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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 aantal foto’s van verschillende 

mensen (verschillend in leeftijd, lengte, 

uiterlijk, kleding, enzovoort)

Om te doen: Herder en koning

Per kind:

-   het werkblad

-  kleurpotloden

Om te doen: Van herder tot koning

Per kind:

-   het werkblad van David op stevig 

papier of karton

-   het werkblad met de kleding op stevig 

papier of karton

8-12 jaar 
Om te beginnen

Per kind:

-   een papiertje

-   een pen

Bijbeltekst

-   een bijbel 

Om te doen: Kijken naar het hart

Per kind:

-   het werkblad op wit karton

-   een plastic spiegeltje (uit flexibele 

vellen, deze spiegels zijn te knippen)

En verder:

-   verf en verfkwasten of mozaïeksteentjes

-   scharen

-   lijm

Om te doen: Bij elkaar naar binnen kijken

-  het werkblad

-  een pen

Om te doen: Binnenstebuiten

-   een fles met water

-   een vriezer of een koelbox
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4.  CONTEXT VAN DE 

BIJBELTEKST

Israël heeft voor het eerst een koning: Saul. De profeet 

Samuel heeft Saul koning gemaakt (zie ook zondag 125 

van Bijbel Basics over Samuel 9:15-17, 9:26-10:1 en 

10:17-24). Maar Saul doet niet wat God wil. Daarom zegt 

Samuel dat Saul niet lang koning zal zijn en dat God 

iemand zal zoeken die wel zijn wil doet (1 Samuel 13:14 

en 1 Samuel 15:28).

Al tijdens Sauls regering wijst Samuel een nieuwe 

koning aan: David. Daarover lezen we vandaag 

in 1 Samuel 16:1-13. In dit verhaal is David nog niet 

volwassen. Als David, na Sauls dood, uiteindelijk echt 

koning wordt, is hij dertig jaar oud (2 Samuel 5:4). 

David regeert veertig jaar. Hij regeert eerst ruim zeven 

jaar vanuit Hebron over zijn eigen stam, Juda. Volgens 

de bijbelse jaartelling werd hij waarschijnlijk rond 1000 

voor Christus koning. Later breidt David zijn macht 

verder uit en wordt hij koning van alle stammen van 

Israël. Vanaf dat moment regeert hij nog 33 jaar vanuit 

Jeruzalem. 

Later belooft God aan David dat er in zijn familie altijd 

iemand koning zal zijn (2 Samuel 7:10-11 en 16; zie ook 

zondag 114 van Bijbel Basics). 

3. INLEIDING BIJ DEZE ZONDAG

Deze zondag is de eerste van een blok met vier verhalen over het leven van David. 

Op deze zondag staat 1 Samuel 16:1-13 centraal: Samuel maakt David koning.

Voor de kinderen van 4-8 jaar richten we ons op David die door God uitgekozen 

wordt om koning te zijn.

Voor de kinderen van 8-12 jaar richten we ons erop dat voor  

God het uiterlijk niet belangrijk is, maar hoe je van binnen bent. 
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5.  UITLEG VAN DE BIJBELTEKST

God zegt tegen Samuel dat hij naar Betlehem moet 

gaan om de nieuwe koning aan te wijzen. Samuel 

gaat naar Isaï en zijn zonen. Wanneer hij Eliab, 

de oudste zoon, ziet, denkt Samuel dat dit wel de 

nieuwe koning zal zijn. Eliab is groot, net als Saul 

(zie ook 1 Samuel 10:23). Maar God maakt een 

andere afweging: ‘Let niet op zijn uiterlijk… ik let 

erop hoe een mens van binnen is’ (vers 7). God kijkt 

niet naar de lengte, maar naar wat er in iemands 

hart leeft.

Wanneer duidelijk wordt dat niemand van de 

voorgestelde zonen van Isaï de man is die God 

heeft uitgekozen, blijkt er nog een zoon te zijn: 

David. Isaï  

vond het niet belangrijk genoeg om David erbij te 

hebben. Misschien was hij in zijn ogen nog te jong.

Dan ontmoet Samuel David en God zegt: ‘Dit is 

degene die ik heb uitgekozen!’ Samuel giet olie 

over het hoofd van David. In de tijd van de Bijbel 

konden mensen om verschillende redenen ‘gezalfd’ 

worden, bijvoorbeeld om priester te worden. Maar 

op dat moment weet alleen Samuel waarom David 

gezalfd wordt, namelijk om koning 

te zijn. Samuel vertelt dat tegen 

niemand. Zo hoeft hij ook niet bang 

te zijn dat Saul hem zal vermoorden 

(vers 2), want Saul weet niet dat er al een nieuwe 

koning uitgekozen is.

David komt pas aan het einde van het verhaal 

tevoorschijn. Zo wordt het duidelijk dat het geen 

logische keuze is dat David uitgekozen wordt: 

David is de jongste, de mensen verwachten geen 

grootse dingen van hem. Het is alleen Gods keuze 

om David aan te stellen als koning. God kijkt niet 

naar leeftijd of lengte, maar naar geschiktheid, en 

naar het hart. Die geschiktheid uit zich op andere 

manieren dan je als mens misschien verwacht: 

niet in een indrukwekkend uiterlijk, maar in een 

innerlijke houding. Een houding van vertrouwen op 

God.

Op het moment dat David gezalfd wordt, komt 

de geest van God in hem. Dat is een teken dat 

God hem heeft uitgekozen en hem wil helpen. Op 

hetzelfde moment verlaat Gods geest Saul. Dat 

lees je in het vers na dit gedeelte (1 Samuel 16:14). 

Zo brengt God de macht van Saul over op David. 

6. UIT DE BIJBEL

4-8 jaar 

Voor de jongste kinderen is er een kaartje 

met de tekst van 1 Samuel 16:12.

8-12 jaar 

Voor de oudste kinderen staat op het werkblad 

de tekst van 1 Samuel 16:7.


