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

David en Saul

8-12 jaar 

Drie is te veel 

Jonatan en Michal helpen David, 

maar ondanks die hulp kan David niet 

bij hen blijven.

Saul jaagt David op en zit hem achterna. 

Hoe dat voelt, ervaren de kinderen in het 

volgende spel.

Wat heb je nodig?
-  een lege ruimte

Aan de slag:
-  Verdeel de kinderen in tweetallen, die 

ergens in de ruimte gaan zitten. Elk tweetal 

stelt Jonatan en Michal voor.

-  Eén tweetal blijft staan. Het ene kind van 

dit tweetal is Saul, het andere kind David.

-  Op jouw teken probeert Saul David te 

tikken.

-  David kan zich in veiligheid brengen door 

naast een tweetal (Jonatan en Michal) 

te gaan zitten.

-  Het kind waar David niet naast 

zit, wordt de nieuwe David en 

gaat weer op de vlucht voor 

Saul.

-  Als het Saul lukt om David te 

tikken, is het spel afgelopen.

8-12 jaar 

Spreek je uit 

In het verhaal van vandaag wordt 

veel gezegd en besproken. Weten de 

kinderen nog wie wat gezegd heeft? Het 

bijbelgedeelte helpt de kinderen om de 

juiste uitspraak bij de juiste persoon te 

vinden.

Wat heb je nodig?
Per kind:

-   het werkblad met een afbeelding van 

Saul, Jonatan en Michal

-   het werkblad met de tekstballonnen

En verder:

-   het bijbelgedeelte

-   kleurpotloden

-   scharen

-  lijm

Aan de slag:
-  De kinderen kleuren Saul, Jonatan en 

Michal.

-  De kinderen knippen de tekstballonnen uit.

-  De kinderen leggen de tekstballonnen 

bij de juiste persoon. Een bijbel kan hun 

hierbij helpen.

-  De kinderen laten hun werkblad door jou 

controleren voor ze de tekstballonnen 

vastplakken.

-  In de lege tekst- of denkballon schrijven 

ze zelf een uitspraak van Saul, Jonatan en 

Michal.

Tip
Bij een oneven 

aantal kinderen 

speel je zelf 

mee.
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SPREEK JE UIT 

In het verhaal van vandaag wordt veel gezegd en 

besproken. Weet je nog wie wat gezegd heeft? Het 

bijbelgedeelte helpt je om de juiste uitspraak bij de 

juiste persoon te vinden.
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