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David en Saul

13. OM TE DOEN

4-8 jaar 

Bekijk het maar

Door zijn angst en jaloezie ziet Saul David 

anders dan hij echt is. Hij denkt dat David 

hem kwaad wil doen en daarom vertrouwt hij 

hem niet meer. 

Lukt het de kinderen in deze opdracht goed 

te kijken, of zien ze toch wat dingen over het 

hoofd?

Wat heb je nodig?
Per kind:

-  het werkblad 

En verder:

-  een stopwatch

-  de vragen:

 •  Welk dier zie je in de kamer?

 •  Weet je ook hoeveel van die muizen er 

in de kamer zijn?

 •  Welke wapens 

hangen er aan de 

muur?

 •  Wat zie je als je door het 

raam naar buiten kijkt?

 •  Hoeveel armbanden draagt Michal?

 •  Wat dragen de soldaten op hun hoofd?

 •  Hoe kijken de soldaten als ze de deken 

van het bed wegtrekken?

 •  Heeft de pop die in bed ligt haar, of is 

het een pop zonder haar?

 •  Wat staat er onder de vensterbank, bij 

het raam?

Aan de slag:
-  Vertel de kinderen dat ze twee minuten 

naar de plaat mogen kijken.

-  Wanneer de tijd om is, draaien de kinderen 

de plaat om.

-  De kinderen krijgen vragen over de 

tekening.

-  Hoeveel vragen kunnen de kinderen goed 

beantwoorden?

12. OM TE ZINGEN

Zing met elkaar David maakt muziek uit de 

Samenleesbijbel. Je vindt het lied op debijbel.nl/bijbelbasics.

Tip
Als er tijd over is, 

kunnen de kinderen 
de tekening 

kleuren.
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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.


