19:1-18 | David en Saul

David en Saul

8-12 jaar 

Groen van jaloezie

Saul is jaloers op David en ook bang. 

Alles wat David doet, lukt. Hij wordt zelfs 

geholpen door Sauls eigen kinderen, 

Jonatan en Michal. David blijft trouw aan 

Saul, ook al wantrouwt Saul hem.

Wat heb je nodig?
-   drie zaklampen

-   een stuk groen vliegerpapier 

-   een stuk rood vliegerpapier

-   een stuk blauw vliegerpapier

-   drie elastieken

Aan de slag:
-  Terwijl je het groene vliegerpapier met 

een elastiek op de zaklamp vastzet, vertel 

je de kinderen dat Saul groen ziet van 

jaloezie. 

-  Geef een kind de groene zaklamp en 

laat hem met de lamp op één punt van 

de muur schijnen. De kinderen zien een 

groene cirkel.

-  Pak de tweede zaklamp en doe om deze 

lamp rood vliegerpapier. Laat een kind 

met de zaklamp op de muur schijnen en 

vertel dat Jonatan en Michal David willen 

helpen. 

-  De kleur rood laat de liefde zien die 

Jonatan en Michal voor David hebben. 

Wat gebeurt er als je met de rode kleur 

een stukje over de groene kleur schijnt? 

De kleur wordt geel. Even lijkt het 

erop dat Sauls jaloezie en angst 

verdwijnen als Jonatan hem vraagt 

om David geen kwaad te doen.

-  Vertel de kinderen dat David 

probeert Saul trouw te zijn. Ondanks dat 

Saul een speer naar hem heeft gegooid, 

komt David weer in het paleis wonen. 

-  De blauwe kleur die je met een elastiek 

aan de zaklamp vastmaakt, staat voor de 

trouw van David. Schijn met de zaklamp 

zo op de muur dat de kleur blauw met 

een deel van de groene en de rode kleur 

overlapt. Wat zien de kinderen gebeuren?

-  Wat zegt dit over David? 

Uitleg:
Door de primaire kleuren rood, groen en 

blauw te mengen ontstaat er wit licht.Tip
Er zijn ook 

kleurenfilters voor 

een zaklamp. Ze zijn via 

internet te bestellen. 

Je hoeft dan geen 

vliegerpapier te 

gebruiken. 

Tip
In de Samen
leesbijbel op 

bladzijde 518-522 
vind je nog meer 

ideeën. 

Zet het groene vliegerpapier met een elastiek vast op
de zaklamp. Schijn met de lamp op één punt van de muur.

Doe het rode vliegerpapier om de tweede zaklamp.
Schijn met de lamp op de muur.

1 Maak de blauwe kleur met een elastiek vast aan de
derde zaklamp. Schijn met de zaklamp zo op de muur

dat je met de kleur blauw een deel van de groene
en de rode kleur overlapt.
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Wat heb je nodig?
* Drie zaklampen  * een stuk groen vliegerpapier  * een stuk rood vliegerpapier

* een stuk blauw vliegerpapier  * drie elastieken

wat zie je
gebeuren?

Wat gebeurt er
als je de rode kleur
een stukje over de

groene kleur
schijnt?


