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1.  INLEIDING BIJ BIJBEL BASICS @HOME

Omdat de kerkdiensten tijdens deze coronacrisis 

niet doorgaan, kun je thuis met Bijbel Basics aan 

de slag. We hopen dat je thuis samen een goede 

kinder- of gezinsdienst mag hebben.

Het materiaal bij deze zondag bestaat uit drie 

onderdelen:

-   leeswijzer

-   de bouwstenen van de zondag

-   werkbladen

In deze ‘leeswijzer’ vind je een korte uitleg 

bij het gebruik van Bijbel Basics @home. En 

je vindt een lijst met benodigdheden voor de 

verwerkingen.

Daarnaast kun je achtergrondinformatie lezen 

bij de bijbeltekst, en vind je het tekstgedeelte 

waar de focus op ligt voor de kinderen (6. Uit de 

Bijbel). Deze inhoudelijke inleiding kun je lezen 

als je het leuk vindt, maar als je weinig tijd hebt, 

kun je ook gewoon aan de slag gaan met de 

verwerkingen.

Deze leeswijzer is apart te downloaden. 

De onderdelen ‘de bouwstenen van 

de zondag’ en de ‘werkbladen’ vind je 

samen in één bestand. 

‘De bouwstenen van de zondag’ bevat 

opdrachten en spellen, een gebed, het 

bijbelverhaal, weetjes, gespreksvragen, en 

liedsuggesties. Je hoeft niet alle

onderdelen te doen, je kunt ook één of een 

aantal onderdelen kiezen. 

Bij de onderdelen wordt rekening gehouden 

met verschillende leeftijden. De onderdelen zijn 

meestal bedoeld voor kinderen van 4-8 jaar of 

voor kinderen van 8-12 jaar. Bij elk onderdeel 

vind je een leeftijdsaanduiding. 

Alle opdrachten zijn (soms met kleine 

aanpassingen) geschikt voor de thuissituatie met 

één of meerdere kinderen. Je mag zelf natuurlijk 

ook meedoen.

De bijbehorende ‘werkbladen’ vind je achteraan 

in het document. Die kun je printen en gebruiken 

bij de opdrachten.
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2. WAT HEB JE NODIG?

4-8 jaar

Om te beginnen

-  een stuk behangrol of vellen A3-

papier

-  eventueel plakband of tape

Om te doen: David en Goliat

Per kind:

-  het werkblad

En verder:

-  kleurpotloden

-  scharen of prikpennen en 

priklappen

Om te doen: Zoek de verschillen

Per kind:

-  het werkblad

-  een potlood

En verder:

-  kleurpotloden

Om te doen: Zet ’t op een rennen!

-  een plaat van Goliat en een plaat 

van David, of een vel papier met 

‘Goliat’ en een met ‘David’ 

-  plakband

-  de uitspraken

8-12 jaar 
Om te beginnen

Per kind:  

-  het werkblad

-  een pen of een potlood

En verder:

-  eventueel blinddoeken

Bijbeltekst

-  een bijbel 

Om te doen: Daar vraag je me wat!

Per groepje:

-  een vel papier

-  een pen

Om te doen: Reuzen op je weg

Per kind:

-  twee kartonnen bekertjes

-  een ballon

En verder:

-  scharen

-  washi tape

-  pingpongballetjes

-  kartonnen bekers

-  een stift

-  een tafel

Om te doen: Krachtig vertrouwen

-  een vuurvaste glazen fles of 

glazen pot met een niet al te 

wijde opening

-  water

-  voedselkleurstof

-  een doorzichtig rietje dat lang 

genoeg is om boven de fles uit 

te steken

-  een stuk speelklei 

-  een bak met koud water

-  een bak met heet water

-  een ovenwant
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3. INLEIDING BIJ DEZE ZONDAG

Deze zondag is de tweede van een blok 

met vier verhalen over het leven van 

David. 

Op deze zondag staat 1 Samuel 17:4-11  

en 17:32-53 centraal: David vecht tegen 

Goliat.

Voor de kinderen van 4-8 jaar richten we 

ons op Davids vertrouwen op God. Hij 

vertrouwt erop dat God hem zal helpen. 

Voor de kinderen van 8-12 jaar richten 

we ons op Saul die bang is voor Goliat.

4.  CONTEXT VAN DE BIJBELTEKST

Samuel heeft David al aangewezen als 

nieuwe koning, maar op dit moment is Saul 

nog steeds koning van Israël. De Filistijnen 

willen weer een oorlog beginnen. Het leger 

van Israël en het leger van de Filistijnen 

maken beide een kamp op de bergen 

rondom het Eikendal. 

Goliat is de kampvechter van de Filistijnen, 

iemand die in een tweegevecht vecht. In 

de Griekse oudheid waren kampgevechten 

gewoon. De Filistijnen kwamen 

waarschijnlijk uit Griekenland voordat ze 

naar Kanaän kwamen. Goliats naam en 

wapenuitrusting vertonen Griekse invloeden. 

Door een tweegevecht zou een groot 

gevecht tussen twee legers voorkomen 

kunnen worden (en daarbij zware verliezen 

aan beide kanten). Het leger van de 

verliezende vechter moest zich overgeven 

aan de winnaar. 

Het duurt lang voordat het echt tot een 

gevecht komt. Goliat staat al veertig dagen 

achter elkaar elke ochtend en avond in het 

dal en scheldt de Israëlieten uit. De 

Israëlieten die klaarstaan voor de strijd 

worden bang en vluchten terug naar 

hun kamp. 

Het leger van koning Saul bestaat uit alle 

mannen uit Israël die oud genoeg zijn om 

mee te vechten tegen de vijanden. De drie 

oudste broers van David zitten in Sauls 

leger. Omdat het lang duurt voordat er echt 

gevochten wordt, zitten de soldaten de hele 

tijd in het legerkamp. Ze moeten voor hun 

eigen eten en drinken zorgen. Daarom gaat 

David naar zijn broers in het leger om hun 

brood, graan en kaas te brengen.

Terwijl David bij zijn broers is, komt Goliat 

weer uit het kamp van de Filistijnen 

tevoorschijn. De soldaten van Israël rennen 

in angst weg en vertellen elkaar welke 

beloning degene krijgt die Goliat verslaat. 

David vraagt de soldaten naar de beloning. 

Maar als zijn broer Eliab hoort dat David met 

andere soldaten praat, is hij woedend. ‘Wat 

kom je hier eigenlijk doen? Moet jij niet in 

de woestijn op die paar schapen en geiten 

passen?’ (1 Samuel 17:28). Hij noemt David 

zelfs brutaal!

Het Eikendal lag tussen de 
steden Socho en Azeka.
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5.  UITLEG VAN DE BIJBELTEKST

Goliat is een indrukwekkende verschijning. Hij is 

bijna 3 meter lang. Als je bedenkt dat de meeste 

mensen in de tijd van de Bijbel ongeveer 1.60 

meter waren, kun je wel begrijpen waarom hij een 

reus wordt genoemd. De soldaten zijn doodsbang. 

Wanneer David bij zijn broers komt en vragen 

begint te stellen, wordt hij naar Saul gebracht. 

Het eerste wat David zegt, is: ‘U moet niet bang 

zijn…’ (vers 32). Het staat in schril contrast met 

vers 11, waar staat dat Saul doodsbang is. David 

wil niet dat Saul de moed verliest vanwege die 

ene Filistijn. David zegt dat híj wel met Goliat wil 

vechten.

Maar Saul wil daar niets van weten. Hij kijkt 

naar de uiterlijke kenmerken en kan zich niet 

voorstellen dat dit goedkomt. Zoals ook Samuel 

en Isaï naar de uiterlijke kenmerken keken en niet 

hadden gedacht dat God David had uitgekozen 

koning te worden (1 Samuel 16:1-13). Maar David 

heeft de geest van God gekregen en ziet het heel 

anders. 

David vertelt over zijn ervaring als herder. 

Hij wil daarmee laten zien waar hij goed in 

is. Voor David zit het verschil tussen hem 

en Goliat niet in grootte en wapens. Nee, 

David vertrouwt erop dat God hem hierbij 

zal helpen, net als bij zijn gevechten met leeuwen 

en beren. Tegen Davids vertrouwen op God heeft 

Saul niets in te brengen.

David gaat zonder een wapenuitrusting af op 

de zwaarbewapende – maar logge – soldaat. 

Ogenschijnlijk een kansloze strijd. Maar het is een 

slimme keuze, want zonder een harnas is David 

vlug en als hij goed mikt, is juist de reus kansloos. 

Davids vertrouwen op God betekent niet dat hij 

erop rekent dat God hem helpt ómdat hij zwak of 

kansloos is, maar dat hij erop rekent dat God hem 

helpt bij wat hij kan doen.

Het gevecht wordt tot in detail beschreven. David 

spreekt zijn vertrouwen in God uit. Die zal hem 

helpen. En wanneer David wint, krijgt God alle eer. 

De hele wereld zal weten dat Israël een God heeft 

die zijn volk helpt.

6. UIT DE BIJBEL

4-8 jaar 

Voor de jongste kinderen is er een kaartje 

met de tekst van 1 Samuel 17:45.

8-12 jaar 

Voor de oudste kinderen staat op het werkblad 

de tekst van 1 Samuel 17:33.


